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BREVE HISTÓRICO DA FACULDADE SÃO JOAQUIM DA BARRA

1.1

1.1.1

Da Entidade Mantenedora

Qualificação

A Fundação Educacional de Ituverava (FE), pessoa jurídica de direito privado, é uma
associação civil mantida com recursos privados, sem fins lucrativos, destinada a fundar e manter
estabelecimentos de ensino de qualquer nível, incentivar as pesquisas pedagógicas, científicas e
atividades culturais em geral.

1.1.2

Condição jurídica

O Estatuto Social encontra-se registrado sob nº 10197, livro B, em 19/06/2017 do
Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica de Ituverava. A
atual Diretoria foi eleita em Assembleia Geral de 18/11/2016 e tomou posse em 15/01/2017 a
14/01/2021, estando assim representada:

Dirigentes do Conselho
Pedro César Galassi

Cargo
Presidente

César Luiz Mendonça

Vice-presidente

Paulo César da Luz Leão

Secretário
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1.2

Diretoria Executiva
Roberto Inácio Barbosa

Cargo
Diretor Executivo

Seandro Duarte Esteves

1º Tesoureiro

Dorival da Silva Pereira

1º Secretário

Luiz Miguel Ribeiro Moyses

Procurador

Da Instituição Mantida

1.2.1 Identificação
FACULDADE SÃO JOAQUIM DA BARRA - FAJOB
CNPJ: 45332194-0001/60.
Endereço: Rua RIO GRANDE DO NORTE, 1470 - (SP).

1.2.2

Dirigentes e Coordenadores
A FAJOB/FE é dirigida por pessoas sérias e competentes, com larga experiência

administrativa e acadêmica.
O quadro abaixo facilita a visualização dessas informações:

1.2.3

Relação dos Dirigentes e Coordenadores

Dirigentes

Doutor

Qualificação
Profissional
Professor

Regime
Trabalho
40 h

Especialista

Professora

40 h

Nome

Cargo

Titulação

Antonio Luís de Oliveira

Diretor

Vilma de Lima Barreto

Secretária Geral
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Coordenadores
Nome
Maria Madalena Gracioli
Roberto Inácio Barbosa Filho
Tadeu Tomio Sudo
Renê Porfírio Camponês do Brasil
Roberto Inácio Barbosa Filho
Antonio Luís de Oliveira
Antonio Luís de Oliveira

Cargo
Coordenadora de
Pedagogia - Presencial
Coordenador de Direito
Coordenador de
Engenharia Mecânica
Coordenador de
Engenharia Civil
Coordenadora de
Programa de Extensão
Coordenador do ISE
Coordenador de Pósgraduação

Titulação

Qualificação
Profissional

Regime
Trabalho

Doutora

Professora

RP

Mestre

Professor

RP

Mestre

Professor

RP

Doutor

Professor

RP

Mestre

Professor

RP

Doutor

Professor

RTI

Doutor

Professor

RTI

*regime de tempo integral: 40 horas semanais
**regime de tempo parcial: 20 horas semanais

1.3

Experiência Na Área Educacional
O município de São Joaquim da Barra está localizado na região conhecida como Alta

Mogiana região norte do estado de São Paulo. Com uma população aproximada de 46 mil habitantes
a cidade se destaca economicamente na prestação de serviços do comércio e da saúde. A atividade
industrial ocupa o segundo setor na contribuição ao PIB da cidade ( figura 1). Atualmente a cidade se
destaca como a cidade mais industrializada da região portando a indústria de base e transformação.
Em relação aos indicadores socioeconômicos apresentou um Índice de Desenvolvimento Humano
(IDHM) - de 0,762, em 2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto
(IDHM entre 0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é
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Longevidade, com índice de 0,847, seguida de Renda, com índice de 0,740, e de Educação, com
índice de 0,706.

Figura 1. Produto Interno Bruto do Município de São Joaquim da Barra ano de 2016

A proposta de instalação de uma nova faculdade em São Joaquim da Barra partiu de uma
sugestão feita pela Prefeitura Municipal feita pelo Prefeito Marcelo de Paula Mian. A Prefeitura
Municipal apresentou tal necessidade por interpretar a existência de uma demanda histórica na
cidade em ter uma IES capacitada em formar engenheiros, advogados e professores evitando assim o
deslocamento diário e sazonal dos seus estudantes para os municípios da região. A escolha da
Fundação Educacional de Ituverava como Mantenedora foi baseada em sua consagrada experiência,
tradição e transparência na condução de seus projetos educacionais inovadores.
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A possibilidade de expansão da Fundação Educacional de Ituverava para o Município de São
Joaquim da Barra - SP, foi avaliada e debatida por seu corpo dirigente e aprovada pelo seu Conselho
de Curadores. A FE, mantenedora do referido projeto, apoia todas as iniciativas de modernização e
de promoção da educação superior brasileira, com isso, espera continuar oferecendo condições
viáveis de acesso e conclusão a qualquer cidadão sem distinção de qualquer natureza, corroborando
desta forma para o desenvolvimento social e econômico dos municípios parceiros.
Entende-se que a região esteja em processo de reorganização econômica frente às novas
condições impostas pelo mundo do trabalho, entre as quais, a nova condição social e produtiva,
principalmente no que se refere à atividade agrícola e seus impactos sobre uma nova dinâmica
pecuniária populacional. Esta situação é confirmada pelas informações coletadas dos alunos
ingressantes, principalmente pela equipe de concessão de bolsas e assistência Social da Fundação
Educacional de Ituverava, mostrando que em termos gerais, o aluno da região apresenta uma renda
média per capita de um salário mínimo e possui dificuldades em investir na sua formação
profissional. Em cima desta concepção, a FE através da FAJOB praticará preços de mensalidade
abaixo da média de mercado como primeira medida de promoção e desenvolvimento regional, além
de estender sua política de concessão de bolsas de estudo para a nova IES mantida. A Faculdade
também participará de vários programas sociais que permitem o acesso do aluno de baixa renda a
Cursos Superiores, como o FIES - Financiamento Estudantil e Prouni - Programa Universidade para
todos, que são oferecidos pelo governo Federal. Este conjunto de compromissos já praticados
proporcionou a FE o Certificado de Entidade de Assistência Social - CEBAS1.

1.3.1 Organização Acadêmica e Administrativa

A Administração da Faculdade será exercida pelos seguintes órgãos:
I - Administração Superior:
a) Conselho de Administração Superior
b) Diretoria Geral
II - Administração Básica:

7

a) Conselho Pedagógico
b) Coordenadoria do Instituto Superior de Educação
c) Comissões Especiais
d) Coordenadoria de Cursos

O Conselho de Administração Superior, órgão máximo de natureza deliberativa,
normativa, consultiva e recursal é constituído: a) pelo Diretor Geral, seu Presidente; b) pelo
Coordenador do Instituto Superior de Educação c) pelos Coordenadores de Curso; d) pelo
Coordenador de Pós-graduação; e) pelos Coordenadores de Programas de Extensão; f) por dois
representantes do corpo docente, com no mínimo 01 (um) ano de dedicação na Instituição; g) por um
representante do corpo discente; h) por três representantes da Mantenedora, por ela indicados; i) pelo
Secretário Geral.
Ao Conselho de Administração Superior compete:
a) zelar pelos objetivos institucionais da Faculdade e do ISE;
b) elaborar e aprovar, acordes com a legislação educacional vigente, as normas
acadêmicas que regem as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Faculdade;
c) regulamentar, por meio de resoluções, os atos normativos internos e os decorrentes
das competências regimentais;
d) submeter, à aprovação da Mantenedora, o planejamento geral da Faculdade para
o ano seguinte, até o final do mês de novembro de cada ano;
e) exercer o poder disciplinar e apreciar, em grau de recurso, os processos que lhe
forem encaminhados pela Diretoria Geral;
f) aprovar a criação, modificação e extinção de cursos sequenciais, de graduação,
pós-graduação, aperfeiçoamento e extensão, seus currículos plenos e vagas, por
proposta da Diretoria Geral, decidindo as questões sobre a sua aplicabilidade e de
acordo com a aprovação dos órgãos competentes do Ministério da Educação, na
forma da lei;
g) aprovar o Calendário das atividades acadêmicas da Faculdade e do ISE e as
normas complementares à legislação sobre currículo, plano de curso, programa,
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plano de ensino, matrículas, transferência, métodos de ensino-aprendizagem,
avaliação de desempenho acadêmico, aproveitamento de estudo, programa de
pesquisa e extensão, dependência ou em processo de adaptação curricular,
processo seletivo e outros assuntos que se incluam no âmbito de suas demais
competências;
h) aprovar regulamentos dos órgãos internos;
i) apurar responsabilidade do Diretor, Coordenadores e outros, quando, por omissão
ou tolerância, permitirem ou favorecerem o não cumprimento da legislação, do
Regimento, de regulamentos ou de outras normas internas complementares;
j) intervir, esgotadas as vias ordinárias, nos demais órgãos internos;
k) interpretar o Regimento e decidir os casos omissos, ouvido o órgão interessado;
A Diretoria Geral, exercida pelo Diretor Geral, é o órgão executivo superior de coordenação
e fiscalização das atividades da Faculdade com as seguintes competências:
a) superintender

todos os serviços e execução administrativa e acadêmica da

Faculdade e do ISE, zelando, inclusive, pela observância dos horários de
funcionamento de todas as atividades;
b) representar a Faculdade e o ISE junto às pessoas ou instituições públicas ou
privadas;
c) convocar e presidir o Conselho de Administração Superior, com direito de voz e
voto de qualidade;
d) constituir Comissões para resolver matérias de interesse da Faculdade e do ISE;
e) presidir todos os atos acadêmicos em que estiver presente;
f) cumprir o Calendário Acadêmico, aprovado pelo Conselho de Administração
Superior;
g) conferir grau e assinar, com o Secretário Geral, diplomas, certificados, certidões e
demais documentos pertinentes expedidos pela Faculdade e pelo ISE;
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h) assinar a correspondência oficial, termos e despachos lavrados em nome da
Faculdade e do ISE;
i) regulamentar as atividades do pessoal técnico-administrativo;
j) solicitar à Mantenedora a contratação ou dispensa de docentes, observadas as
disposições legais, do Regimento e dar-lhes posse;
k) supervisionar as atividades institucionais nas áreas econômico-financeiras e os
serviços de apoio de tesouraria e contabilidade respectivas, nos termos delegados
pela Mantenedora;
l) remeter, aos órgãos competentes da área da educação, processos, petições e
relatórios das atividades e ocorrências verificadas na Instituição, quando for o caso;
m) exercer o poder disciplinar de acordo com as normas vigentes;
n) homologar a designação do Coordenador do ISE e dos Coordenadores de Cursos;
o) encaminhar, anualmente, à Mantenedora, nos prazos estabelecidos, o relatório das
atividades acadêmicas e administrativas da Faculdade, relativos ao ano anterior;
p) resolver os casos urgentes ou omissos, “ad referendum” do Conselho de
Administração Superior, ou por delegação da Mantenedora, quando for o caso, nos
termos da legislação;
q) propor ao Conselho de Administração Superior concessão de títulos honoríficos e
prêmios;
r) autorizar pronunciamento público que envolva sob qualquer forma a Faculdade e o
ISE;
s) exercer quaisquer outras atribuições previstas em lei e no Regimento.

O Conselho Pedagógico será assim constituído: a) Diretor Geral (presidente); b)
Coordenador do Instituto Superior de Educação; c) Coordenadores dos Cursos; d) por um
representante do corpo discente, indicado na forma da legislação vigente, com mandato de 1 (um)
ano, vedada a recondução.
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Ao Conselho Pedagógico, órgão consultivo e deliberativo, de coordenação didáticopedagógica e de assessoria à Faculdade e do ISE, compete supervisionar as atividades didáticas e
pedagógicas dos cursos e programas afetos.
São competências do Conselho Pedagógico:
a) deliberar sobre providências destinadas a resolver questões relativas a processos que
envolvam o corpo discente e seus recursos, em primeira instância;
b) emitir parecer sobre questões de ordem disciplinar, como instância recursal, sobre
deliberações da comissão disciplinar;
c) opinar sobre o planejamento geral dos trabalhos da Faculdade e do ISE, bem como
alteração curricular e questões relativas à sua aplicabilidade;
d) sugerir nomes de docentes à Diretoria Geral, para compor Comissões;
e) aprovar a realização de cursos de pós-graduação em nível de especialização ou
aperfeiçoamento e os de extensão, aprovando os planos propostos pela Coordenação
específica, elaborados de acordo com a legislação;
f) elaborar as normas de transferência, bem como plano de estudos de adaptação, além
de critérios para equivalência de estudos, dependência, adaptação, encaminhando à
aprovação do Conselho de Administração Superior;
g) aprovar as ementas, programas e bibliografia básica e complementar das disciplinas,
com seus respectivos planos de ensino;
h) aprovar os projetos de cursos especiais, extracurriculares e outros;
i) aprovar normas acadêmicas complementares às do Conselho de Administração
Superior e praticar os demais atos de sua competência, como instância de recursos,
segundo os dispositivos neste Regimento, dos regulamentos das Unidades de Apoio
Pedagógico e Administrativo da Faculdade e do ISE e aquelas delegadas ou
definidas pela Diretoria Geral e as demais que recaiam no âmbito de suas
competências.
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A Coordenadoria do Instituto Superior de Educação, exercida pelo Coordenador Geral, é
o órgão executivo superior de coordenação e fiscalização dos Cursos de Licenciatura da Faculdade.
São atribuições do Coordenador Geral:
a) apreciar e fiscalizar os projetos pedagógicos dos Cursos de Licenciatura, de
Formação Pedagógica, Programas de Educação Continuada, Cursos de pósgraduação, de caráter profissional;
b) sugerir e planejar medidas para aperfeiçoar o perfil dos profissionais na área de
educação a serem formados em função de suas características profissionais e
sociais;
c) organizar e propor cursos de aperfeiçoamento e extensão, juntamente com os
Coordenadores dos Cursos de Licenciatura necessários ou úteis à formação
profissional dos alunos de licenciatura;
d) organizar e propor cursos de pós-graduação de caráter profissional, programas de
formação continuada, programas de formação pedagógica para portadores de
diploma de curso superior;
e) promover o entrosamento dos Cursos de Licenciatura, propiciando indispensável
interdisciplinaridade e a relação teoria-prática, necessários à formação profissional
prevista;
f) fiscalizar a execução do Projeto Institucional-Pedagógico para os cursos de
Licenciatura;
g) propor medidas para o aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e da extensão na
área da educação;
h) encaminhar, ao Conselho Pedagógico, as reformulações do Projeto InstitucionalPedagógico das Licenciaturas;
i) rever e atualizar, juntamente com os coordenadores dos cursos de Licenciatura, o
Projeto Institucional-Pedagógico dos Cursos de Licenciatura;
j) fiscalizar a elaboração, reformulação e execução dos Projetos Pedagógicos dos
cursos de Licenciatura;
k) Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no Regimento.
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O Curso é a menor fração da estrutura da Faculdade e do ISE para todos os efeitos da
organização administrativa. O Curso compreende disciplinas que constam de seu currículo e
congrega os docentes que as ministram. O elenco das disciplinas do currículo pleno de cada Curso é
proposto pelo Coordenador de Curso ao Conselho de Administração Superior, para aprovação. Cada
Curso é dirigido por uma Coordenadoria que deve justificar-se pela natureza e amplitude do campo
de conhecimento abrangido e pelos recursos materiais e humanos necessários ao seu funcionamento.
A Coordenadoria pode agregar vários Cursos, em função de suas afinidades ou características gerais
de organização, com prévia aprovação da Diretoria Geral.
A reunião de todos os docentes do Curso e um representante do corpo discente, eleito por
seus pares, constitui o Colegiado de Curso, para efeito de planejamento didático-pedagógico e de
avaliação do desempenho do respectivo Curso.

São atribuições do Coordenador de Curso:
a) preparar, em cada período letivo, plano de atividades, atribuindo encargos de
ensino, estágio e pesquisa aos seus membros, procurando entrosar as diversas
disciplinas do Curso, tendo em vista o cumprimento dos programas e seus
objetivos;
b) representar o Curso junto às autoridades e órgãos da Faculdade;
c) coordenar a elaboração e sistematização das ementas e planos de ensino das
disciplinas do currículo do curso, para apreciação e aprovação do Conselho
Pedagógico;
d) fomentar e incentivar a produção científica e intelectual do corpo docente;
e) dar cumprimento às decisões, perante os corpos discente, docente e aos órgãos de
registro
f) controle e o setor de arquivo de documentação acadêmica da Faculdade;
g) instruir processos e dar parecer sobre assuntos de ordem didático-científica, quando
solicitado pelo Conselho Pedagógico, pela Diretoria Geral ou qualquer outro órgão
da Faculdade;
h) apresentar semestralmente, à Diretoria Geral, relatório de suas atividades e do seu
Curso, bem como as indicações bibliográficas, a relação de material didático e os
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bens tecnológicos com orientação de utilização, necessários ao cumprimento das
metas estabelecidas para o período letivo;
i) exercer as demais atribuições que lhe sejam delegadas pela Diretoria Geral e as
previstas na legislação ou no Regimento, nos regulamentos das Unidades de Apoio
Pedagógico e Administrativo da Faculdade e aquelas que recaiam no âmbito de
suas competências;
j) apresentar ou entender-se com a Diretoria Acadêmica sobre sugestões ou
deliberações emanadas do Colegiado do Curso, que devam ser encaminhadas ao
Conselho Pedagógico para aprovação;
k) desempenhar outras atividades de sua competência e praticar atos inerentes às
finalidades da organização didático-administrativa da Faculdade, necessários à
eficiência e eficácia do processo ensino-aprendizagem.

São competências do Colegiado de Curso:
a) elaborar, pelos seus docentes, os planos de ensino, programas, bibliografias e
ementas de cada disciplina conforme as exigências do projeto pedagógico do curso,
antes do início de cada período letivo, com a devida atualização, para a aprovação
do Conselho Pedagógico;
b) sugerir medidas para aperfeiçoar o perfil profissional de cada Curso, em função de
suas características profissionais e sociais;
c) planejar a distribuição equitativa, ao longo do período letivo, dos trabalhos
acadêmicos a serem exigidos dos alunos, nas várias disciplinas do curso, de acordo
com o calendário acadêmico;
d) organizar e submeter à aprovação do Conselho Pedagógico, a realização de
extraordinários, seminários ou conferências, necessárias ou úteis à formação
profissional dos alunos;
e) indicar ao Coordenador do Curso bibliografia específica necessária aos planos de
ensino, em tempo hábil para constar do plano orçamentário;
f) promover o entrosamento das matérias de sua área com as demais, propiciando
indispensável

interdisciplinaridade

e

a

compatibilização

de

conteúdos

programáticos, necessários à formação profissional prevista;
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g) zelar pela execução das atividades e dos planos de ensino das disciplinas do curso;
h) propor medidas para o aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e da extensão;
i) apreciar e opinar, por escrito, sobre processos de admissão, transferência e
aproveitamento, aceleração, dependência e adaptação de estudos;

As Comissões Especiais Permanentes são órgãos de apoio da administração da Faculdade,
compostas de 3 (três) membros cada uma, criadas com vistas a dar flexibilidade e velocidade aos
processos de ingresso à primeira série dos cursos e de aplicação dos regulamentos disciplinares aos
corpos discente, docente e administrativo da Instituição.
A Comissão de Ingresso ou Admissão aos Cursos, obedecida às normas do Conselho de
Administração Superior, tem por objeto a definição dos procedimentos para ingresso ou admissão de
candidatos à primeira série dos cursos. São atribuições desta Comissão:
a) investigar, junto às Coordenarias de Curso, o perfil do público de seu interesse;
b) propor critérios para a política de ingresso ou admissão de alunos, com vista a
alcançar o objetivo institucional da Faculdade;
c) analisar e deliberar sobre pleitos especiais e recursos interpostos, contra decisões
dos responsáveis pelo ingresso ou admissão de alunos;
d) acompanhar e supervisionar os trabalhos dos responsáveis pela elaboração e
aplicação dos procedimentos para o sistema estabelecido para o ingresso ou
admissão de alunos;
e) estabelecer convênio, se esta for à determinação dos órgãos superiores da
administração da Faculdade, com instituições congêneres para o processo seletivo
de ingresso de alunos à primeira série dos cursos de graduação.
f) a qualificação do corpo docente em efetivo exercício nos cursos de graduação;
g) a descrição dos recursos materiais à disposição dos alunos;
h) o elenco dos cursos reconhecidos e/ou em processo de reconhecimento, assim como
os resultados das avaliações realizadas pelo Ministério da Educação;
i) o valor dos encargos educacionais a serem assumidos pelo aluno e as normas de
reajustes aplicáveis no período letivo a que se refere.
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A Comissão Disciplinar é órgão de natureza deliberativa em matéria de disciplina e
manutenção da ordem e respeito no âmbito da Instituição, cabendo-lhe zelar pelo bom e fiel
cumprimento dos princípios e normas éticas que regem a Faculdade e o ISE.
São atribuições e competências da Comissão Disciplinar:
a) submeter, elaborar e propor alteração dos códigos de princípios e normas da
Faculdade, obedecidas às disposições do Regimento;
b) cumprir e fazer cumprir o regime disciplinar do Regimento estabelecido para os
corpos docente, discente e técnico-administrativo;
c) instaurar sindicâncias, julgar, determinar e aplicar as penalidades cabíveis aos
infratores docentes, discentes da Instituição, na justa medida da gravidade de que é
revestida;
d) das penas disciplinares aplicadas aos infratores caberá recurso ao Conselho de
Administração Superior da Faculdade;
Os Cursos de pós-graduação, stricto-sensu, credenciados pelos órgãos competentes, prestamse ao aprofundamento dos estudos superiores de portadores de diploma de graduação ou equivalente,
e têm, por escopo, o atendimento às clientelas internas e externas à Instituição.
O regime dos cursos de pós-graduação, lato-sensu, de especialização e aperfeiçoamento, é
tratado em regulamentação específica para cada caso, aprovada pelo Conselho de Administração
Superior.
Compete à Coordenadoria de Pós-graduação a realização de cursos de pós-graduação e de
aperfeiçoamento, por campo de conhecimento, sob a responsabilidade de um Coordenador. São
atribuições deste último:
a) coordenar o Curso e manter articulação permanente com os seus co-responsáveis
por meio de reuniões periódicas com os respectivos docentes, para elaboração e
manutenção do projeto pedagógico de cada Curso;
b) acompanhar e avaliar a execução dos planos de ensino dos agentes responsáveis
por sua execução;
c) encaminhar ao Diretor Geral, proposta de alteração do currículo do curso, adequada
ao seu projeto pedagógico;
d) propor alterações nos programas das disciplinas, objetivando compatibilizá-los;
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A Faculdade mantém cursos, atividades e serviços de extensão abertos às comunidades de sua
inserção, para a difusão dos conhecimentos resultantes da sua criação cultural, técnica, tecnológica
ou de pesquisas. São atribuições do Coordenador de Programa de Extensão:
a) coordenar os cursos e programas de extensão em articulação permanente com os
seus co-responsáveis por meio de reuniões periódicas com os respectivos
docentes, para elaboração e manutenção do projeto pedagógico de cada curso ou
programa;
b) acompanhar e avaliar a execução dos cursos e programas de extensão e dos
agentes responsáveis por sua execução;
c) encaminhar ao Diretor Geral, relatórios periódicos, circunstanciados, das
atividades de extensão, comprobatórios da suas adequações aos fins propostos no
plano pedagógico de desenvolvimento da Instituição ou propondo alterações nos
programas, objetivando compatibilizá-los com aqueles fins.

1.4 Instalações

1.4.1 Infraestrutura

- Relação das Dependências dos Campus - FAJOB
O Campus da FAJOB, foi doado pela Prefeitura de São Joaquim da Barra e foi
reformado pela Fundação Educacional de Ituverava, que realizou uma série de adaptações,
principalmente no que se refere à Acessibilidade e aumento no número de banheiros, conforme
plantas em anexo (Anexo 4 e 5)

Local
Banheiros
Biblioteca
Secretária
Laboratórios de Informática

Quantidades
4
1
1
2

Área
29 m² cada
200 m² cada
53 m²
45 m² cada
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Laboratórios de Desenho
Laboratório de Química
Briquedoteca
Laboratório de Física
Salas de aula
Salas coordenação
Salas docentes

3
1
1
1
8
4
1

45 m² cada
29 m2
32 m2
45 m² cada
48 m² cada
12 m² cada
35 m²

1.4.2 Plano de expansão
A partir de 2018 a Fundação Educacional de Ituverava iniciará a construção de mais 30 salas
de aula para atendimento dos novos cursos, ampliação da Biblioteca, além disso, será feito um
complexo de laboratórios para os cursos de Engenharia. As plantas com as futuras ampliações
encontra-se em anexo (Anexo 5)
Os recursos para a construção destas novas salas e dos laboratórios será investido pela
mantenedora não retirando valores da FAJOB nestes primeiros anos de existência.

1.4.3 Infraestrutura acadêmica

1.4.3.1 Laboratórios específicos
A formação teórica do aluno será complementada com atividades desenvolvidas em
laboratórios de ensino, pesquisa e extensão. O objetivo desses laboratórios é oferecer um ambiente
propício ao desenvolvimento de habilidades técnicas e sociais, além de estimular o espírito científico
dos discentes. Vale salientar que as aulas práticas serão sempre com turmas de 20 alunos. Para os
dois primeiros anos, serão disponibilizados os laboratórios de Desenho e Física e Química, de
Informática com foco específico ao estímulo à pesquisa acadêmica. O Primeiro Laboratório servirá
para aulas práticas de Desenho Técnico e Desenho Técnico Civil, apresentando 20 mesas para
desenhos. O laboratório de Física apresenta capacidade para abrigar 20 alunos. O laboratório da
Química apresenta a possibilidade de uso das aulas práticas de Química Tecnológica e Experimental
O laboratório de informática será utilizado para aulas das disciplinas de Introdução à Ciências da
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Computação, Linguagens de Programação e Aplicações e Projeto Assistido por Computador. Nestes
laboratórios, há 20 computadores cada um .
Todos os laboratórios contam com normas de utilização e com técnicos responsáveis para o
preparo das aulas.

Laboratório
Laboratório de Informática
Laboratório de Desenho Técnico
Laboratório de Física
Laboratório de Química

Especificação
Mobiliários e computadores
Mobiliários
Bancadas e armários
Bancadas e equipamentos

Quant.
2
1
1
1

Os Laboratórios ficarão abertos e à disposição do corpo docente e discente da Faculdade das
8h às 22h30m, nos dias úteis.
A Instituição conta com técnicos, em sua estrutura de funcionários, que executam atualizações e
manutenções de softwares e gerenciamento de rede.

1.4.4 Normas do uso do laboratório de ciências da FAJOB

1

Proibido a entrada do aluno sem jaleco e com calçado aberto (ex. sandália).

2

Não fume, coma ou beba dentro do laboratório.

3

Proibido o uso de celulares.

4

Antes de iniciar e ao término das experiências a bancada deve permanecer organizada.

5

Trabalhe com seriedade, evitando brincadeiras.

6

Não deixe materiais estranhos ao trabalhar sobre as bancadas, como cadernos, bolsas, agasalhos,
etc.

7

Os roteiros das experiências que serão realizadas devem ser lidos, atenciosamente, antes de
serem executados.

8

Trabalhe com quantidades indicadas de substâncias, evitando o desperdício dos reagentes, gás,
luz e outros. Realize apenas os experimentos indicados nos roteiros.
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9

Para a preparação de uma solução ou quando faz-se uma diluição, deve ser usada água destilada.

10 Tome o máximo de cuidado para não contaminar reagentes: não troque as tampas, use uma
pipeta para cada reagente, não utilize frascos de outra bancada e leia o rótulo do frasco antes de
utilizá-lo.
11 Deve-se atentar para o descarte de reagentes, pois muitos deles são tóxicos e não poderão ser
lançados no meio ambiente. Procure saber a maneira correta de descartá-los.
12 Ao aquecer o tubo de ensaio, proceda de maneira adequada para que o conteúdo não seja
lançado fora, causando acidentes graves. Líquidos inflamáveis (éter, álcool, acetona, benzeno,
etc.) não devem permanecer próximo da chama.
13 Tome o máximo de cuidado com ácidos e bases concentradas, estes atacam a pele. No caso de
acidentes com substâncias cáustica, a parte atingida deve ser imediatamente lavada com água e o
fato comunicado ao professor.
14 Jamais esqueça que o laboratório é um ambiente de trabalho submetido a riscos de acidentes, na
maioria das vezes causados por atos inseguros. O trabalho em laboratório exige concentração e
bom desempenho. Para tanto, o aluno precisa seguir as recomendações e instruções fornecidas
pelos professores. Também deve ser mantido o mínimo de ruído possível.
15 Nunca deixe frascos de matérias primas e solventes destampados. Após a utilização, devolvê-los
rapidamente ao local inicial para que outros alunos também possam utilizar e evite perdas,
quebras e derramamentos acidentais.
16 Em caso de derramamento, providencie a limpeza; o mais rápido possível.
17 Nunca abra frascos de reagentes antes de ler o rótulo nem teste substâncias químicas pelo odor
ou sabor. Lembrem-se, animais e plantas estão preservados com produtos químicos, portanto
também possuem odor.
18 Ao acender o bico de bunsen, observe a presença de materiais inflamáveis e solventes nas
proximidades e retire-os. Fechar sempre os bicos de gás que não estiverem em uso.
19 Em caso de incêndio, desligue a chave geral do laboratório, use a saída, chame socorro. NUNCA
USE EXTINTOR EM HUMANOS.

1.4.5 Normas de utilização dos laboratórios de informática da FAJOB
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1 Os laboratórios de informática têm por objetivo oferecer condições para o desenvolvimento de
atividades científico-acadêmicas.
2 São usuários dos laboratórios de informática o corpo discente, docente e funcionários técnicoadministrativos vinculados a Instituição.
3 Os laboratórios de informática são destinados às disciplinas práticas, no período de segunda a
sexta-feira das 7h às 22h:30m e sábado das 7h às 16h;
4 Durante os horários livres, os laboratórios de informática estarão disponíveis para utilização do
corpo discente, docente e funcionários técnico-administrativos.
5 É vedado ao usuário:
5.1. Instalar softwares de qualquer natureza, sem autorização prévia da Coordenação dos
Laboratórios de Informática;
5.2. Enviar mensagens que possam ser consideradas ilegais ou ofensivas à moral das pessoas
ou coletiva;
5.3. Acessar páginas da Internet que possam ser consideradas ilegais ou ofensivas à moral
pessoal ou coletiva. Por exemplo, páginas de relacionamentos (redes sociais), pornográficas,
de caráter racista, discriminatórias ou que incitem a violência;
5.4. Consumir alimentos ou bebidas nas dependências dos laboratórios;
5.5. Utilizar recursos de comunicação instantânea (msn, salas de bate-papo, google-talk, entre
outros) que não estejam previstos em atividades didático-pedagógicas;
5.6. Utilizar jogos individuais ou coletivos que não estejam previstos em atividades didáticopedagógicas;
5.7. Enviar mensagens utilizando-se de identidade alterada, que não identifique o remetente;
6

Interferir no funcionamento dos equipamentos de informática ligados à rede da FE/FAJOB.

7

A FAJOB poderá exercer de forma generalizada e impessoal o controle sobre os acessos a
conteúdos (equipamento e internet) por ela fornecidos, estritamente com a finalidade de evitar
abusos, na medida em que estes podem vir a causar prejuízos. A FAJOB não irá divulgar as
informações relativas de um usuário a terceiros, exceto para apresentação de prova em processo
administrativo ou judicial.

8

Quaisquer violações das normas ora estabelecidas são passíveis de apuração e aplicação dos
procedimentos disciplinares previstos nos normativos internos da FAJOB.

9

Será considerada “falta grave”, o desrespeito aos auxiliares responsáveis por monitorar o uso dos
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laboratórios, seja por ameaça, agressão verbal ou física.
10 O usuário deve estar ciente que suas ações podem ser monitoradas caso haja suspeitas de mal-uso
dos recursos.
– Problemas
Todo e qualquer problema deve ser comunicado, de imediato, a um dos técnicos, com vista à
resolução do mesmo com a maior brevidade possível.
– Cumprimento das Normas
O NÃO cumprimento destas normas pode levar à proibição da utilização da sala. O aluno punido,
caso se sinta injustiçado deverá enviar solicitação de revisão ao Colegiado de Curso.

1.4.6

Normas de utilização do laboratório de desenho da FAJOB

1. O laboratório de desenho tem por objetivo oferecer condições para o desenvolvimento de
atividades científico-acadêmicas, para isso deve-se:
1.1. Manter o silêncio;
1.2. Deixar o local de trabalho tal como o encontrou;
1.3. Não fumar e não ingerir alimentos;
2 O laboratório de desenho é destinado para o oferecimento de disciplinas práticas, no período de
segunda a sexta-feira das 07h às 22h:30m e sábado das 07h às 16h;
3 Durante os horários livres, o laboratório de desenho estará disponível para utilização do corpo
discente, docente e funcionários técnico-administrativos.
4 Quaisquer violações das normas ora estabelecidas são passíveis de apuração e aplicação dos
procedimentos disciplinares previstos nos normativos internos da FAJOB.
5 Será considerado “falta grave”, o desrespeito aos auxiliares responsáveis por monitorar o uso dos
laboratórios, seja por ameaça, agressão verbal ou física.
6 O usuário deve estar ciente que suas ações podem ser monitoradas caso haja suspeitas de mal-uso
dos recursos.
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1.4.7

Normas gerais do uso dos laboratórios da FAJOB

1. Devem ser usadas vestimentas adequadas (calça comprida e camisa/camiseta fechada).
2. Não fume, coma ou beba dentro do laboratório.
3. Proibido o uso de celulares.
4. Trabalhe com seriedade, evitando brincadeiras.
5. Sempre utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
6. Os roteiros das experiências que serão realizadas devem ser lidos, atenciosamente, antes de
serem executados.
7. Quaisquer violações das normas ora estabelecidas são passíveis de apuração e aplicação dos
procedimentos disciplinares previstos nos normativos internos da FAJOB.
8. Será considerada “falta grave”, o desrespeito aos auxiliares responsáveis por monitorar o uso dos
laboratórios, seja por ameaça, agressão verbal ou física.
9. O usuário deve estar ciente que suas ações podem ser monitoradas caso haja suspeitas de mal-uso
dos recursos.
10. Jamais esqueça que o laboratório é um ambiente de trabalho submetido a riscos de acidentes, na
maioria das vezes causados por atos inseguros. O trabalho em laboratório exige concentração e
bom desempenho. Para tanto, o aluno precisa seguir as recomendações e instruções fornecidas
pelos professores. Também deve ser mantido o mínimo de ruído possível.
11. Em caso de incêndio, desligue a chave geral do laboratório, use a saída, chame socorro. NUNCA
USE EXTINTOR EM HUMANOS.

1.4.8 Acesso à Internet

A FAJOB

já conta com um

Link Dedicado

de 20Mb que apresenta as seguintes

características:


Internet de alta velocidade e conexão rápida 24 horas;



Simetria na velocidade de Downloads e Uploads;



Link de acesso exclusivo via Par Metálico, Cabo Óptico;
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1.4.9 Equipamentos
Equipamentos
Computadores
Impressoras
Projetores

Especificação
Pentium IV, Athon 2,3 GH e Semprom 2,4 GH com 512 Mb.
Laser
Data-show

Quant.
40
1
12

1.5 Biblioteca
Cada uma das faculdades mantidas pela Fundação Educacional de Ituverava (FE) possui sua
própria biblioteca. Desse modo, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) possui sua
biblioteca setorial, localizada no Campus I, enquanto a biblioteca da Faculdade “Dr. Francisco
Maeda” (FAFRAM), está localizada no Campus II.
Apesar de serem espaços distintos, com acervos próprios, as bibliotecas são acessíveis a todos
os alunos matriculados em quaisquer dos cursos oferecidos pelas mantidas da FE. Sendo assim, ainda
que sucintamente, proceder-se-á à descrição de ambas.
Espaço Físico
a) Campus I:
BIBLIOTECA DA FFCL/FE
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
Acervo
1
Sala de leitura
1
Sala de estudo em grupo
6
2
Sala de prática pedagógica
1
Box para estudo individual
20

ÁREA m2
200 m2
120 m2
7,62 m2
7,28 m2
25,59 m2
24 m²

b) Campus II:

Acervo

BIBLIOTECA DA FAFRAM/FE
DESCRIÇÃO
QUANTIDADE
1

ÁREA m2
172,20 m2
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Sala de leitura
Sala de estudo em grupo
Box para estudo individual
Sala da Bibliotecária

1
8
36
1

333,20 m2
7,84 m2
43,20 m²
9 m2

c) Campus III
BIBLIOTECA DA FAJOB/FE
DESCRIÇÃO
Acervo
Sala de leitura
Sala de estudo em grupo

QUANTIDADE
2
1
1

ÁREA m2
42m2
32m2
32m2

1.5.1 Organização
As Bibliotecas da Fundação Educacional de Ituverava têm a finalidade de apoiar as
atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pela instituição.
A habilidade em fazer pesquisa em bibliotecas começa com a compreensão de como
elas são organizadas e com a familiaridade na utilização dos seus recursos.
Para isso, durante a recepção dos alunos ingressantes (Semana do Calouro), é feita
uma apresentação da Biblioteca e dos serviços que ela oferece. Na primeira visita às instalações é
distribuído o Guia do Usuário (disponível também online), organizado com o objetivo de informar
as funcionalidades e os serviços disponíveis, e esclarecer as formas de acesso e obtenção de
documentos; oferece, ainda, diretrizes para a elaboração e normalização de trabalhos científicos e/ou
acadêmicos, utilização do acervo e demais serviços disponíveis à comunidade de usuários.
O acervo da Biblioteca está organizado por Assunto segundo o Sistema de
Classificação de Dewey – CDD. e disponibilizados em estantes identificadas.
Os Autores são identificados pela Tabela Cutter-Sanborn;
Catalogação - AACR2
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O acervo está totalmente informatizado e sistematicamente organizado no Banco de
Dados Biblio’s FE, que permite gerar relatórios, estatísticas e, principalmente, a recuperação rápida e
precisa das informações;

A recuperação da informação pelo usuário é feita via web, disponível em:
http://www.servicos.feituverava.com.br/biblioteca/
 Permite a Busca do acervo por Autor / Título / Assunto e por tipo de material.
 Acesso às Referências das obras e documentos do acervo elaborados segundo a ABNT –
NBR 6023.
 Base de Dados Cadastral dos usuários contendo os vínculos institucionais e dados pessoais
para transações de empréstimo e reserva de material (on-line).
 A Biblioteca participa dos Sistemas de Comutação Bibliográfica – COMUT. BIREME.
BIBLIOTECA VIRTUAL DE SAÚDE (BVS) e outros por meio da CBBU.
 Acesso direto aos principais jornais e revistas on-line nacionais e internacionais.
 Indicação e acesso direto aos principais periódicos científicos on-line selecionados por área
do conhecimento.

A Fundação Educacional de Ituverava em convênio com a Pearson Education do
Brasil Ltda (Biblbioteca Virtual 3.0) e com a VitalSource (Minha Biblioteca) disponibiliza em
http://www.servicos.feituverava.com.br/bv/ mais um serviço de alta qualidade, oferecendo, na
íntegra, acesso a um acervo digital a milhares de títulos em mais de 50 áreas de conhecimento, por
meio de uma BIBLIOTECA VIRTUAL. O serviço consiste em uma seleção de títulos
universitários, disponíveis pela Internet para leitura em tela, além de oferecer outros recursos, como:
impressão, organizador de páginas e anotações. Atenderá a alunos, professores e técnicoadministrativos de todos os Campi da FE e aos cursos de Educação a distância. A biblioteca
desenvolveu um Manual para apoio aos docentes e discentes quanto a utilização das bibliotecas
virtuais.
Indicação de outros livros on-line em Base de Dados de arquivos abertos, obras de
Domínio Público e Audiolivros para necessidades especiais e interessados.
Os computadores da biblioteca, disponíveis para os usuários, permitem acesso à
Internet em tempo integral e Wireless para notebooks e outros aplicativos.
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O Comitê de Ética em Pesquisa devidamente registrado junto à CONEP e a
publicação dos periódicos científicos Nucleus - Multidisciplinar (Print ISSN 1678-6602; ISSN online 1982-2278; DOI Prefix 10.3738/19822278) e Nucleus Animalium – Medicina Veterinária e
Zootecnia (Print ISSN 198-4879X; ISSN on-line 2175-1463; DOI Prefix 10.3738/19822278) estão
vinculados diretamente aos serviços da Biblioteca.
Manual para elaboração e apresentação de monografias impresso e on-line
(http://www.servicos.feituverava.com.br/biblioteca/manual/manual.html ), com a finalidade de
atender as necessidades dos alunos concluintes dos cursos de graduação e pós-graduação e tornar
verdadeiro o exercício de iniciação científica.
A Biblioteca possui uma Gráfica cadastrada no ISBN com Prefixo Editorial 63166.
Possui Mapoteca.

1.5.2 Política de Atualização
A Política de Atualização reserva especial papel às sugestões e indicações dos
docentes, aptos a determinar as obras necessárias aos cursos, e, também, aos discentes, que são os
primeiros a identificarem as necessidades e eventuais falhas e carências. O acervo é atualizado
periodicamente durante todo o ano.

1.5.3 Pessoal Técnico
A administração da biblioteca fica a cargo de uma bibliotecária, devidamente inscrita
no Conselho Regional de Biblioteconomia, auxiliares e estagiários, com treinamento específico para
a função.
Bibliotecária responsável: Vera Mariza Chaud – CRB-8/2567
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1.5.4 Horário de Funcionamento e Acervo
As Bibliotecas da Fundação Educacional de Ituverava têm seus horários de
funcionamento de segunda à sexta, das 7h às 22h30, e aos sábados, das 8h às 16h.
Atualmente, as bibliotecas possuem os seguintes acervos:
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1.5.4.1

Acervo por Área de Conhecimento
- Livros

Área do conhecimento
Ciências agrárias
Ciências biológicas
Ciências da Saúde
Ciências exatas e da terra
Ciências humanas
Ciências sociais aplicadas
Engenharias
Linguística, letras e artes
Generalidades
Obras raras
Biblioteca Virtual 3.0
Biblioteca Virtual Minha
Biblioteca
Total

Quantidade de
Títulos
8406
903
2250
2664
5471
10909
186
8438
62

Quantidade de
Exemplares
14732
2727
3414
5718
11317
24403
1015
17708
214
1446
4871
8721
96286

* Atualizado em setembro de 2017

 Multimídia
VHS – 606
DVD – 389
CD ROM – 392



Mapas 118
Engenharia Mecânica













IEEE Xplore Digital Library
Revista do IEEE América Latina
Electric Power Systems Research - Elsevier
WSEAS - World Scientific and Engineering Academy and Society
ENGEVISTA - UFF
Revista Sodebras
Portal de Periódicos Capes
Revista Eletrônica de Potência
Brasil Robotics
Energia Solar e Energia Fotovoltaica
Revista Circuitos Magazine
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Revista Crea-SP
Revista SINERGIA
Ciência & Engenharia
Edifícios e Energia
Debates em Educação Científica e Tecnológica
Eletricidade Moderna
Energia Business
Energy Policy - Journal - Elsevier
Espaço Energia
Revista Conexão - Furnas
Revista Ouro da Casa - Furnas
Revista P & D - Furnas
Iberoamerican Journal of Artificial Intelligence
Jornal da Instalação - instalações elétricas e iluminação
JEE - Journal of electrical engineering
Journal of Electrical Systems
Journal of Engineering Studies and Research
Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications (JMOe)
AMSE-Hindawi - Advances in Materials Science and Engineering
Advances in OptoEletronics – Hindawi
Advances in Power Eletronics - Hindawi
Revista O Setor Elétrico
Portal Energias Renováveis
Renewable Energy - ScienceDirect.com
Revista Brasileira de Energia
Revista Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica
Revista Brasileira de Energias Renováveis
Periódico científico da Sociedade Brasileira de Automática (SBA)
Revista de Eficiência Energética da Light
Ingeniería Electrónica, Automática y Comunicaciones
Revista de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL
Revista Eletrônica de Energia
Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial RIAI
Revista Científica de Ingeniería Energética
Revista Lumière Electric
Construção Total - revistas : material eletrico ferramentas
PROCEL- Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética
Revista Telem@tica
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1.5.4.2

Journal of Information Systems and Technology Management
International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA)
Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica
IET Digital Library: The Development of a Strategy for Integrated Manufacturing
Systems
Elsevier- Bases de Dados- Revistas Científicas- Livros eletrônicos
Zetetiké
Revista de Matemática e Estatística
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
OAISTER
SUMÁRIOS.ORG
LIVRE: Portal para Periódicos de Livre Acesso na Internet
Portal de Periódicos da Unesc
arXiv.org
SPELL

Acessibilidade

As Bibliotecas estão devidamente preparadas para receber e atender usuários com
necessidades especiais, agindo de acordo com a Lei 10.098, de 10 de dezembro de 2000.
Dessa forma oferecem disponibilidade de conteúdo e apresentação da informação em
formatos alternativos:
• Computador com softwares específicos para pessoas com deficiência visual;
• Computador equipado com Windows, cuja Lente de Aumento permite ampliar os
caracteres;
• Audioteca - acervo em áudio (livro-falado) e impresso em Braile;
• Publicações on-line voltadas para Educação Especial;
• Bibliografia especializada disponível no acervo;
• Professor de apoio em Libras;
• Fantoches – inclusão
• Dicionário de Libras
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1.5.5 Regulamento das Bibliotecas
DO REGULAMENTO E SUA APLICAÇÃO
DISPOSIÇÕES GERAIS
Ficam sujeitos a este regulamento todos os usuários das Bibliotecas pertencentes à
Fundação Educacional de Ituverava, independente da sua condição de enquadramento.
CAPÍTULO I
DA CONSTITUIÇÃO E FINALIDADE
Art. 1º. As bibliotecas prestam serviços aos professores, alunos, administração,
funcionários e à comunidade em geral, oferecendo-lhes os serviços de:
a) Referência;
b) Empréstimo;
c) Orientação bibliográfica;
d) Acesso à Internet;
e) Outros.
CAPÍTULO II
DO PESSOAL
Art. 2º. Cabe ao Bibliotecário:
a) Planejar e gerenciar os serviços da Biblioteca e desenvolver projetos;
b) Adquirir, registrar, classificar, catalogar, preparar tecnicamente e transcrever no
banco de dados, todo o material bibliográfico solicitado pelas Faculdades,
colocando-os prontos para a circulação;
c) Controlar o uso das obras da Biblioteca, sendo-lhe facultativo colocar em reserva
ou em regime especial de circulação as obras mais procuradas;
d) Desempenhar o papel de intermediário entre os utilizadores e os documentos ou
fontes de informação;
e) Desenvolver serviços personalizados e oferecer consultoria para problemas de
informação; orientação de trabalhos acadêmicos e recursos informacionais;
f) Promover o acesso à informação, organizando-a, descrevendo-a, preservando-a e
criando instrumentos que facilitem a sua localização e difusão;
g) Colaborar com os processos de inclusão, promovendo a acessibilidade dos
serviços informacionais.
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Art. 3º. O Bibliotecário é responsável:
a) Por todos os materiais bibliográficos, móveis e utensílios existentes nas
dependências da Biblioteca, no período de funcionamento;
b) Pela direção do pessoal alocado na Biblioteca, devendo comunicar à Diretoria, por
escrito, qualquer irregularidade, para as devidas providências;
c) Pela manutenção da disciplina e ordem da Biblioteca.

CAPÍTULO III
DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Art. 4º. O horário da Biblioteca para atendimento ao público será: de segunda a sextafeira, das 7h00 às 22h30m. Aos sábados, das 8h às 17h. Parágrafo único: No período de férias
escolares, o horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 7h:30m às 16h:30m.
CAPÍTULO IV
DA INSCRIÇÃO
Art. 5º. Poderá inscrever-se na Biblioteca como usuário dos serviços, os docentes,
alunos, administração e funcionários da Fundação Educacional de Ituverava.
Parágrafo único: A Biblioteca é aberta à comunidade em geral, para leitura e pesquisa,
sem a possibilidade de retirada do acervo.
Art. 6º. A inscrição será feita pessoalmente pelo usuário vinculado à Instituição.
Art. 7º. O usuário inscrito terá acesso às rotinas de empréstimos, devoluções e
reservas.
Art. 8º. A renovação da inscrição será feita anualmente.
Art.9º. Qualquer alteração de endereço e/ou outras alterações na vida acadêmica
deverão ser imediatamente comunicadas à Biblioteca, para atualização.
CAPÍTULO V
DO EMPRÉSTIMO
Art. 10º. O empréstimo é exclusivo ao titular da inscrição.
Art. 11. É vedado ao aluno, em débito com a Biblioteca, um novo empréstimo, até
que seja feita a regularização.
Parágrafo único - A Biblioteca poderá solicitar a devolução da obra antes do prazo,
caso seja necessário.
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Art. 11. Aos usuários inscritos é facultado o empréstimo, nas seguintes condições:
Categoria
Quantidade
Prazo para devolução
a) Alunos de Graduação
5
7 dias
b) Docentes
10
10 dias
c) Alunos de Pós - Graduação 10
15 dias
d) Funcionários
3
5 dias
* A quantidade pode ser alterada conforme a necessidade e disponibilidade das obras e mediante a
autorização da bibliotecária.
Parágrafo único: O material bibliográfico poderá ser renovado quantas vezes forem
necessárias, desde que não esteja reservado.
Art. 14. Não serão emprestados (as):
a)
Obras de referência;
b)
Periódicos;
c)
Coleção especial;
d)
Obras reservadas pelos docentes para pesquisa;
e)
Outras obras, a juízo da direção da Biblioteca.

CAPÍTULO VI
DAS PENALIDADES
Art. 15. O usuário é responsável pelas obras em seu poder, devendo devolvê-las na
data marcada, ficando sujeito às penalidades:
§ 1º. Extravio de obras: a indenização dar-se-á por reposição da obra, não sendo
possível, mediante reposição por outro título equivalente. Não serão aceitas cópias reproduzidas;
§ 2º. O reaparecimento da obra extraviada, quando ocorra sem culpa da Biblioteca,
não implicará na devolução da obra, objeto da reposição;
§ 3º. No caso de dano à obra é de responsabilidade do usuário repara-la.
§ 4º. Para aluno, multa por dia de atraso, em valor a ser estabelecido pelo
bibliotecário;
§ 5º. Para professores, comunicação imediata da Biblioteca à Coordenadoria
Pedagógica do respectivo curso, que solicitará, através de memorando, a devolução da obra, e
tomarão as providências que se fizerem necessárias.
§ 6º. O aluno que repassar a obra a terceiros, responderá por todas as penalidades
previstas neste regulamento.
§ 7º. A liberação do empréstimo será concedida pelo bibliotecário, imediatamente
após a quitação dos débitos.
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CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 16. O acervo da Biblioteca está informatizado, facilitando o acesso por meio da
Web, no qual o usuário tem acesso, pelo computador, à descrição física da obra, seu conteúdo, área e
referência atualizada nas normas da ABNT.
Art. 17. É proibido fumar e comer nas dependências da Biblioteca.
Art. 18. As questões não previstas neste Regulamento serão apreciadas e resolvidas
pelo Bibliotecário, juntamente com a Direção das Faculdades e Colégio.
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2

CONTEXTO EDUCACIONAL REGIONAL PARA A IMPLANTAÇÃO DO CURSO

DE ENGENHARIA MECÂNICA PELA FACULDADE SÃO JOAQUIM DA BARRA

2.1

Justificativa da oferta do Curso:
A implantação da Engenharia Mecânica levou em consideração os aspectos de São Joaquim

da Barra e região. Os alunos da FAJOB, em sua maioria, serão oriundos de cidades que fazem parte
da região administrativa de Franca.

Figura 1. Divisão das regiões administrativas do Estado de São Paulo

Fonte: IBGE

Os municípios que compõem esta região são:
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Segundo dados da Folha do dia 14 de abril de 2013, pela primeira vez, os cursos de
engenharias têm mais calouros do que direito. Segundo dados coletados junto ao Ministério da
Educação, nos últimos cinco anos, o número de ingressantes na área, mais que dobrou. A falta de
engenheiros em número suficiente para atender a atual demanda tem sido muito debatida. A
reportagem cita dados do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), afirmando que
há um déficit anual de 20.000 (vinte mil engenheiros) no Brasil. Segundo este conselho, o Brasil
forma em média 45.000 (quarenta e cinco mil) engenheiros por ano. Na China este número chega a
600.000 (seiscentos mil) engenheiros.

Folha de São Paulo – 14/04/2013

Outro fato que corroborou para o pedido de autorização do curso de Engenharia Mecânica
foram os dados apresentados pelo estudo do SINDICATO DAS MANTENEDORAS DE
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO – SEMESP.
Entre os anos de 2012 a 2014, o referido curso de engenharia aparece entre os quinze cursos mais
procurados na rede particular de ensino no Brasil.
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Figura 2. Os vinte cursos mais procurados na rede particular no Brasil

Na região de Franca, esta tendência também é observada, onde o curso de Engenharia
Mecânica está entre os vinte cursos mais procurados, conforme a figura 3.
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Figura 3: Cursos presenciais mais procurado no ano de 2014, segundo o Semesp, para a região de
Franca.

Os industriários da região, em conversas informais, demonstram grande preocupação com a
falta de engenheiros. Segundo uma grande empresa do município de Guará, a maioria dos
engenheiros que participam do programa de Trainee da empresa são oriundos de cidades maiores,
não permanecendo na empresa, pois preferem voltar para suas regiões de origem. Assim, alguns
empresários apostam na formação da mão de obra local que permaneça no interior.
A condição econômica da região vem passando uma profunda transformação, principalmente
no que se refere à atividade agrícola, refletindo-se no poder aquisitivo da população. Segundo dados
coletados pelo IBGE, (Tabela I) os valores ainda são considerados medianos com algumas exceções.
A intenção da implantação do curso de Engenharia Mecânica em São Joaquim da Barra tem como
finalidade a de apresentar uma alternativa na geração de inovação tecnológica da região da Alta
Mogiana.
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Tabela I: Renda per-capita das cidades que são atendidas pelos cursos da FAJOB:
CIDADES
Aramina

VALORES (R$)
721,56

CIDADES
Patrocínio Paulista

VALORES (R$)
607,51

Buritizal

817,16

Pedregulho

690.08

Cristais Paulista

721,31

Rifaina

677,92

Guará

664,56

Sales de Oliveira

789,73

Igarapava

1.228,09

São Joaquim da Barra

799,93

Ipuã

900,48

Ituverava

950,30

Jeriquara

549,10

Miguelópolis

670,82

Morro Agudo

687,37

Nuporanga

751,92

Orlândia

934,34

Fonte IBGE

Segundo Roberto Leal Lobo e Silva Filho, Ex-reitor da USP e presidente do Instituto Lobo
para o Desenvolvimento da Educação, Ciência e Cultura em um artigo do jornal O Estado de São
Paulo, publicado em 19 de fevereiro de 2012, “A Engenharia é um fator determinante para o
desenvolvimento econômico das nações. Cada vez mais a criação e a produção de bens de grande
valor agregado fazem a diferença na balança comercial do mundo globalizado. A capacidade de
inovação depende de vários fatores, entre eles a existência, quantidade e qualidade de profissionais
de Engenharia. Com a rápida evolução da tecnologia e a consequente obsolescência das existentes, a
formação do engenheiro deve privilegiar os conteúdos essenciais, ensinando-o a se adaptar
rapidamente aos novos conhecimentos e técnicas.”
O professor Lobo e Silva Complementa ainda que: A inovação é um processo complexo que
exige grande interação social, estoque de conhecimento acumulado, gestão específica e injeção de
capital. Segundo W. Brian Arthur, em The Nature of Technology, as novas tecnologias aparecem
pela combinação de tecnologias já existentes e, portanto, pode-se dizer que as tecnologias existentes
geram as novas tecnologias. As novas tecnologias, depois de algum tempo, se tornam possíveis
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componentes - como se fossem tijolos - para a construção de tecnologias ainda mais novas. As
tecnologias se criam por si mesmas e de si mesmas. É um modelo de evolução combinatória.
Esperamos que num futuro próximo, os municípios da região de São Joaquim da Barra
possam gerar novas oportunidades de empregos e reverta um fenômeno muito comum: os jovens
estão se deslocando para outros centros em busca de novas oportunidades , tornando as cidades da
região “mais velhas”, já que ali permanecem as pessoas com mais idade.
Num futuro, em médio prazo, as cidades ficaram com baixa capacidade produtiva tornando-as
dependentes, quase exclusivamente, das receitas federais e estaduais.
Taxa de Escolarização da Região de São Joaquim da Barra:
Os dados coletados mostram que cerca de 30% dos alunos que iniciam o estudo no ensino
fundamental conseguem seguir os estudos no ensino médio. Desses, grande parcela é impedida de
seguir os seus estudos em um curso superior.
A Meta 3 do Plano Nacional de Educação assume dois objetivos principais para efetivar o
direito à educação e ampliar os níveis de acesso para os jovens entre 15 e 17 anos: elevar o
percentual dos que frequentam a escola, de forma a incluir 100% dessa população até o ano de 2016
aumentar para 85%, até 2024, o total dos jovens cursando o ensino médio (EM), que é o nível
considerado adequado para a referida faixa etária.
Segundo o PNE, a pesquisa realizada pelo percentual da população da faixa etária de 15 a
19 anos, entre 2004 e 2013, mudou pouco na região sudeste conforme ilustração abaixo.
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Segundo dados obtidos pelo IBGE, para o ano de 2010 a porcentagem na região de São
Joaquim da Barra é menor, ficando em torno de 71% da população com idade entre 15 a 17 anos
matriculados na escola (Tabela II).
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Tabela II. Taxa de escolarização bruta do ensino médio de pessoas de 15 a 17 anos para a área de
abrangências da FAJOB:
PESSOAS –
TAXA DE
MATRÍCULAS
15 A 17
ESCOLARIZAÇÃO
E. M.
ANOS
BRUTA – E.M.
ARAMINA-SP
435
195
45%
BURITIZAL – SP
314
84
14%
CRISTAIS PAULISTA - SP
683
307
63%
GUAÍRA-SP
2871
1.430
76%
GUARÁ-SP
1714
662
68%
IGARAPAVA-SP
2244
1029
80%
IPUÃ-SP
1181
538
81%
ITUVERAVA-SP
3080
1507
69%
JERIQUARA-SP
280
154
56%
MIGUELÓPOLIS-SP
1746
874
90%
MORRO-AGUDO-SP
2549
976
60%
NUPORANGA-SP
556
260
81%
ORLÂNDIA-SP
3313
1613
82%
PATROCÍNIO PAULISTA-SP
1175
544
82%
PEDREGULHO-SP
1406
637
65%
RIFAINA-SP
263
132
73%
SALES OLIVEIRA-SP
878
337
75%
SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP
3714
1772
71%
CIDADE – ESTADO

Fonte IBGE

Se considerarmos os alunos que terminam o ensino médio e ingressam no ensino Superior,
este número é bastante reduzido. Segundo o PNE, uma das metas seria, até o final da década, elevar
a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de
18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta. As médias da região estão em torno de 10%. As
exceções ficam por conta de Ituverava e São Joaquim da Barra, que já contam com Faculdades.
A Fundação Educacional de Ituverava, mantenedora da Faculdade São Joaquim da Barra,
acredita que a população desta região com 300.000 habitantes está ainda muito carente de educação
superior. Das vinte cidades, apenas três apresentam Instituições de Ensino Superior, que são os
municípios de Ituverava, Orlândia e São Joaquim da Barra, com oferta de aproximadamente 2000
vagas anuais para uma população estimada de 30.000 jovens entre 18 a 24.
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Tabela III - Número estimado de alunos matriculados em curso superior na região de abrangência
da FAJOB.
Cidades / Estado
Aramina
Buritizal
Cristais Paulista
Guará
Igarapava
Ipuã
Jeriquara
Miguelópolis
Morro Agudo
Nuporanga
Orlândia
Patrocínio Paulista
Pedregulho
Rifaina
Sales de Oliveira
São Joaquim da Barra
Ituverava

TAXA BRUTA DE
ESCOLARIZAÇÃO SUPERIOR
10,79
23,24
12,65
11,31
12,60
13,67
9,62
12,54
9,67
18,95
17,72
15,46
15,70
8,71
15,77
15,69
22,13

Fonte: IBGE e secretarias municipais de educação.
** Sem dados

2.2

Política para Pesquisa

A FAJOB apresenta uma proposta de política específica para atividades relacionadas à
pesquisa. É consenso que todos os alunos devam manter contato com metodologias e técnicas de
pesquisa, trazendo mais qualidade às práticas de ensino pela Faculdade. A comunidade acadêmica
que compõe a Instituição acredita que a qualidade do ensino está também atrelada ao
desenvolvimento pleno do conhecimento acadêmico produzido pelas pesquisas científicas e pelas
políticas de fomento.
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Os objetivos da política da FAJOB estão descritos a seguir:

a) Pesquisa como atividade de iniciação científica, incentivando a produção pelos alunos dos
cursos de graduação e pós-graduação nas mais distintas áreas do conhecimento;
b) Pesquisa incentivada de docentes para a elaboração de suas teses, dissertações ou
monografias de conclusão de cursos de pós-graduação, com a finalidade de melhorar a
qualificação docente;
c) Pesquisa vinculada à área de desenvolvimento educacional, com vistas a atender o seus
programas de melhoria de qualidade de ensino e para formação de professores;
d) Pesquisa voltada para solução de problemas da comunidade;
e) Pesquisas individuais dos docentes que por interesses próprios obtiveram auxílios
institucionais;
f) Pesquisas institucionais, ligadas às linhas de pesquisa, com apoio interno e externo das várias
fontes de fomento;
g) Pesquisas de revisão da literatura para apoio aos projetos interno de auxilio aos cursos de
graduação/tecnológicos.

2.3

Política para Ensino
A política de Ensino da FAJOB, amparada na Legislação vigente, tem como meta o ensino de

qualidade capaz de desenvolver em seus alunos as habilidades e competências que o mercado de
trabalho exige, além de permitir a formação de indivíduos éticos que gozem de plena cidadania. Para
isso, utiliza sempre que possível, os princípios de interdisciplinaridade entre as diferentes áreas do
saber e do uso de novas metodologias no processo de ensino-aprendizagem. Vale salientar que todos
os cursos de graduação da FAJOB utilizam estes conceitos e princípios para a concepção dos seus
respectivos Projetos pedagógicos. Neste contexto, a política de ensino, para os próximos cinco anos
contará com as seguintes ações:
a) Atualização e flexibilização das estruturas curriculares dos seus cursos de graduação.
Mantendo sempre os cursos em sintonia com a legislação e o mercado de trabalho;
b) Capacitação de docentes para o emprego de novas tecnologias e metodologias de ensino;
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c) Incentivo aos docentes quanto à sua qualificação através da formação continuada;
d) Incentivo aos docentes para a realização projetos interdisciplinares, aproximando sempre
que possível a teoria e a prática;
e) Incentivo na criação e na melhoria de projetos de pesquisa e extensão;
f) Estudos para a implementação e manutenção dos programas de pós-graduação lato sensu,
relacionados com os cursos ofertados, após a formatura das primeiras turmas.
g) Uso de ferramentas de Tecnologia de Informação nos cursos presenciais e a distância.
h) Implementação de programas de monitoria visando atender aos alunos com dificuldades
de aprendizagem;
i) Incentivo a discussão em todos os órgãos colegiados da Faculdade a respeito dos
procedimentos pedagógicos de acordo com as necessidades educacionais, psicológicas e
culturais dos alunos;
j) Incentivo às ações de Avaliação Institucional;
k) Orientação das Atividades Complementares e de Estágio por meio de critérios
específicos;
l) Estímulo às atividades extracurriculares do corpo discente, permitindo que aluno tenha
uma vivência acadêmica com desenvolvimento de competências e habilidades que
favoreçam a sua colocação profissional;
m) Atualização dos recursos laboratoriais, de infraestrutura e dos equipamentos;
n) Manutenção de um acervo atualizado da Biblioteca e investimento em bibliotecas digitais;
o) Estímulo, na medida do possível, à implantação de atividades extracurriculares como
estágios, programas de iniciação científica, iniciação didática, etc.;
p) Manutenção de formas de acompanhamento dos egressos, por meio de sua participação
em atividades profissionais;
q) Implantação e manutenção de programas de Monitorias.

2.4

Política de Extensão
A Faculdade São Joaquim da Barra tem sua política para atividades de extensão universitária

baseada na definição feita pelo Plano Nacional de Extensão onde: “A Extensão Universitária é o
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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”.
A Faculdade São Joaquim da Barra entende por Atividades de Extensão as ações que estejam
associadas a Ensino e Pesquisa abertas às comunidades, para difusão dos conhecimentos resultantes
da sua criação cultural, técnica, tecnológica ou de pesquisa.
A Faculdade São Joaquim da Barra mantém uma Coordenadoria de Extensão atuante junto
aos cursos com programas de extensão em articulação permanentemente com os seus responsáveis
por meio de reuniões periódicas para elaboração e manutenção dos referidos programas. Além disso,
existe um conjunto de normas que regem as atividades de extensão no âmbito da FAJOB.
Todas as atividades de extensão seguem alguns princípios básicos que são: Humanismo,
Sustentabilidade, Respeito às diferenças e a minorias e Interdisciplinaridade. Todos os cursos de
graduação mantém pelo menos uma atividade de extensão em que são envolvidos alunos e docentes.
Para cada projeto existe um docente responsável pela manutenção e execução do mesmo. Este
docente é responsável também pela orientação e supervisão dos alunos, sendo estes últimos
voluntários na maioria dos projetos, no entanto, há bolsas de extensão para alunos em alguns casos.
Vale ressaltar que as ações de extensão da FAJOB, na maioria das vezes, contará com o apoio do
poder público e entidades da sociedade organizada.

2.5

Políticas de Gestão

A Faculdade São Joaquim da Barra é uma Faculdade onde os Alunos, Professores e a
Comunidade têm influência nas decisões que são tomadas na Instituição. Esta participação é prevista
no regimento e realizada através de ampla discussão dos temas relevantes, através dos diversos
conselhos e colegiados que a compõe.
As opiniões e contribuições dos diversos segmentos da Comunidade acadêmica, são de
extrema importância para que a sua construção se dê de forma sustentável, continuada, buscando
sempre maior qualidade acadêmica, uma ampla inserção regional e com participação ativa no
desenvolvimento econômico e social da região em que está inserida.
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2.6
Política de atendimento às pessoas portadoras de necessidades educacionais especiais
ou mobilidade reduzida
A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA, sempre apresentou cuidados com as
necessidades de pessoas com pessoas portadoras de deficiências ou como mobilidade reduzida. Nos
dois campi desta mantenedora as construções seguem as normas técnicas para acessibilidade. Sendo
assim, a FAJOB possui uma política de atendimento a pessoas com necessidades educacionais
especiais ou mobilidade reduzida que será apresentada a seguir.

Fundamentação Legal
A concepção e a implementação da política de acessibilidade basear-se-á nas diretrizes e
determinações legais que estabelecem normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade.

- Decreto-Lei 5296/2004 - Regulamenta as Leis nº 10048/00 e nº 10098/00, a

primeira garante atendimento prioritário de pessoas com deficiência nos locais públicos. A segunda
estabelece normas sobre acessibilidade física e define obstáculos nas vias e nos meios de transporte
e, tudo o que dificulta a expressão ou, o recebimento de mensagens por intermédio dos meios de
comunicação, seja ou não, de massa;
 Norma Brasileira ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos;
 Lei nº 10.436/02 - Reconhece a Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio legal de
comunicação e expressão, determinando que sejam garantidas formas institucionalizadas de
apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão da disciplina de Libras como parte integrante
do currículo nos cursos de formação de professores e de fonoaudiologia;
 Decreto 5626/05 - Regulamenta da Lei 10.436, garantido o direito de o estudante surdo ter
um ensino bilíngue de oferta obrigatória, nas escolas públicas e privadas;
 Portaria nº 2.678/02 do MEC - Aprova diretrizes e normas para o uso, o ensino, a produção e
a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino, compreendendo o projeto da
Grafia Braille para a Língua Portuguesa e a recomendação para o seu uso em todo o território
nacional.
Objetivos
A Política de Acessibilidade da Fundação Educacional de Ituverava tem como objetivos:
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 Zelar pela aplicação da legislação sobre os direitos das pessoas com deficiência, bem como
das normas legais, técnicas e recomendações vigentes, nas ações, atividades e projetos
promovidos e implementados pela sua mantida;
 Facilitar o acesso das pessoas com deficiência aos sistemas e meios de comunicação e
informação, eliminando barreiras tecnológicas e de comunicação, promovendo a percepção,
capacidade de operação, compreensão desses meios;
 Promover ações de capacitação de funcionários, para que possam conhecer e adotar novas
práticas e tecnologias, a fim de garantir atendimento adequado às pessoas com deficiência;
 Estabelecer parcerias com outras instituições, para promover a cooperação técnica e troca de
conhecimentos e experiências, disseminar e compartilhar as melhores práticas em
acessibilidade, estimular e apoiar a implementação de ações voltadas à acessibilidade das
pessoas com deficiência e acompanhar o desenvolvimento de tecnologias e normas referentes
à acessibilidade.
Adaptações
Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, na comunicação e
informação de acordo com as disposições e orientações da ABNT NBR 9050:2004.

Deficiência Física
 As áreas de circulação sinalizadas com o Símbolo Internacional de Acesso;
 Trajetos para as diversas áreas da instituição livres de obstáculos (escadas) para o acesso das
pessoas que utilizam cadeira de rodas;
 Portas com largura de no mínimo 0,90 m para garantir o acesso das pessoas que utilizam
cadeira de rodas;
 Portões laterais com largura mínima de 0,90 m em locais de acesso com catraca;
 Disposição de mobiliários que garantam área para a circulação plena de cadeirantes;
 Reserva de vagas no estacionamento para pessoas portadoras de deficiência, bem como
sinalização para identificá-las;
 Os banheiros da instituição estão adaptados: porta de acesso com no mínimo 0,80m de
largura; maçanetas do tipo alavanca; área suficiente para manobras de cadeirantes; barras
laterais de apoio para usos de sanitários; altura da pia de 0,80m do piso e respeitando uma
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altura livre de 0,70; torneira do tipo pressão; porta de acesso aos boxes dos banheiros de no
mínimo 0,80m de largura; assentos das bacias sanitárias a uma altura de 0,46m do piso ou
quando utilizada a plataforma para compor a altura estipulada, apresentar projeção horizontal
da plataforma de no mínimo 0,05 m do contorno da base da bacia.
Deficiência Visual
- Áreas de circulação com faixas no piso tátil, com textura e cor diferenciadas, para facilitar a
identificação do percurso para deficientes visuais; - Sinais luminosos acompanhados por sinais
sonoros; - Símbolo internacional de pessoas com deficiência visual como indicativo da existência de
equipamentos, mobiliário e serviços para pessoas com DV;
sintetizadores de voz nos computadores:

- Implantação de softwares com

- DOSVOX: sistema computacional, baseado no uso

intensivo de síntese de voz, desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica - NCE da
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, que se destina a facilitar o acesso de deficientes
visuais a microcomputadores; (http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox) ; WINDOW EYES: leitor de tela
para o Microsoft Windows, desenvolvido pela GW Micro; MACDAISY: livro digital. - Audiolivros
- Material didático adaptado: Material ampliado;

- Material transcrito em BRAILLE;

-

Livro falado.
- Equipamentos: - Reglete; - Prancheta régua; - Sorobã; - Computadores com recursos
tecnológicos apropriados; - Lupa. - Guia de Assinatura
- Recursos Humanos: - Professor instrutor de BRAILLE; - Ledor.

Deficiência Auditiva
- Sinais sonoros acompanhados por sinais luminosos;
- Implantação e utilização de tecnologias como facilitadores no processo de comunicação:

-

Internet: utilização da web chat como recurso de comunicação entre alunos surdos, docentes e
pessoal técnico-administrativo; - Implantação de sistema Intranet para comunicação;

- Vídeo e

multimídia (TV, DVDs, vídeoconferência, etc, sempre com legenda e/ou projeção de slides e
apresentação de transparências); - Utilização de pager e celulares, com possibilidade de recebimento
e envio de mensagens escritas;

- Tablet - Programa Prodeaf - Instalação de aparelho de telefone

para surdos (TDD); - Áreas sinalizadas com Símbolo internacional de pessoas com deficiência
auditiva como indicativo da existência de equipamentos, mobiliário e serviços para pessoas com DA;
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- Utilização de materiais audiovisuais legendados em texto;

- Recursos Humanos: docente

interlocutor de Libras (Resolução SE - 38, de 19-6-2009) com certificação de conclusão de Curso de
Libras com 180h; graduação em Pedagogia com carga horária em LIBRAS de 80h e especialização
em Educação Inclusiva com carga horária de 360 horas.
Pessoas com transtorno do Espectro Autista.
Segundo a Lei nº 12.764 de 27 de dezembro de 2012
Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela
portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II:
I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais,
manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social;
ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível
de desenvolvimento;
II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados
por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns;
excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.
A FAJOB respeita os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, permitindo
acesso a educação. . Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro
autista incluída nas classes comuns de ensino regular, terá direito a acompanhante especializado.
Considerações Finais
A acessibilidade é um direito humano e está em emergência no momento. Não se podem
dissociar dois conceitos fundamentais: acessibilidade e inclusão, na medida em que se deseja discutir
e preconizar a participação e o direito de todos a uma sociedade mais justa e igualitária. Nesta
perspectiva, a Fundação Educacional de Ituverava, não medirá esforços no sentido de materializar
este direito.

2.7

Política de educação ambiental da Faculdade São Joaquim da Barra
A Política de Educação Ambiental para o curso de Engenharia Mecânica da FAJOB atende

aos princípios e diretrizes da Lei nº 9.975 de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº
4.281, de 25 de junho de 2002. Estas novas diretrizes serão descritas a seguir
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2.7.1 Objetivos
- Apoiar e implantar o desenvolvimento de projetos que incluam a abordagem da temática
ambiental de forma transversal e interdisciplinar nos cursos de graduação da FAJOB;
- Capacitar de forma continuada os docentes com ações educativas formativas relacionadas às
questões ambientais;
- Criar um grupo de trabalho e de ação de Educação Ambiental com atuação na coleta seletiva e
práticas de sustentabilidade dentro do campus da FAJOB;
- Estimular os NDEs dos cursos de graduação para a inserção da temática ambiental no currículo
de forma articulada com o projeto educativo da Faculdade;
- Apoiar a produção de material educativo para a prática de Educação Ambiental na FAJOB;
A implantação desta política está a cargo de um profissional com experiência em Educação
Ambiental e a sua designação foi feita por meio de uma Portaria da Diretoria Geral.

2.7.2 Ações Propostas de Educação Ambiental para o Curso de Engenharia Mecânica da
Faculdade São Joaquim da Barra.

O curso de Engenharia Mecânica apresenta a nova proposta de Educação Ambiental a ser
desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente. Para isso, as ações
empregadas serão:
1. Nas semanas de estudos do curso de Engenharia Mecânica haverá sempre uma palestra sobre
temas pautados em questões ambientais, relacionadas com as atividades profissionais deste tipo
de engenheiro.
2. O Projeto Pedagógico de Curso de Engenharia Mecânica da FAJOB contará com aulas
expositivas presenciais. No entanto, a implantação do curso busca a participação mais efetiva do
aluno no processo aprendizagem, incentivando o mesmo a lidar com a resolução de problemas
que serão apresentados de maneira conjunta ou individual pelas disciplinas de cada semestre.
Esta metodologia vem sendo discutida pelo NDE do curso e tem a denominação de Projeto
Integrador. Como ferramenta de discussão e troca de informação este projeto contará com o
Ambiente Virtual de Aprendizagem da FAJOB, no qual os alunos e docentes do curso trocarão
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informações e experiências fora do horário de aula. Sendo assim, no Projeto Integrador serão
tratados assuntos pertinentes à Engenharia e às questões ambientais, tais como: industrialização
e meio ambiente, problemas sociais e degradação ambiental, conceitos de desenvolvimento
sustentável, estudos regionais de impactos ambientais, ISO 14.000. Espera-se que estas
atividades mantenham os alunos estimulados a trabalhar em equipe e com espírito
empreendedor, sem se esquecer da importância ambiental para a sobrevivência humana.
3. As visitas técnicas também serão utilizadas para demonstrar a importância de práticas de
sustentabilidade e de conservação do meio ambiente, realizadas em indústrias de base e
transformação. Estas serão feitas principalmente aos sábados, permitindo aos alunos o contato
com instalações e ações específicas de controle ambiental.
4. Os professores das disciplinas dos Núcleos de Conteúdo Profissionalizante e Específicos
receberão orientações para sempre destacar os aspectos ambientais relacionados aos assuntos das
suas respectivas disciplinas.
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3

PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA

O presente projeto político pedagógico foi elaborado pelo Núcleo Docente Estruturante do Curso de
Engenharia Mecânica da FAJOB.

3.1

Modalidade Presencial

3.1.1 Justificativa
O curso de Engenharia Mecânica proposto pela FAJOB visa a formação de bacharéis
qualificados e capacitados a atuar em todas áreas de conhecimento da área, desenvolvendo atividades
de projeto, supervisão, consultoria, assessoria, auditoria, perícia entre outros, com o escopo de tornar
o profissional adaptável às exigências de um ambiente industrial e empresarial em contínuo processo
de mudança.
Para alcançar esse objetivo, a aquisição de uma sólida base conceitual é fundamental e isso
será atingido com a grade curricular estruturada com disciplinas de ampla abrangência, que
possibilitarão ao aluno egresso uma perfeita aptidão para o exercício das diferentes atividades que o
mercado vem propiciando. Esse mercado abrange empresas industriais, comerciais, prestadoras de
serviços, órgãos governamentais e até mesmo em entidades sem fins lucrativos.
A ênfase das disciplinas a serem ministradas será na aplicação da teoria na prática, formando
profissionais habilitados para resolver problemas, assim como otimizar processos produtivos e
elaborar projetos.
Pretende-se ainda, consolidar a construtiva relação didático pedagógica entre professor e
aluno já observada nos demais cursos desta instituição. O projeto do curso de Engenharia Mecânica
contempla ainda um perfil profissional que almeje o domínio de habilidades e competências inter e
multidisciplinares, articulada com outros ramos do saber, atento desde a problemática local e
regional até o estudo dos grandes temas nacionais e internacionais.
Para o curso proposto, estarão sendo oferecidas 50 vagas anuais com aulas no período
noturno. O tempo mínimo necessário para o desenvolvimento e conclusão do curso é de 5 anos (10
semestres). As disciplinas que formam a nova grade curricular serão ministradas semestralmente,
totalizando 3.900 horas/aula e, de acordo com a legislação em vigor, foram dividas da seguinte
maneira:
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Carga Horária mínima das Disciplinas Específicas: 3.400 h;
Atividades Complementares: 200 h;
Estágio Curricular Supervisionado: 300 h.

3.1.2 Base Legal
O curso de graduação de Bacharelado em Engenharia Mecânica foi estruturado em função
das orientações e normas da Lei das Diretrizes e Bases da Educação (9.394 de dezembro de 1996),
das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Engenharia, do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia - CONFEA, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e
da Resolução 2 do CNE-CES de 19 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.
O princípio para a constituição do currículo foi deduzido em cinco categorias:
contextualização do conhecimento, prática reflexiva, interdisciplinaridade, homologia de processos e
os seis eixos delineados e indicados na matriz curricular proposta no parecer da Resolução CNE/CES
nº 11, de 11 de março de 2002.

3.2

Objetivo geral
O curso de graduação de Bacharelado em Engenharia Mecânica tem por objetivo geral

propiciar ao acadêmico um processo formativo que lhe habilite como um profissional apto a produzir
e aplicar conhecimentos científicos e tecnológicos na área de Engenharia Mecânica relacionados aos
campos da pesquisa, aplicação industrial, planejamento e gestão, enquanto cidadão ético e com
capacidade técnica e política.
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3.3

Objetivos específicos


Dar condições para que os formandos possam prestar assistência tecnológica, através da
adoção de novas práticas capazes de minimizar custos, obtendo-se maior eficácia nos
métodos de fabricação.



Utilizar a pesquisa científica nos processos formativos como instrumento de (re)construção
do conhecimento e de transferência de tecnologia, visando à formação de profissionais aptos
a contribuir para o desenvolvimento de pesquisas tecnológicas de interesse para os setores
público e privado na área de Engenharia Mecânica.



Oferecer práticas acadêmicas que contribuam para a formação de profissionais aptos a propor
novas soluções a partir das dificuldades e/ou estrangulamentos empresariais apresentados,
devido à falta de qualidade de materiais ou de processos de fabricação.



Proporcionar ao discente toda instrumentação técnica, intelectual, cultural e tecnológica para
o desempenho das suas diversas funções nas organizações.



Oferecer uma estrutura curricular que garanta uma sólida formação teórica e prática,
complementada com atividades de pesquisa individual e coletiva e participação em atividades
de extensão.



Fornecer práticas de estudo independente, com objetivo de proporcionar uma progressiva
autonomia de aprendizado e desenvolvimento intelectual do aluno.



Estimular o aluno na busca de habilidades, competências e conhecimentos práticos fora do
ambiente acadêmico, desenvolvendo assim a capacidade de interpretação e tendências do
mercado em constante evolução;



Desenvolver uma visão intra-organizacional capaz de permitir a assimilação da cultura e dos
objetivos organizacionais, tendo como parâmetro a consciência e a dimensão das questões
éticas, humanas e sociais que envolvem o ambiente empresarial.

3.4

Perfil do profissional a ser formado
O perfil do profissional que se dedica à Engenharia Mecânica exige uma sólida formação em

ciências básicas e de engenharia, profissional e humanística que o habilite a atuar em indústrias de
base (mecânica, metalúrgica, siderúrgica, mineração, petróleo, plásticos e outros) e em indústrias de
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produtos ao consumidor (alimentos, eletrodomésticos, brinquedos etc); na produção de veículos; no
setor de instalações (geração de energia, refrigeração e climatização etc); em indústrias que
produzem máquinas e equipamentos e em empresas prestadoras de serviços; em institutos e centros
de pesquisa, órgãos governamentais, escritórios de consultoria e outros; considerando em todas estas
áreas, os aspectos tecnológicos, econômicos, sociais, ambientais humanos e éticos; porém, sem
nunca se afastar do enfoque econômico, de forma a obter sempre o melhor produto com o menor
custo.
O Curso de Engenharia Mecânica, não obstante, procura formar um profissional capaz de
resolver problemas reais de engenharia. Para tanto, o curso está estruturado por meio de um conjunto
de disciplinas básicas, de conteúdo geral, e por meio de disciplinas profissionalizantes; permitindolhe uma formação generalista associada a uma sólida formação técnico científica e profissional geral,
que o capacite a absorver e desenvolver novas tecnologias.
O egresso deste curso será dotado dos conhecimentos requeridos para o exercício das
competências e habilidades gerais previstas no Art. 4º da RESOLUÇÃO CNE/CES 11, de 11 de
março de 2002, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em
Engenharia; além do que deverá:
1)

Ser capaz de dimensionar e integrar recursos físicos, humanos e financeiros a fim de produzir,
com eficiência e ao menor custo, considerando a possibilidade de melhorias contínuas;

2)

Ser capaz de utilizar ferramental matemático e estatístico para modelar sistemas Civis e auxiliar
na tomada de decisões;

3)

Ser capaz de projetar, implantar e aperfeiçoar sistemas, produtos e processos, levando em
consideração os limites e as características das comunidades envolvidas;

4)

Ser capaz de prever e analisar demandas, selecionar tecnologias e know-how, projetando
produtos ou melhorando suas características e funcionalidade;

5)

Ser capaz de incorporar conceitos e técnicas da qualidade em todo o sistema produtivo, tanto
nos seus aspectos tecnológicos quanto organizacionais, aprimorando produtos e processos, e
produzindo normas e procedimentos de controle e auditoria;

6)

Ser capaz de prever a evolução dos cenários produtivos, percebendo a interação entre as
organizações e os seus impactos sobre a competitividade;

7)

Ser capaz de acompanhar os avanços tecnológicos, organizando-os e colocando-os a serviço da
demanda das empresas e da sociedade;

57

8)

Ser capaz de compreender a inter-relação dos sistemas Civil com o meio ambiente, tanto no que
se refere à utilização de recursos escassos quanto à disposição final de resíduos e rejeitos,
atentando para a exigência de sustentabilidade;

9)

Ser capaz de utilizar indicadores de desempenho, sistemas de custeio, bem como avaliar a
viabilidade econômica e financeira de projetos;

10) Ser capaz de gerenciar e otimizar o fluxo de informação nas empresas utilizando tecnologias
adequadas.
11) Ser capaz de identificar, modelar e resolver problemas.

Mais ainda, deverá atender exigências da sociedade, quanto a:


Compromisso com a ética profissional;



Iniciativa empreendedora;



Disposição para auto-aprendizado e educação continuada;



Comunicação oral e escrita;



Leitura, interpretação e expressão por meios gráficos;



Visão crítica de ordens de grandeza;



Domínio de técnicas computacionais;



Conhecimento da legislação pertinente;



Capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares;



Compreensão dos problemas administrativos, sócio-econômicos e do meio ambiente.

Em linhas gerais se deseja formar profissionais dotados de competências e habilidades
visando atender principalmente a demanda regional sem desprezar a demanda nacional, sendo capaz
esse de exercer com destreza e responsabilidade as atribuições e prerrogativas compatíveis à
profissão, incluindo a habilidade profissional para se relacionar com diversas áreas, capacitando-o
para atuar em equipes multidisciplinares.
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3.5

Sistema de Avaliação e Promoção
A avaliação da aprendizagem e do desempenho acadêmico é realizada por disciplina,

incidindo sobre a frequência e o aproveitamento das atividades e dos conteúdos ministrados em cada
uma delas.
A frequência às aulas e demais atividades escolares, permitida apenas aos matriculados, é
obrigatória.
Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na disciplina o
aluno que não obtiver frequência regular mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e
demais atividades programadas, após as avaliações ou processos de recuperação.
É dado tratamento excepcional para alunos amparados por legislação específica. No caso de
dependência e adaptação ou gestação, sendo-lhes atribuídos, como compensação das ausências às
aulas, exercícios domiciliares supervisionados, com acompanhamento docente, segundo normas
estabelecidas pelo Conselho de Administração Superior.
O aproveitamento acadêmico é avaliado através do acompanhamento contínuo do aluno e dos
resultados por ele obtido nas provas escritas ou trabalhos de avaliação de conhecimento, nos
exercícios de classe ou domiciliares, nas outras atividades acadêmicas, provas parciais e possíveis
exames.
Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios acadêmicos sob forma de provas de
avaliação e demais trabalhos, bem como julgar e registrar os resultados.
Os exercícios acadêmicos e outras formas de verificação do aprendizado previstos no plano
de ensino da disciplina, e aprovados pelo órgão competente, sob forma de avaliação, visam a aferição
do aproveitamento acadêmico do aluno.
A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota expressa em grau numérico de 0
(zero) a 10 (dez), com variação de 0,5 (meio) ponto, inclusive no caso de arredondamento da média
final de aproveitamento, para 0,5 (meio) ponto superior, quaisquer que sejam os décimos ou
centésimos encontrados.
Haverá durante cada período letivo, ao menos 02 (dois) trabalhos de avaliação oficiais para a
verificação do aprendizado, aplicados nos termos das normas aprovadas pelo Conselho de
Administração Superior.
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Atendida a exigência de frequência regular mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às
aulas e demais atividades programadas, o aluno é considerado aprovado na disciplina, sendo
dispensado de prestar exame final, quando obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete inteiros).
O aluno que obtiver média maior ou igual a 3,0 (três inteiros) e menor que 7,0 (sete inteiros)
deverão prestar exame final na respectiva disciplina.
O aluno que estiver prestando exame final para aprovação deverá obter, no mínimo, média
igual ou maior que 5,0 (cinco inteiros) entre sua média semestral e a nota do exame.
As disciplinas práticas, de projetos ou de caráter experimental, em função da não
aplicabilidade de provas escritas ou de exame final, terão sua forma de avaliação definida em norma
específica aprovada pelo Conselho Pedagógico.
O aluno que obtiver média semestral inferior a 3,0 (três) em qualquer disciplina, é
considerado reprovado na mesma.
Poderá haver prova substitutiva de cada disciplina, como alternativa para o aluno que faltar à
prova escrita oficial de avaliação, nos termos das normas aprovadas pelo Conselho Pedagógico.
A média será obtida através da média aritmética das notas das provas parciais oficiais e
outros trabalhos acadêmicos, realizados nas várias etapas do período letivo das respectivas
disciplinas com periodicidade diversa.
Entende-se por exame final, a prova que será realizada após o término do período letivo, onde
será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez), para os termos do artigo anterior.
Os pesos utilizados na ponderação para o cálculo da média semestral das provas parciais,
realizadas ao longo do período letivo, serão fixados em norma específica aprovada pelo Conselho
Pedagógico.
As disciplinas de periodicidade diversa, aqui estabelecidas, terão suas formas e critérios de
avaliação fixados em normas específicas aprovada pelo Conselho Pedagógico.
O aluno reprovado em até 02 (duas) disciplinas na série anterior é promovido à série seguinte
e poderá cursar aquelas disciplinas em regime de dependência, nos termos das normas fixadas pelo
Conselho de Administração Superior.
A Faculdade poderá oferecer cursos, disciplinas ou atividades programadas em horários
especiais, com metodologia adequada para os alunos em dependência ou adaptação, como forma de
recuperação, em períodos especiais e na forma que se compatibilizem com as suas atividades
regulares, aprovadas pelo Conselho de Administração Superior.
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O aluno reprovado em mais de duas disciplinas, deverá cursá-las novamente e repetir o
período em que estava, ficando dispensado daquelas disciplinas em que já obteve aprovação.
A Faculdade São Joaquim da Barra conta com um sistema de acompanhamento e registro
acadêmico totalmente informatizado.

3.6

Sistema de Avaliação do Curso
A sensibilização da comunidade acadêmica da Faculdade São Joaquim da Barra será iniciada

ao mesmo tempo de que as atividades da IES forem autorizadas, pela CPA - Comissão Própria de
Avaliação, sendo executada através de diversas ações de reflexão com a comunidade acadêmica.
O modelo de Auto avaliação Institucional proposto para o FAJOB está inserido no próprio
Planejamento da Instituição, a partir de uma visão integradora, conforme descreveremos a seguir.
Como documentos principais para avaliação do curso podemos citar: Plano de
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico, Pesquisa e Extensão, Programa de PósGraduação, Planejamento das atividades técnico-administrativas. Os dados a serem levantados foram
quantitativos e qualitativos:
a) Quantitativos: os dados foram buscados nas fontes: Centro de Processamento de Dados; Secretaria
Geral, Tesouraria, Biblioteca, Departamento de Pessoal e outros;
b) Qualitativos: os dados foram obtidos mediante aplicação de questionários a alunos (sobretudo
formandos dos dois últimos anos); professores; funcionários; coordenações acadêmicas e
administrativas; Externo: egressos dos cursos.
Os questionários levantaram opiniões sobre:


fatores relativos às condições para o desenvolvimento das atividades curriculares
(contextos + insumos): recursos humanos, infra-estrutura, perfil profissional visado,
aspectos curriculares, organização, funcionamento e gestão.



fatores relativos ao processo pedagógico e organizacional utilizado no desenvolvimento
das atividades curriculares: enfoque curricular, corpo docente, disciplinas e atividades,
corpo discente, eficiência e eficácia do curso, integração com a comunidade.



fator relativo aos resultados alcançados: qualidade do curso.
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Uma vez coletados, processados e organizados, os dados foram discutidos e divulgados com
reflexo direto no projeto pedagógico do curso

3.7

Atendimento Psicopedagógico
Os discentes da FAJOB dispõe de um programa institucionalizado de atendimento

psicopedagógico, com uma profissional contratada para tal atividade. Os alunos podem solicitar
atendimento ou são encaminhados pelos professores e coordenadores. A Resolução da CONSUP
determina que o apoio psicopedagógico objetiva auxiliar o aluno no aspecto emocional, durante as
diferentes etapas do curso da Faculdade. Tem como funções a triagem, diagnóstico e as orientações
cabíveis ao aluno no que se refere à: sua satisfação com o desempenho escolar; falta de motivação
para o estudo; crises em relacionamentos; dificuldades com cursos e ou professores; dúvidas sobre a
Faculdade ou quanto sua vocação com a carreira que escolheu; privações, estresse, cansaço, solidão,
angústia e demais problemas que possam afetar a sua aprendizagem. Para tanto, serão oferecidos
atendimentos individuais grupos de discussão/reflexão, palestras ou quaisquer outros meios
tecnicamente apropriados para discussão, esclarecimentos ou orientações.

3.8

Programa de Nivelamento da FAJOB
Além disso, o curso de Engenharia Mecânica, como os outros cursos da FAJOB, terá à

disposição dos seus alunos ingressantes um programa de nivelamento. Este programa está baseado na
oferta de conteúdos básicos que auxiliam os discentes com problemas na formação da sua educação
básica. Os professores das disciplinas iniciais apresentarão relatórios no primeiro mês, com as
deficiências que serão avaliadas pelo NDE e posteriormente, cursos de nivelamento serão preparados
e

oferecidos aos sábados para todos os alunos ingressantes que eventualmente apresentarem

problemas. Os professores envolvidos com as aulas de nivelamento serão convocados pelo Diretor da
FAJOB após solicitação do Coordenador do Curso.
A FAJOB , no entanto, oferece constantemente para cursos de Matemática Básica e
Gramática e Produção de texto, pois os alunos apresentam grande deficiência
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3.9

Tecnologia de Informação e Comunicação – TIC
O uso da AVA – ambiente virtual de aprendizagem permite que o professor e aluno

mantenham contato mesmo após o término da aula. Neste ambiente que é baseado na plataforma
MOODLE, é possível que cada disciplina possa disponibilizar textos, vídeos, até mesmos links que
possibilite aos alunos maior contato com as informações de cada disciplina.
Os alunos do curso de Engenharia Mecânica utilizarão este Ambiente para as atividades do
Núcleo Integrador. Os alunos participam de um fórum de discussão sobre um tema da Engenharia
Mecânica. Neste fórum haverá sempre a moderação de um professor do curso.
Além disso, como Tecnologia de Informação a FAJOB passa a oferecer para o curso de
Engenharia Mecânica uma biblioteca virtual, uma base de dados eletrônica e uma revista científica
eletrônica a Nucleus.

Exemplo de um Núcleo Integrador de um curso Presencial.

63

3.10

3.10.1

Estágio Supervisionado

Introdução
Este manual tem por finalidade orientar o acadêmico do Curso de Engenharia Mecânica da

Faculdade São Joaquim da Barra para os procedimentos necessários para a realização do estágio
curricular obrigatório.
As atividades de estágio são regidas pelas normas de estágio e em conformidade com o
Projeto Pedagógico.
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3.10.2 Normas de Estágio Supervisionado do Curso de Graduação de Engenharia Mecânica
Art. 1º Estágio – significa aprendizagem, ou seja, estudos práticos para aprendizagem e experiência
em determinado assunto ou profissão – aprimoramento do desenvolvimento profissional. Assim, o
Estágio Curricular Supervisionado consiste em trabalho obrigatório de campo, no qual as atividades
práticas são exercidas de forma orientada.

Art. 2º - As atividades de estágio têm com finalidade:
a) Permitir a integração do o processo de ensino, pesquisa e aprendizagem;
b) Aprimorar hábitos e atitudes profissionais;
c) Proporcionar aos alunos a oportunidade de aplicar habilidades desenvolvidas durante o curso;
d) Conhecer a realidade do mercado de trabalho;
e) Possibilitar o confronto entre o conhecimento teórico e a prática adotada.

Art. 3º - O estágio supervisionado constitui-se em atividade curricular obrigatória e atende os
princípios das Diretrizes Nacionais para o curso Bacharelado em Engenharia Mecânica num total de
300 horas.

Art. 4º - O projeto de estágio obrigatório deve ser elaborado pelo aluno, devendo ser aprovado pelo
professor orientador e profissional supervisor.

Art. 5º - O Estágio Supervisionado do Curso de Engenharia Mecânica será, obrigatoriamente,
realizado em organizações legalmente constituídas tais como; órgãos públicos, empresas privadas,
organizações estatais, sociedades civis e órgãos representativos de classe, ou seja, em entidades
econômicas e administrativas ligadas a Engenharia Mecânica.

Art. 6º - A organização concedente do estágio deverá:
a) firmar convênio com a FAJOB;
b) apresentar infraestrutura material;
c) apresentar profissional supervisor;
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d) aceitar as normas que regem o estágio supervisionado do Curso de Engenharia Mecânica da
FAJOB.
Art. 7º – O projeto de estágio deve constar:
a) Objetivos;
b) Metodologia;
c) Calendário.

Art. 8º - O projeto de estágio supervisionado será apresentado ao final do 6º semestre, de acordo com
data determinada, anualmente, pelo colegiado do curso de Engenharia Mecânica.

Art. 9º - Ao final do estágio supervisionado, conforme calendário proposto pelo colegiado do curso,
o aluno deverá apresentar um relatório que deve conter os seguintes elementos:
a) as atividades desenvolvidas;
b) a metodologia utilizada;
c) Ficha de estágio devidamente preenchida.

Art. 10º - A Coordenação do estágio será exercida por professor do Colegiado de Engenharia
Mecânica designado pelo Coordenador do Curso.

Art. 11º - A supervisão do estágio será exercida por um profissional supervisor, da área de
Engenharia Mecânica e realizar-se-á por meio de orientação, acompanhamento in loco e avaliação
das atividades do Projeto de Estágio.
Art. 12º – Compete ao Coordenador de Estágio Supervisionado do Curso:
a) elaborar e divulgar aos estudantes e professores a Política de Estágios do Curso contendo
diretrizes e normas a serem cumpridas;
b) elaborar formulários para planejamento, acompanhamento e avaliação de estágio de acordo com a
especificidade do Curso;
c) Contatar com as organizações de estágio, a fim de permitir que todos os alunos do curso de
Engenharia Mecânica realizem o estágio curricular;
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d) Acompanhar e avaliar as atividades de estágio junto ao profissional supervisor e ao estagiário;
e) esclarecer ao estudante e ao profissional supervisor, o processo de avaliação do estágio;
f) manter contatos permanentes com o profissional supervisor de estágio.
Art. 13º – Compete ao profissional supervisor de estágio na instituição concedente:
a) avaliar o desempenho do estagiário, através de uma ficha de avaliação;
b) inserir o estagiário em unidade concedente, orientá-lo e informá-lo quanto às normas dessa
unidade;
c) acompanhar e orientar o estagiário durante a realização de suas atividades.
Art. 14º – A avaliação do estagiário será feita pelo do professor coordenador de estágio baseando-se
no relatório do aluno e da ficha de avaliação.
Art. 15º – Após análise será confeccionado relatório de avaliação final, com atribuição do conceito
“aprovado” ou “reprovado”.
Art. 16º – O Relatório de Estágio deverá ser entregue ao professor coordenador de estágio até 30 dias
antes do Término do último semestre (10º).

3.10.3

Campo de Estágio

I.

Laboratórios do curso de Engenharia Mecânica da FAJOB.

II.

Entidades de direito privado e órgãos da administração pública ligados à área de
Engenharia Mecânica.

III.

Escritórios de profissionais autônomos com experiência comprovada na área de
Engenharia Mecânica.
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3.10.4

Convênio

O órgão onde o aluno realizará o estágio deverá estabelecer o convênio conforme normas da
Fundação Educacional de Ituverava, enviado pela coordenação de estágio para empresa. O aluno
também deve preencher o plano de estágio (anexo 1).

3.10.5

Controle de Frequência dos Estágios
O controle de frequência será feito através do preenchimento pelo controle de frequência da

Empresa (anexo 2).

3.10.6

Relatório
O relatório deve ser apresentado de acordo com o cronograma aprovado pelo colegiado do

curso seguindo as fichas existentes (anexo 1) e de relatório que deverá conter os seguintes itens:


Capa (Anexo 3)



Sumário



Introdução



Atividades Desenvolvidas



Considerações finais



Referências Bibliográficas



Anexos.

O manual de elaboração e Apresentação de Monografia da Fundação Educacional será
utilizado para a normalização da apresentação do relatório.
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3.10.7

Avaliação
O estagiário será avaliado através de seu relatório e de uma ficha de avaliação preenchida

pelo supervisor de estágio (anexo 4).

3.10.8

Documentação Exigida

3.10.8.1 Aluno Estagiário
Documentos pessoais para preenchimento do Termo de Compromisso.
Termo de Compromisso de Estágio (cópia) com carimbo e assinatura do representante legal da
empresa.

3.10.8.2 Aluno Empregado
Carta da empresa, informando o início do estágio.
Carteira de trabalho (deverá ser apresentada, acompanhada de cópia das folhas de
identificação e registro).
Contrato de trabalho (cópia).
Relação de tarefas que desempenha no ambiente profissional, digitada e assinada por seu
supervisor ou representante legal da empresa.
A atuação do aluno na área de engenharia não o exime do preenchimento do Plano de Estágio
e do Relatório de Estágio Obrigatório, devidamente assinado por seu supervisor.

3.10.8.3 Aluno Autônomo
Inscrito:
Inscrição nos órgãos competentes – INSS, Prefeitura Municipal (cópia);
Relação de tarefas que desempenha no ambiente profissional, digitada e assinada.
Não inscrito:
Declaração de próprio punho sobre a atividade exercida com firma reconhecida.
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3.10.8.4 Aluno Proprietário
Contrato Social (cópia);
Carteira de Identidade;
Relação de tarefas que desempenha no ambiente profissional digitada e assinada pelo
proprietário.
Toda a documentação exigida deverá se entregue à Coordenação de Estágio que será
responsável pela guarda e arquivamento de toda a documentação relativa ao estágio supervisionado.

3.11

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC
O estágio do curso de Engenharia Mecânica é obrigatório e conta com norma própria descrita

abaixo.

RESOLUÇÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA DA
FACULDADE SÃO JOAQUIM DA BARRA
O Colegiado do Curso de Engenharia Mecânica da Faculdade São Joaquim da Barra, no uso
de suas atribuições,
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Art. 1º O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade acadêmica obrigatória que
consiste na sistematização, registro e apresentação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos,
produzidos na área do curso, como resultado do trabalho de pesquisa, investigação científica e
extensão. O TCC tem por finalidade estimular a curiosidade e o espírito questionador do discente,
fundamentais para o desenvolvimento da ciência. No curso de Engenharia Mecânica, o TCC será
apresentado ,sob a forma de um projeto de Engenharia ou publicações relacionadas com pesquisas
em Engenharia Mecânica, conforme disposto no Cap. II. Art. 2º.
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CAPÍTULO II
DAS MODALIDADES DE TCC
Art. 2º São considerados modalidades de TCC no âmbito da FAJOB:
I.
II.
III.
IV.
V.

Monografia;
Artigo Científico
Livro ou Capítulo de Livro
Relatório Técnico Científico, inclusive projeto técnico.
Resumo Expandido apresentados em Congressos, Encontros ou outros eventos
científicos reconhecidos pela comunidade acadêmica.

§1º No âmbito do curso de Engenharia Mecânica se entende como tipos de trabalhos técnicos o que
está pré-estabelecido de acordo com normas em vigor.
§2º Quando tratar de Artigo Científico, Livro ou Capítulo de Livro e Relatório Técnico Científico
(inclusive projeto técnico), somente serão considerados os trabalhos que possuam relação com a área
de conhecimento da Engenharia Mecânica.
§3º Quando tratar de Resumo Expandido somente serão considerados os trabalhos apresentados em
eventos que possuam relação com a área do conhecimento de Engenharia Mecânica.
CAPÍTULO III
DA ORIENTAÇÃO DO TCC
Art. 3º O discente regularmente matriculado no curso de Engenharia Mecânica terá um professor
orientador, que supervisionará o TCC, a partir do sétimo semestre.
§1º O discente deverá encaminhar ao professor responsável determinado pela coordenação do curso,
o termo de Aceite-Orientação (Anexo 1) assinado pelo orientador e pelo orientado, no prazo máximo
de dez (10) dias corridos, após a data de início do semestre letivo vigente, segundo o calendário.
§2º O orientador deverá ser um docente efetivo vinculado ao curso de Engenharia Mecânica da
FAJOB.
Art. 4º Poderá ser indicado um co-orientador para o TCC desde que esta informação conste no
Anexo 1.
Art. 5º Em caso de impedimentos legais e eventuais do orientador caberá ao discente solicitar a
troca de orientador. Esta solicitação deverá ser encaminhada via ofício ao colegiado do Curso para
apreciação e possível homologação.
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Parágrafo único: Entende-se por impedimentos legais e/ou eventuais licença para tratamento da
saúde, licença-maternidade e afastamento para qualificação.
CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS DO ORIENTADOR
Art. 6º Compete ao orientador:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

Orientar o discente na elaboração, desenvolvimento e redação do TCC;
Zelar pelo cumprimento de normas e prazos estabelecidos;
Indicar ou aceitar o co-orientador, quando for o caso;
Instituir Banca Examinadora do TCC, em acordo com o orientando;
Diagnosticar problemas e dificuldades que estejam interferindo no desempenho do
discente e orientá-lo na busca de soluções;
Agir com discrição na orientação do discente, respeitando-lhe a personalidade, as
limitações e suas capacidades;
Manter informado oficialmente o professor responsável pela disciplina de TCC, sobre
qualquer eventualidade nas atividades desenvolvidas pelo orientando, bem como
solicitar providências que se façam necessárias ao atendimento do discente;
Solicitar a intervenção do Colegiado de Curso em caso de incompatibilidade entre
orientador e orientando.
CAPÍTULO V
DO ORIENTANDO

Art. 7º Compete ao orientando:
I.
Escolher, sob consulta, o seu orientador, comunicando oficialmente ao responsável
pela disciplina TCC, mediante apresentação do Anexo 1;
II.
Escolher em acordo com o orientador, o tema a ser desenvolvido no TCC;
III.
Conhecer e cumprir as normas e prazos estabelecidos ao TCC, definidos pelo plano de
ensino da disciplina;
IV.
Tratar com respeito o orientador e demais pessoas envolvidas no TCC;
V.
Demonstrar iniciativa e sugerir inovações nas atividades desenvolvidas;
VI.
Buscar qualidade e mérito no desenvolvimento do TCC;
VII. Expor ao orientador, em tempo hábil, problemas que dificultem ou impeçam a
realização do TCC, para que sejam buscadas as soluções;
VIII. Comunicar ao responsável pela disciplina TCC, quaisquer irregularidades ocorridas
durante e após a realização do TCC, visando seu aperfeiçoamento, observados os
princípios éticos;
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Art. 8º São direitos do orientando:
I.
Receber orientação para realizar as atividades de TCC;
II.
Ser ouvido em suas solicitações e sugestões, quando tiverem por objetivo o
aprimoramento do TCC;
III.
Solicitar ao Colegiado do Curso a substituição do orientador mediante ofício
devidamente justificado.
CAPÍTULO VI
DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Art. 9º O TCC, quando na forma de Monografia ou Relatório Técnico Científico ou Projeto Técnico,
deverá ser elaborado obedecendo às diretrizes para a redação de Trabalhos Acadêmicos
determinados por esta Instituição.
Art. 10º O TCC, quando na forma de Artigo Científico, deverá ser elaborado de acordo com as
normas de publicação do periódico escolhido. Estas normas deverão ser anexadas ao TCC.
Art. 11º O TCC, quando na forma de Resumo Expandido ou Trabalho Completo apresentados em
Congressos, Encontros ou outros eventos científicos deverá respeitar as normas propostas pelos
mesmos, anexadas ao TCC.
Parágrafo único: Quando apresentado em forma de Resumo Expandido, o discente deverá
apresentar no mínimo três trabalhos que mantenha correlação entre si.
Art. 12º O TCC que envolva estudos com seres humanos e/ou animais como objeto de pesquisa não
poderá ser iniciado antes da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa competente e, quando
necessário, pela Comissão de Biossegurança.
Art. 13º O número de discentes para elaboração e/ou para apresentação do TCC, bem como o caráter
público da apresentação serão determinados da seguinte forma:
I.
O número de discentes para a elaboração e/ou para apresentação do TCC deve ser de
no máximo oito (08) por trabalho desenvolvido, porém a defesa é individual para cada
componente do grupo. Neste caso, o grupo deverá entregar a versão final do TCC,
incorporando as correções de cada defesa realizada individualmente por cada
membro, conforme as instruções do art. 18.
II.
A apresentação do TCC deverá passar necessariamente por uma Banca Examinadora,
e deverá ser pública, com defesa individual de cada membro.
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CAPÍTULO VII
DA AVALIAÇÃO DO TCC
Art. 14º O TCC deverá ser submetido a uma Comissão Avaliadora composta pelo orientador como
presidente e no mínimo dois (02) membros titulares e um (01) membro suplente.
§1º O aluno terá vinte (30) minutos para apresentação e será necessariamente arguido por todos os
membros da banca.
§2º Caberá ao presidente da Banca Examinadora determinar e controlar o tempo de arguição.
Art. 15º Orientador e orientando comunicarão, por meio de ofício (Anexo 2), ao professor da
disciplina de TCC, a data e a hora sugerida para a apresentação do TCC, bem como os nomes da
Banca Examinadora, respeitando os prazos estabelecidos no calendário da disciplina.
Art. 16º Constituída a Comissão Avaliadora, será encaminhado pelo discente a cada membro, um
exemplar do TCC, no prazo mínimo de vinte (20) dias corridos antecedentes à data de avaliação.
Juntamente ao TCC deverá ser anexada uma cópia da carta convite a cada membro da Banca
Examinadora contendo as informações de avaliação (Anexo 3).
Art. 17º A avaliação do TCC realizar-se-á mediante critérios estabelecidos nos Anexos 4 e 4.1.
Art. 18º Realizada a defesa e a avaliação, o Orientador, na qualidade de presidente da banca,
preencherá a Ata de Defesa (Anexo 5), dando publicidade oral do resultado ao discente,
imediatamente após o encerramento dos trabalhos.
Art. 19º A aprovação na disciplina de TCC está condicionada a realização das modificações e/ou
complementações sugeridas pela Banca Examinadora referente ao TCC, a entrega da Ata de
Avaliação do TCC (Anexo 5), ao encaminhamento do ofício assinado pelo Orientador (Anexo 6),
bem como a entrega da versão final em duas (02) vias do TCC em papel e uma (01) via em formato
pdf gravada em CD ao professor da disciplina TCC, conforme o estabelecido nas normas
regulamentares vigentes.
§1º As cópias da versão final do TCC deverão ser entregues até no máximo o último dia letivo do
semestre vigente, previsto pelo calendário acadêmico, conforme normas da Biblioteca.
Art. 20º O não cumprimento pelo orientador e orientando das normas, critérios e procedimentos
estabelecidos sem uma justificativa aceita pelo Professor da disciplina de TCC acarretará na
reprovação do aluno por infrequência.
Art. 21º Caso o TCC seja reprovado pela Banca Examinadora, o discente deverá refazê-lo e
submetê-lo novamente à avaliação dentro do prazo de integralização do curso, mediante renovação
semestral da matrícula.
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Art. 22º Após aprovado o TCC com alterações, o discente deverá promover as correções e entregálas ao Professor da disciplina de TCC, respeitando os prazos estabelecidos no art. 20, §1º .
Art. 23º O arquivamento do TCC em formato digital ficará sob a responsabilidade da Biblioteca da
FAJOB.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 24º Os casos omissos ou controversos deverão ser resolvidos pelo Colegiado do Curso de
Engenharia Mecânica e homologado pela Congregação do Instituto de Ciência, Engenharia e
Tecnologia.
Art.25º Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação.
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ANEXO 1
TERMO DE ACEITE-ORIENTAÇÃO DO TCC

Eu_______________________________________________________________________

na

condição

no

de

Professor

(a)

desta

______________________________________________,

Faculdade,
declaro

aceitar

_______________________________________________________________,
________________________________,para

desenvolver

o

trabalho

lotado
o

discente

matrícula
de

n.0
TCC

Intitulado__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________.

Estou ciente de que o período de orientação inicia com o aceite e encerra com a entrega do trabalho
final.
Declaro ter pleno conhecimento das atribuições concorrentes à orientação do TCC, conforme
Normas vigentes.

São Joaquim da Barra,____ de _______ de _______.
________________________________________
Professor (a)
Orientador (a)
________________________________________
Professor (a)
Co-orientador (a)
________________________________________
Discente (s)
Orientando (s)
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ANEXO 2
COMUNICADO INTERNO – BANCA EXAMINADORA E DATA DA DEFESA DO TCC

São Joaquim da Barra,_________ de _________de _________

Ao Coordenador do Curso de Engenharia Mecânica

Assunto: Composição de Banca Examinadora do TCC

Prezado (a) Professor (a),

Venho por meio deste, comunicar-lhe a composição da Banca Avaliadora do Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC) do discente _________________________________________________, do Curso
de

Engenharia

Mecânica,

intitulado

____________________________________________________________________”.

Prof. (a) Titular: ________________________________________________

Prof. (a) Titular: ________________________________________________

Prof. (a) Suplente ______________________________________________

A data sugerida para defesa do TCC será dia ___/___/ ___, às __: __ horas, na sala____.

Atenciosamente,
_________________________________________
Professor (a)
Orientador (a)

_________________________________________
Discente
Orientando

77

ANEXO 3
FICHA DE AVALIAÇÃO DO TCC
Aluno:_______________________________________________________________________
Orientador:___________________________________________________________________
Título:_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
ITENS

NOTAS

AVALIADOS
Orientador (a)

Avaliador 1

Avaliador 2

Média

Trabalho escrito
Nota 1: 0 a 50 pts.
Apresentação Oral
Nota 2: 0 a 50 pts.
Trabalho escrito (50%): o conteúdo, a organização sequencial, a correção gramatical e o
atendimento das normas para a confecção do TCC.
Apresentação oral (50%): domínio do conteúdo, organização da apresentação e uso de recursos
audiovisuais, capacidade de comunicar as ideias e capacidade de argumentação – responder
perguntas.
MÉDIA FINAL: (Nota 1 + Nota 2) = ________
Observações:_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Banca Examinadora:_________________________________________________________
(Avaliador 1)
______________________________________________________________
(Avaliador 2)
______________________________________________________________
(Orientador)

São Joaquim da Barra, _____ de __________ de __________
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ANEXO 3.1
FICHA DESCRITIVA DE AVALIAÇÃO DO TCC

Aluno:________________________________________________________________
Orientador: ____________________________________________________________
Título:___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________

01
02
03

04
05
06

07
08
09
10

Trabalho Escrito – (Nota 1)
Redação e estruturação do texto
Coerência com relação às normas ABNT
Coerência do título com o conteúdo do trabalho,
contextualização, delimitação do problema e formulação
dos objetivos
Revisão bibliográfica e apresentação da metodologia
empregada no trabalho
Apresentação dos resultados e análise dos dados
Coerência das conclusões com os objetivos traçados
Apresentação Oral – (Nota 2)
Clareza na introdução e na exposição do conteúdo do
trabalho
Coerência com o trabalho escrito
Eficiência na utilização do tempo de apresentação
Sustentação perante a banca

50%
(0 a 10)
(0 a 5)
(0 a 5)
(0 a 10)
(0 a 10)
(0 a 10)

50%
(0 a 10)
(0 a 10)
(0 a 10)
(0 a 20)

NOTA ATRIBUÍDA: (Nota1 + Nota 2) = _____________
Avaliador: ____________________________________________________________

São Joaquim da Barra, _____ de ________ de _________
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ANEXO 4
ATA DE AVALIAÇÃO DO TCC

No dia ____ do mês de _____________________ de _________, sob a presidência do (a) Professor
(a)

________________________________________________________,

reuniram-se

os

docentes___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
nas

dependências

da

FAJOB

para

avaliar

o

TCC

do

discente

________________________________________________________, que defendeu o trabalho de
TCC

intitulado

“___________________________________________________________________”,

como

requisito para a conclusão do Curso de Graduação em Engenharia Mecânica desta Faculdade.

O discente foi considerado: (

) Aprovado, (

) Reprovado

Com a nota _______

Observações:______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________
Por ser verdade firmamos o presente.

Assinaturas:

Prof. (a):
_______________________________________________________________ (Orientador)
Prof. (a):
__________________________________________________________________ (Avaliador 1)
Prof. (a):
__________________________________________________________________ (Avaliador 2)

São Joaquim da Barra, _______ de _________ de _____________
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ANEXO 5
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DO RESULTADO FINAL TCC

Ao Coordenador do Curso de Engenharia Mecânica.
Assunto: Resultado de defesa de TCC

Prezado (a) Professor (a),

Encaminho em anexo as Fichas de Avaliação (Anexo 4 e 4.1) e a Ata de Defesa (Anexo 5) e uma
(01)

cópia

digital

do

Trabalho

de

Conclusão

de

Curso

___________________________________________________,

(TCC),

com

do

trabalho

(a)

discente
intitulado

“________________________________________________________________________________
_______________________________________________” do curso de graduação em Engenharia
Mecânica, da Faculdade São Joaquim da Barra.

Declaro que todas as alterações sugeridas pela Banca Examinadora foram adequadamente realizadas
e o TCC encontra-se dentro das normas estabelecidas pela ABNT e recomendações da resolução do
CONSEPE e ICET.

Atenciosamente,

_______________________________________________________
Prof. (a):
Orientador (a)
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3.12

Atividades Complementares
Os alunos ingressantes do curso de Engenharia Mecânica, da Faculdade São Joaquim da

Barra, da Fundação Educacional de Ituverava deverão cumprir uma carga equivalente de 20 horas
semestrais de atividades complementares à grade curricular do curso. Estas atividades permitem o
desenvolvimento de habilidades e competências do aluno, inclusive aquelas adquiridas fora do
ambiente escolar e que estimulam a prática de estudos independentes e opcionais. Essas atividades
poderão ser cumpridas em qualquer momento ao longo dos cinco anos de formação do curso de
Engenharia Mecânica. Ao final do curso os alunos deverão cumprir e demonstrar um total de 200
(duzentas) horas referentes às atividades complementares.
A apresentação e comprovação das atividades complementares deverão seguir o Manual de
Atividades complementares ( em anexo).
Os alunos deverão preencher o formulário com as atividades cursadas ao longo dos cinco
anos do curso de Engenharia Mecânica e entregar ao coordenador do curso em data marcada em
calendário escolar. Além do formulário preenchido, os alunos deverão entregar os documentos
originais comprobatórios das atividades desenvolvidas, com suas respectivas cópias. Os documentos
originais serão devolvidos aos alunos após a verificação dos mesmos.
São consideradas atividades complementares:
1. Trabalhos de iniciação científica e/ou pesquisas, devidamente registrados nos órgãos competentes
da FAJOB (1 hora para cada hora registrada de projeto concluído) com máximo de 50 horas.
2.

Disciplinas oferecidas pela FAJOB, mas que não pertençam a estrutura curricular do curso
Engenharia Mecânica. O número máximo de horas será de 35 horas.

3.

Atividades Artísticas, Inovação, Empreendedorismo, Ética e Sustentabilidade Ambiental. (1
hora para cada hora de atividade). O número máximo de 20 horas.

4.

Participação em projetos e cursos de extensão de qualquer natureza. (1 hora para cada hora) O
número máximo de 20 horas;

5.

Atuação como monitor de disciplina, (1 hora por cada hora de atuação como monitor); O
número máximo de 20 horas.

6.

Apresentação de trabalhos em congressos ou seminários, desde que apresentado o certificado.
Cada trabalho corresponderá a 30 horas.
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7.

Atuação em órgãos colegiados da FAJOB. Cada semestre de participação corresponderá a 10
horas.

8.

Atuação na diretoria do Diretório Acadêmico da FAJOB. Cada semestre de participação
corresponderá a 10 horas.

9.

Participação em Empresas Junior da FAJOB. Cada semestre de participação corresponderá a 20
horas.

10. Participação na organização de eventos científicos ou semanas de estudos da FAJOB. Cada
evento corresponderá a 20 horas.
11. Participação em semanas de estudos do curso de Engenharia Mecânica. Cada Semana
corresponderá a 20 horas.
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4

CARACTERIZAÇÃO DO CURSO

O curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica ofertará 80 vagas anuais, divididas em duas
turmas de 40 alunos, uma período diurno e outra no período noturno com apenas um ingresso anual.
O curso funcionará na sede da Faculdade São Joaquim da Barra, situada na Rua Rio Grande do Norte
nº 1470 Bairro Vila Bela Vista. Vale salientar que as aulas práticas acontecerão com turmas de 20
alunos.

4.1

Corpo Docente

4.1.1 Núcleo Docente Estruturante
Das considerações preliminares

Art.1º. O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo Docente
Estruturante (NDE) do Curso de Engenharia Mecânica da Faculdade São Joaquim da Barra.

Art.2º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo responsável pela concepção do
Projeto Pedagógico do curso de Engenharia Mecânica da FAJOB e tem, por finalidade, a
implantação do mesmo.

Art.3º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:
a) Elaborar o Projeto Pedagógico do curso definindo sua concepção e fundamentos;
b) estabelecer o perfil profissional do egresso do curso;
c) atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso;
d) conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado de Curso, sempre
que necessário;
e) supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelo Colegiado;
f) analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares;
g) promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo
projeto pedagógico;
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h) acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao Colegiado de Curso a indicação ou
substituição de docentes, quando necessário.

Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído de:
a) o Coordenador do Curso, como seu presidente;
b) pelo menos quatro docentes pertencentes ao Colegiado do Curso.

Art.5º. A indicação dos representantes docentes será feita pelo Colegiado de Curso para um mandato
de 3 (três) anos, com possibilidade de recondução.

Art.6º. Compete ao Presidente do Núcleo:
a) convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade;
b) representar o NDE junto aos órgãos da instituição;
c) encaminhar as deliberações do Núcleo;
d) designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Núcleo e um representante
do corpo docente para secretariar e lavrar as atas;
e) indicar coordenadores para cada área do saber jurídico;
f) coordenar a integração com os demais Colegiados e setores da instituição.

Art.7. O Núcleo reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de iniciativa do seu Presidente, uma
vez por semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou pela maioria de
seus membros titulares.

Art. 8. As decisões do Núcleo serão tomadas por maioria simples de votos, com base no número de
presentes.

Art. 9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo ou órgão superior, de acordo com a
competência dos mesmos.

Art. 10. O presente Regulamento entra em vigor após aprovação pelo Colegiado do Curso.
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4.1.2 Composição do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia Mecânica da
FAJOB *

PROFESSOR

TITULAÇÃO

GRADUAÇÃO

Antonio Luís De
Oliveira
Tadeu Tomio Sudo

Doutor em
Agronomia
Mestre em
Engenharia
Mecânica
Doutor em
Irrigação E
Drenagem
Mestre em
Engenharia
Química
Mestre em
Inovação
Tecnológica

Engenharia
Agronômica
Engenharia
Mecânica

Renê Porfirio
Camponez Do
Brasil
Rodrigo Ricardo

Luciana Moreira
Inácio

REGIME DE
TRABALHO
Integral

ESPECIALIZAÇÃO

Parcial

Engenharia Civil

Parcial

Engenharia
Química

Parcial

Engenharia
Química e
MatemáticaLicenciatura

Parcial

Especialização em
Educação Matemática

*APROVADA NA REUNIÃO DO COLEGIADO DE ENGENHARIA MECÂNICA
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4.2 Grade Curricular
Sem

Disciplina

1º

Administração para Engenheiros
Cálculo Diferencial e Integral I
Geometria Analítica
Introdução à Ciência da Computação
Introdução à Engenharia
Química Tecnológica e Experimental
Carga Horária Disciplinas 1º semestre
Álgebra Linear
Cálculo Diferencial e Integral II
Desenho Técnico
Estatística
Física Geral e Experimental I
Linguagens de Programação e Aplicações
Carga Horária Disciplinas 2º semestre
Cálculo Diferencial e Integral III
Redação e Produção de Texto
Desenho Técnico Mecânico
Economia
Engenharia e Ciência dos Materiais
Física Geral e Experimental II
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana
Carga Horária Disciplinas 3º semestre
Cálculo Diferencial e Integral IV
Cálculo Numérico
Estudo Técnico da Língua Inglesa
Gestão da Qualidade Industrial
Libras
Projeto Assistido por Computador
Metodologia Científica
Carga Horária Total 4º semestre
Ensaios Mecânicos
Mecânica dos Fluidos
Princípios de Metrologia Industrial
Mecânica dos Sólidos I
Estática Aplicada às Máquinas
Usinagem dos Metais

2º

3º

4º

5º

Carga Horária Disciplinas 5º semestre

Carga Horária Semanal
(h/A)
Teórica Prática
Total
2
2
6
6
4
4
2
2
4
2
2
1
1
2
17
3
20
4
4
4
4
2
2
4
4
2
2
4
1
1
2
13
7
20
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
2
2
16
6
22
4
4
2
2
4
2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
16
6
22
2
2
4
4
4
4
4
4
2
2
4
4
16

4

20

Carga
Horária
33
100
67
67
33
33
333
67
67
33
67
67
33
333
67
33
67
33
67
67
33
367
67
67
33
67
33
67
33
367
33
67
67
67
33
67
333
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6º

7º

8º

9º

10º

Engenharia Econômica
Tópicos Jurídicos em Engenharia
Elementos de Máquinas I
Eletricidade
Processos de Usinagem
Mecânica dos Sólidos II
Termodinâmica I

2
2
2
4
2
4
2

2
-

2
2
2
4
4
4
2

33
33
33
67
67
67
33

Carga Horária Disciplinas 6º semestre
Engenharia Ambiental
Higiene e Segurança Industrial
Dinâmica dos Sistemas Mecânicos
Elementos de Máquinas II
Máquinas Elétricas
Termodinâmica II
Transferência de Calor e Massa
Carga Horária Disciplinas 7º semestre
Gerenciamento de Projeto
Elementos de Máquinas III
Fundamentos de Fabricação Mecânica
Processos de Conformação
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos
Carga Horária Disciplinas 8º semestre
Empreendedorismo
Contabilidade e Custos Industriais
Manutenção Industrial
Máquinas Térmicas
Processos Metalúrgicos
Carga Horária Disciplinas 9º semestre
Projeto Integrado (TCC)
Ética e Responsabilidade Social
Auditoria
Negociação
Disciplina Eletiva I
Disciplina Eletiva II
Carga Horária Disciplinas 10º semestre

18
2
2
4
4
2
2
4
20
4
4
4
4
4
20
2
4
4
4
6
20
4
2
2
2
4
2
16

2
0
0
0
4
4

20
2
2
4
4
2
2
4
20
4
4
4
4
4
20
2
4
4
4
6
20
8
2
2
2
4
2
20

333
33
33
67
67
33
33
67

Estágio Supervisionado
Atividades Complementares

333
67
67
67
67
67
333
33
67
67
67
100
333
133
33
33
33
67
33
333

300
200
3400
3900
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A seguir, está apresentada a divisão do currículo em um núcleo de Conteúdos Básicos, um
núcleo de Conteúdos Profissionalizantes e um núcleo de Conteúdos Específicos que caracterizam a
modalidade de Engenharia Mecânica, preconizado pela Resolução CNE/CES nº 11, de 11 de março
de 2002.

- Núcleo de Conteúdos básicos
Conteúdos
Álgebra Linear
Cálculo Diferencial e Integral I
Cálculo Diferencial e Integral II
Cálculo Diferencial e Integral III
Cálculo Diferencial e Integral IV
Ciências do ambiente
Ciências Sociais e cidadania
Desenho Técnico
Desenho Técnico Civil
Eletricidade Aplicada
Estatística
Estruturas Isostáticas
Fenômenos de Transporte
Física Geral e Experimental I
Física Geral e Experimental II
Física Geral e Experimental III
Geologia
Geometria Analítica
Introdução à Ciência da Computação
Linguagens de Programação e Aplicações
Química Tecnológica e Experimental
Redação e Produção de Texto
Resistência de Materiais II
Resistência dos Materiais I
Total
Porcentagem da carga horária

Carga Horária(h)
67
67
67
67
34
34
34
34
34
34
67
67
67
67
67
67
67
67
67
34
67
34
67
67
1435
35%
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- Núcleo de Conteúdo Profissionalizante
Disciplina
Cálculo Numérico I
Cálculo Numérico II
Construção Civil I
Construção Civil II
Geoprocessamento
Hidráulica I
Hidráulica II
Hidrologia
Material da Construção Civil I
Material da Construção Civil II
Saneamento
Teoria das Estruturas
Topografia
Transporte
TOTAL
Porcentagem da carga horária

Carga Horária (h)
34
34
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
1000
21%
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- Núcleo de Conteúdos Específicos
Disciplina
Mecânica dos Solos I
Arquitetura e urbanismo
Avaliações e Perícias
Concreto I
Concreto II
Drenagem urbana
Estradas e Pavimentos I
Estradas e Pavimentos II
Estrutura metálica e de Madeira I
Estrutura Metálica e de Madeira II
Fundações
Gerenciamento e planejamento de obras I
Gerenciamento e planejamento de obras II
Instalações Hidro sanitárias
Instalações Elétricas
Introdução a Engenharia
Legislação aplicada à engenharia
Língua Brasileira de Sinais
Mecânica dos Solos II
Pontes
Projeto Assistido por Computador
Protendidos
TCC
Estágio
Atividades Complementares
TOTAL
Porcentagem da carga horária

4.3

Carga Horária (h)
67
67
67
67
67
67
67
67
67
34
67
67
67
67
67
34
34
34
67
67
67
67
100
300
200
1737
44%

Coordenação do Curso de Engenharia Mecânica
O coordenador do curso, Tadeu Tomio Sudo apresenta 14 anos de experiência no magistério

superior. O mesmo apresenta graduação em Engenharia Mecânica e Mestrado na mesma área.
O Coordenador de Curso é designado pelo Diretor Geral, dentre os docentes que integram o
curso, para mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido.
O Coordenador de Curso tem o término de seu mandato antecipado, a critério do Diretor
Geral, por necessidade de reorganização ou nas hipóteses de extinção, fusão ou desmembramento do
Curso ou por perda da condição de docente.
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São atribuições do Coordenador de Curso:
I-

preparar, em cada período letivo, plano de atividades, atribuindo encargos de
ensino, estágio e pesquisa aos seus membros, procurando entrosar as diversas
disciplinas do Curso, tendo em vista o cumprimento dos programas e seus objetivos;

II -

representar o Curso junto às autoridades e órgãos da Faculdade;

III -

coordenar a elaboração e sistematização das ementas e planos de ensino das
disciplinas do currículo do curso, para apreciação e aprovação do Conselho
Pedagógico;

IV -

fomentar e incentivar a produção científica e intelectual do corpo docente;

V-

dar cumprimento às decisões, perante os corpos discente e docente, os órgãos de
registro e controle e o setor de arquivo de documentação acadêmica da Faculdade;

VI -

instruir processos e dar parecer sobre assuntos de ordem didático-científica, quando
solicitado pelo Conselho Pedagógico, pela Diretoria Geral ou qualquer outro órgão
da Faculdade;

VII - apresentar semestralmente, à Diretoria Geral, relatório de suas atividades e do seu
Curso, bem como as indicações bibliográficas, a relação de material didático e os
bens tecnológicos com orientação de utilização, necessários ao cumprimento das
metas estabelecidas para o período letivo;
VIII - exercer as demais atribuições que lhe sejam delegadas pela Diretoria Geral e as
previstas na legislação ou neste Regimento, nos regulamentos das Unidades de
Apoio Pedagógico e Administrativo da Faculdade e aquelas que recaiam no âmbito
de suas competências;
IX -

apresentar ou entender-se com a Diretoria Acadêmica sobre sugestões ou
deliberações emanadas do Colegiado do Curso, que devam ser encaminhadas ao
Conselho Pedagógico para aprovação;

X-

desempenhar outras atividades de sua competência e praticar atos inerentes às
finalidades da organização didático-administrativa da Faculdade, necessários à
eficiência e eficácia do processo ensino-aprendizagem.
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4.4

Docentes do Curso de Engenharia Mecânica nos Dois Primeiros Anos

Nome Professor

Formação

Regime
de
Trabalho

ALESSANDRA PEREIRA DO
NASCIMENTO

Especialista

ANTONIO LUIS DE OLIVEIRA

Doutor

EDUARDO GARBES CICCONI

Doutor

Tempo
integral
sem DE
Parcial

FELIPE ZIOTTI NARITA

Doutor

Horista

FERNANDO ORTOLANI

Mestre

Parcial

GERALDO NUNES CORRÊA

Doutor

Parcial

Mestre

Parcial

Mestre

Horista

LEONARDO CUNHA JERONIMO

Mestre

Parcial

LISANGELA APARECIDA
GUIRALDELLI

Doutora

Parcial

LUCIANA MOREIRA INÁCIO

Mestre

Parcial

RENÊ PORFÍRIO CAMPONÊZ DO
BRASIL

Doutor

Parcial

RODRIGO RICARDO

Mestre

Parcial

ROGER GOMES FERNANDES

Doutor

Parcial

TADEU TOMIO SUDO

Mestre

Parcial

WALDIR CLAUDIO DE CASTRO
JÚNIOR

Mestre

Horista

JOÃO MATHEUS DE OLIVEIRA
SILVEIRA
JOÃO PAULO SACHETTO

Parcial

Disciplinas ministra(rá) no curso
Língua Brasileira de Sinais
Estatística
Economia
História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana
Administração para Engenheiros
Introdução à Ciências da
Computação
Linguagens de Programação e
Aplicações
Cálculo Diferencial e Integral III
Projeto Assistido por Computador
Geometria Analítica
Cálculo Diferencial e Integral IV
Redação e Produção de Texto
Estudo Técnico da Língua Inglesa
Metodologia Cientifica
Álgebra Linear
Cálculo Numérico
Desenho Técnico
Química Tecnológica e
Experimental
Gestão da Qualidade Industrial
Física Geral e Experimental I
Física Geral e Experimental II
Introdução à Engenharia
Engenharia e Ciências dos Materiais
Desenho Técnico Mecânico
Cálculo Diferencial e Integral I
Cálculo Diferencial e Integral II
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5

EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS

As Bibliografias foram selecionadas para atender as ementas das disciplinas, com o acervo da
bibliografia básica, com no mínimo três títulos por unidade curricular, que está disponível na
proporção média de um exemplar para menos de 5 vagas anuais pretendidas e, também, com o
acervo da bibliografia complementar com, pelo menos, cinco títulos por unidade curricular, com dois
exemplares de cada título.

1º SEMESTRE
ADMINISTRAÇÃO PARA ENGENHEIROS
EMENTAS: Bases históricas da administração. Abordagens clássica, humanista, estruturalista,
sistêmica e contingencial. A Administração das organizações - definindo a administração. Eficiência,
eficácia e efetividade. Papéis e habilidades do executivo. O processo decisório e a resolução de
problemas. O processo administrativo: planejamento, organização, direção, controle. Teoria Geral
dos Sistemas. Fundamentos da organização como sistemas. Teoria da contingência. Teoria dos
sistemas sócio-técnicos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CHIAVENATO, I.. Introdução à teoria geral da administração. 6.ed. Rio de Janeiro: Campus,
2000. 700p.
STONER, J.A. F.; EDWARD, F., R. Administração. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 533p.
GIANESI, I.G. N.. Administração estratégica de serviços: operações para a satisfação do
cliente. São Paulo: Atlas, 2012. 233p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MONTANA, P.J.; CHARNOV, B.H. Administração. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 525p.
(Série essencial).
FAYOL, H.. Administração industrial e geral. 10.ed. São Paulo: Atlas, 1990. 138p.
MAXIMIANO, A.C.A.. Teoria geral da administração: da escola científica à competitividade
na economia globalizada. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2000. 530p.
MOTTA, F. C. P.. Teoria geral da administração. 3.ed.. São Paulo: Learning, 2010. 428p.
MAXIMIANO, A.C.A.. Teoria geral da administração: da revolução urbana à revolução
digital. 6.ed.. São Paulo: Atlas, 2010. 491p.
KIM, W. C.; MAUBORGNE, R.. A estratégia do oceano azul: como criar novos mercados e
tornar a concorrência irrelevante. 16 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 241p.
BETHLEM, A.. Estratégia empresarial: conceitos, processo e administração estratégica. 6.ed.
São Paulo: Atlas, 2009. 396p.
COHEN, A.R.; FINK, S.L.. Comportamento organizacional: conceitos e estudos de casos. Rio
de Janeiro: Campus, 2003. 651p.
SILVA, F.C.M.; ABRÃO, M.. Matemática básica para decisões administrativas. 2.ed. São
Paulo: Atlas, 2008. 171p.
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CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I
EMENTA: Propriedades de números reais. Funções reais de uma variável real. Algumas funções
elementares. Limite. Continuidade. Derivada. Teorema do valor médio. Aplicações da derivada.
Antiderivada. Integral de Riemann. Teorema fundamental do cálculo. Aplicações da integral.
Métodos de integração. Integrais impróprias.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOULOS, P.; ABUD, Z.I.. Cálculo diferencial e integral. São Paulo: Makron Books, 1999
GUIDORIZZI, H.L.. Um curso de cálculo. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. v.1, 362p.
SIMMONS, G.F.. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Pearson, 2012. 829p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FLEMING, D.M.; GONÇALVES, M.B.. Cálculo A: funções, limite, derivação, integração. São
Paulo: Makron Books, 1992.
SWOKOWSKI, E. W.Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Makron Books, 1994. (V.1 =
5; V.2 = 4)
PAZINATO, B.C.; PISKOUNOV, N. Cálculo diferencial e integral. Trad. de Antônio Eduardo
Pereira Teixeira, Maria José Pereira Teixeira. 4. ed. Porto: Lopes da Silva, 1997. (V.1/V.2)
HOFFMANN, L.D.; BRANDLEY, G. L.. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. 10.ed.
Rio de Janeiro: LTC, 2012. 587p.
ÁVILA, G.. Introdução à análise matemática. 2.ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2000. 254p.

95

GEOMETRIA ANALÍTICA
EMENTA: Vetores: Noção intuitiva, operação com vetores, dependência e independência linear,
bases. Reta: equação fundamental, geral e paramétrica. Plano: Equação geral do plano e equações
paramétricas do plano. Cônicas: Elipse, Hipérbole, Parábola, Caso geral de Cônicas. Superfícies:
Esférica, Cilíndrica, Cônicas e de rotação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SIMMONS, G.F.. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Pearson, 2012. 829p.
WINTERLE, P.. Vetores e geometria analítica. São Paulo: Makron Books, 2000. 232p.
BOULOS, P.; CAMARGO, I.de. Geometria analítica: um tratamento vetorial. São Paulo:
Makron Books, 2003. 385p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
REIS, G. L.dos; SILVA, V.V.da. Geometria analítica. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 242p.
EDWARDS JUNIOR, C. H.; PENNEY, D. E. Cálculo com geometria analítica. Rio de Janeiro:
LTC, 1994. (V.1/V.2)
RIGHETTO, A.. Vetores e geometria analítica. 5.ed.São Paulo, 1982. 382p.
CAROLI, A. de. Matrizes, vetores, geometria analítica: teoria e exercícios. São Paulo: Nobel,
1984. 167p.
BARBONI, A.; PAULETTE, W. Cálculo e análise: cálculo diferencial e integral a duas
variáveis com equações diferenciais. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 377p. (Fundamentos da
matemática).

96

INTRODUÇÃO À CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

EMENTA: O computador. Tecnologia de hardware e software. Sistemas operacionais e
gerenciamento de arquivos. Introdução à lógica de programação. Fluxogramas. Introdução aos
softwares de planilhas eletrônicas. Utilização de funções. Utilização do Excel para gerenciamento de
informações.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CORNACCHIONE JUNIOR, E.B.. Informática: aplicada as áreas de contabilidade, administração
e economia. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2012. 306p.
NORTON, P.. Introdução à informática. São Paulo: makron Books, 2012. 619p.
HADDAD, R. I.. Crie planilhas inteligentes com o microsoft office excel 2003 avançado. 5.ed.
São Paulo: Érica, 2007. 380p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
TANENBAUM, A.S. Sistemas operacionais modernos. 3.ed. São Paulo: Pearson Education,
2009. 653p.
REZENDE, D. A. Planejamento de sistemas de informação e informática. São Paulo: Atlas,
2003. 185p.
MEIRELLES, F. S. Informática: novas aplicações com microcomputadores. São Paulo: Makron
Books, 1994.
VELLOSO, F.C. Informática: conceitos básicos. Rio de Janeiro: Campus, 1999.
NEUFELD, J.L. Estatística aplicada à administração usando excel. São Paulo: Prentice Hall,
2003. 434p.
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INTRODUÇÃO À ENGENHARIA
EMENTA: Disciplina de caráter normativo, tratando de assuntos relativos ao desenvolvimento
histórico da Engenharia e suas consequências socioeconômicas. Descobertas e invenções que
representam saltos tecnológicos. Projeções futuras. Mercado de trabalho. Regulamentação
profissional. Institutos, sindicados e CREA. A ética profissional.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GIL, A.C.. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 159p.
SLACK, N.et al. Administração da produção. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009. 703p.
BULGACOV, S.. Manual de gestão empresarial. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2006. 463p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
RIOS, T.A.. Ética e competência. São Paulo: Cortez, 1993. 86p.
SROUR, R.H.. Poder, cultura e ética nas organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 399p.
PASSOS, E.. Ética nas organizações. São Paulo: Atlas, 2010. 184p.
NALINI, J.R.. Ética geral e profissional. 8.ed. RIO de Janeiro: RT, 2011. 588p.
CHIAVENATO, I.. Recursos humanos: edição compactada.7.ed. São Paulo: Atlas, 2002.631p.
COHEN, A. R.; FINK, S.L.. Comportamento organizacional: conceitos e estudos de casos.
Rio de Janeiro: Campus, 2003. 651p.
ROBBINS, S. P.; JUDGE, T. A.; SOBRAL, F.. Comportamento organizacional: teoria e
prática no contexto brasileiro. 14.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2010. 637p.
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QUÍMICA TECNOLÓGICA E EXPERIMENTAL
EMENTA: Fórmulas e equações químicas. Classificação periódica e propriedades dos elementos.
Ligação química, estrutura e propriedades das substâncias. Noções de físico-química: termoquímica,
equilíbrios químicos. Eletroquímica. Polímeros naturais e sintéticos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
RUSSELL, J.B.. Química geral. São Paulo: Pearson, 2012. 1268p. (V.1= 16 ; V.2 = 19)
BRADY, J. E.; HUMISTON, G. E. . Química geral. 2.ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos, 2013.
V.1, 410p.
EBBING, D.D. Química geral. Trad. de Horácio Macedo. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 1998. (V.1
= 4; V.2 = 6)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALMEIDA, P. G. V. Química geral: práticas fundamentais. Viçosa: UFV, 2002. 112p.
LENZI, E.et al. Química geral experimental .Rio de Janeiro: F.Bastos,2012
GARCIA, C. F..
estrutura e propriedades [recurso eletr nico Cleverson
Fernando Garcia, Esther Maria Ferreira Lucas, Ildefonso Binatti. – Porto Alegre : Bookman, 2015.
RAYMOND, C. Química geral: conceitos essenciais. 4. Ed. São Paulo: Editora AMGH.2010
FONTELLES, M.J.. Bioestatística aplicada à pesquisa experimental. São Paulo: Livraria da
Física, 2012. 418p.
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2º SEMESTRE
ÁLGEBRA LINEAR
EMENTA: Matrizes; Vetores; Sistemas de equações lineares; Espaços vetoriais; Transformações
lineares.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LIPSCHUTZ, S.; LIPSON, M.. Álgebra linear. 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 432p.
(Coleção Schaum).
STEINBRUCH, A.; WINTERLE, P.. Álgebra linear. 2.ed. São Paulo: Makron Books, 2006
LIPSCHUTZ, S.. Álgebra linear: teoria e problemas. 3.ed. São Paulo: Makron Books, 2012.
647p. (Coleção SCAUM).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CAROLI, A. de; CALLIOLI, C. A.; FEITOSA, M. O. Matrizes, vetores, geometria analítica:
teoria e exercícios. São Paulo: Nobel, 1984. 167p.
BOLDRINI,J. L.; COSTA, S.I. R.; FIGUEIREDO, V.L.; WETZLER, Henry G. Álgebra linear.
3.ed. São Paulo: Harper, 1980. 411p.
MACHADO, A.dos S.. Álgebra linear e Geometria analítica. 2.ed. São Paulo: Atual, 1982.
210p.
LIMA, E. L.. Álgebra linear. 3.ed. Rio de Janeiro: SBM, 1998. 357p.
KAPLAN, W.; LEWIS, D.J. Cálculo e álgebra linear. v.1. Tradução: Marco Antônio Raupp
(Coord.). Rio de Janeiro: Livros técnicos e científicos, 1972. 462p.
LAWSON, T.. Álgebra linear.Tradução: Elza F. Gomide.São Paulo. Edgard Blucher. 1997.
348p.
CALLIOLI, C. A.; DOMINGUES, H.H.; COSTA, R. C. F. Álgebra linear e aplicações. 6.ed.
São Paulo: Atual, 1990. 352p.
JANICH, K.. Álgebra linear. Rio de Janeiro. LTC. 1998. 198p.

100

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II
EMENTA: Curvas parametrizadas no plano e no espaço. Funções reais de várias variáveis reais.
Diferenciabilidade. Transformações e o teorema da função implícita. Máximos e mínimos
condicionados. Integrais múltiplas. Integrais de Linha, teorema de Green. Integrais de superfície,
teoremas de Gauss e Stokes.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOULOS, P.; ABUD, Z.I.. Cálculo diferencial e integral. São Paulo: Makron Books, 1999.
GUIDORIZZI, H.L.. Um curso de cálculo. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.v.2, 476p.
SIMMONS, G.F.. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Pearson, 2012. 829p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
REIS, G.L.dos; SILVA, V.V.da. Geometria analítica. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 242p.
FLEMING, D.M.; GONÇALVES, M.B.. Cálculo A: funções, limite, derivação, integração. São
Paulo: Makron Books, 1992.
SWOKOWSKI, E. W.Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Makron Books, 1994 (V.1
= 5; V.2 = 4)
PAZINATO, B.C.; PISKOUNOV, N. Cálculo diferencial e integral. Trad. de Antônio
Eduardo Pereira Teixeira, Maria José Pereira Teixeira. 4. ed. Porto: Lopes da Silva, 1997.
(V.1/V.2)
HOFFMANN, L. D.; BRANDLEY, G.L.Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. Rio de
Janeiro: LTC, 2002.
LIMA, E.L.. Curso de análise. 6.ed. Rio de Janeiro: SBM, 2000. 547p. v.2. (Projeto Euclides)
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DESENHO TÉCNICO
EMENTA: Instrumentação e normas. Teoria das projeções: Monjeanas, cotadas. Axonometria e
perspectiva. Construções geométricas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LEAKE, J.; BORGERSON, J.. Manual de desenho técnico para engenharia: desenho,
modelagem e visualização. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 288p.
BUENO, C. P.; PAPAZOGLOU, R. S.. Desenho técnico para engenharias. Curitiba: Juruá,
2013. 196p.
CRUZ, M. D.da. Desenho técnico para mecânica: conceitos, leitura e interpretação. São Paulo:
Érica, 2012. 158p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
REZENDE, E.Q.. Geometria Euclidiana Plana e Construções Geométricas. 2.ed. Campinas: UNICAMP
BARETA, D. R.; WEBBER, J.. Fundamentos de desenho técnico mecânico. Caxias do Sul: EDUCS, 2010.
180p.
SCHWERTL, S. L.. Construções geométricas e geometria analítica. Rio de Janeiro: Ciência Moderna,
2012. 151p.
BARBOSA, J.L.M.. Geometria euclidiana plana. Rio de Janeiro: SBM, 1995. 161p. il.
BALDIN, Y. Y..; VILLAGRA,G.A.L. Atividades com cabri-geometre II para cursos de licenciatura em
matemática e professores do ensino fundamental e médio. São Carlos: Edufscar, 2002. 239p.
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ESTATÍSTICA
EMENTA: Séries estatísticas e preparação de dados para análise. Tabelas e gráficos. Distribuição de
frequência, Medidas de estatística, Probabilidade. Distribuição de probabilidade, Discretas Binomial e Contínuas - Distribuição Exponencial e Normal; Correlação e Regressão Linear
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
TRIOLA, M.F.. Introdução à estatística: atualização da tecnologia. 11.ed. Rio de Janeiro:
LTC, 2013. 707p.
FONSECA, J.S.da; MARTINS, G.de A.. Curso de estatística. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2012.
320p.
BUSSAB, W.de O.; MORETTIN, P. A.. Estatística básica. 7.ed. São Paulo: Atual, 2012. 535p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HAZZAN, S.. Fundamentos de matemática elementar 5: combinatória, probabilidade. 6.ed.
São Paulo: Atual, 2004. 174p.
DOWNING, D.; CLARIK, J.. Estatística aplicada. Trad. de Alfredo Alves de Faria. São Paulo:
Saraiva,2000.
MEYER, P.L. Probabilidade: aplicações à estatística. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 426p.
SPIEGEL, M.R. Probabilidade e estatística. Trad. de Alfredo Alves de Farias. São Paulo:
Makron Books, 1977.
RIBEIRO JÚNIOR, J. I. Análises estatísticas no excel: guia prático. Viçosa: UFV, 2004. 251p.
CRESPO, A.A.. Estatística fácil. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 224p.
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FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I
EMENTA: Movimento unidimensional: deslocamento, velocidade, aceleração, cálculo das equações
de movimento usando derivadas e integrais. Movimento Bidimensional: deslocamento vetorial,
velocidade vetorial e aceleração vetorial, movimento circular e lançamento de projéteis. Leis de
Newton e aplicações. Sistemas conservativos e dissipativos. Introdução ao oscilador harmônico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KELLER, F. J.; GETTYS, W. E.; SKOVE, M. J.. Física. v.1. São Paulo: Pearson, 1999. 615p.
CAVALCANTE, M. A.; TAVOLARO, C. R.C. Física moderna experimental. 2.ed.. São Paulo:
Manole, 2010. 132p.
NUSSENZVEIG, H.M.. Curso de física básica 1: mecânica. 4.ed. São Paulo: Blucher, 2012.
328p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
TIPLER, P.A.. Física para cientistas e engenheiros: eletricidade e magnetismo, ótica.6. ed. Rio
de Janeiro: LTC, 2012. 530p.
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. v.1. Rio de Janeiro: LTC,
1996.
YOUNG H.D.; FREEDMAN R.A. Sears e Zemansky. Física I. São Paulo: Addison Wesley, 2004.
SEARS, F.; ZEMANSKY, M. W.; YOUNG, H. D. Física 1: Mecânica da Partícula e dos Corpos
Rígidos. Rio de Janeiro: LTC, 1992.
SERWAY, R. A. Física 1: para cientistas e engenheiros com física moderna. Rio de Janeiro: LTC,
1992.
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LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO E APLICAÇÕES
EMENTA:
Conceitos básicos de informação e processamento de dados, hardware, números binários e software
de microcomputadores e estações de trabalho, redes e a Internet. Construções básicas de algoritmos e
programação de computadores, variáveis, constantes, entrada/saída de dados. Instruções simples,
complexas. Estruturas de condição e de repetição. Vetores e matrizes. Estudo pormenorizado dos
recursos de linguagens de alto nível: abstração procedural e de dados. Desenvolvimento de
programas em aulas de laboratório. Construções básicas de algoritmos e programação de
computadores.
BIBLIOGRAFIA
CORNACCHIONE JUNIOR, E.B.. Informática: aplicada as áreas de contabilidade,
administração e economia. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2012. 306p
NORTON, P.. Introdução à informática. São Paulo: makron Books, 2012. 619p.
TAHA, H. A.. Pesquisa operacional. 8.ed. São Paulo: Pearson, 2010. 359p

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MEYERS, S.. C++ eficaz: 55 maneiras de aprimorar seus programas e projetos. 3.ed. Porto
Alegre: Bookman, 2012. 308p.
TANENBAUM, A.S. Sistemas operacionais modernos. 3.ed. São Paulo: Pearson Education,
2009. 653p.
REZENDE, D. A. Planejamento de sistemas de informação e informática. São Paulo: Atlas,
2003. 185p.
MEIRELLES, F. S. Informática: novas aplicações com microcomputadores. São Paulo: Makron
Books, 1994.
VELLOSO, F.C. Informática: conceitos básicos. Rio de Janeiro: Campus, 1999.
FRAGOMENI, A. H. Gerenciamento Dicionário enciclopédico de informática. São Paulo:
Nobel, 1987.
SILVA, F.C.M.; ABRÃO, M.. Matemática básica para decisões administrativas. 2.ed. São
Paulo: Atlas, 2008. 171p.
BERNARDES, M.M.e S.. Microsoft Project 2010: gestão e desenvolvimento de projetos. São
Paulo: Érica, 2012. 190p.
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3º SEMESTRE
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III
EMENTA: Sequências; Séries numéricas; Séries de funções; Equações diferenciais ordinárias de 1ª
e 2ª ordem.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOULOS, P.; ABUD, Z.I.. Cálculo diferencial e integral. São Paulo: Makron Books, 1999
GUIDORIZZI, H.L.. Um curso de cálculo. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. v.4, 530p.
SIMMONS, G.F.. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Pearson, 2012. 829p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOYCE, W. E.;DIPRIMA, R.C. Equações diferenciais elementares e problemas de valores de
contorno.7.ed. Tradução:Valéria de Magalhães Iorio. Rio de Janeiro: LTC, 2002. 416p.
FLEMING, D.M.; GONÇALVES, M.B.. Cálculo A: funções, limite, derivação, integração. São
Paulo: Makron Books, 1992.
REIS, G. L.dos; SILVA, V.V.da. Geometria analítica. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 242p.
PAZINATO, B.C.; PISKOUNOV, N. Cálculo diferencial e integral. Trad. de Antônio Eduardo
Pereira Teixeira, Maria José Pereira Teixeira. 4. ed. Porto: Lopes da Silva, 1997. (V.1/V.2)
HOFFMANN, L.D.; BRANDLEY, G.L.. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. 10.ed.
Rio de Janeiro: LTC, 2012. 587p.
BARROSO, L.C.et al. Cálculo numérico: com aplicações. 2.ed. São Paulo: Harbra, 1987. 367p.
KAPLAN, W.; LEWIS, D.J. Cálculo e álgebra linear. v.4. Tradução: Marco Antônio Raupp
(Coord.). Rio de Janeiro: Livros técnicos e científicos, 1972. 1509p.
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REDAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO
EMENTA: Linguagem e comunicação, Gêneros textuais, Gramática aplica à comunicação,
Dissertação, Oratória e Expressão corporal, Vocabulário, Ortografia, Sistemas de comunicação,
Tipos de Produção textual, Redação administrativa.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANDRADE, M.M. de; HENRIQUES, A.. Língua portuguesa: noções básicas para cursos
superiores. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2004.
GARCIA, O.M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar.
12.ed. Rio de Janeiro: FGV, 1985.
VANOYE, Fr.. Usos da linguagem: problemas e técnicas na produção oral e escrita. 12.ed. São
Paulo: Martins Fontes, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
INFANTE, U.. Curso de gramática aplicada aos textos. São Paulo: Scipione, 2001.
MARTINS, D. dos S..; ZILBERKNOP, L.S. Português instrumental. 19.ed. Porto Alegre: Sagra
Luzzatto, 1998.
INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto. 6.ed. São Paulo: Scipione, 2001.
WIEL, P.; WEIL, P.; TOMPAKOW, R.. O corpo fala: a linguagem silenciosa da comunicação
não-verbal. 49.ed. Petrópolis: Vozes, 1999.
MUSSALIM, F.; BENTES, A. C.. Introdução à linguística: domínios e fronteiras. 4.ed. São
Paulo: Cortez, 2004. 270p.
FIORIN, J.L.. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto, 2000.
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DESENHO TÉCNICO MECÂNICO
EMENTA: Definição de Desenho Técnico, materiais, postura, etc. Traços, retas, letreiros e papel.
Tipos de representação (esquema, croqui e desenho). Tipos de desenho (conjunto, detalhe,
montagem,etc.). Instrumentos, legenda, dobra, normas, etc. Projeções de peças: vistas principais,
vistas especiais, vistas auxiliares, rotação de faces oblíquas. Projeções a partir de perspectiva,
projeções a partir de modelos. Cotagem: cotas, tolerâncias e símbolos. Cortes, semicortes, corte
parcial, omissão de corte, corte em desvio, seção e interrupção. Roscas: representação, tipos,
cotagem de roscas. Desenho com instrumentos, desenho de conjunto, desenho de detalhes, desenho
de descrição de processo de fabricação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CRUZ, M.D. da. Desenho técnico para mecânica: conceitos, leitura e interpretação. São Paulo:
Érica, 2012. 158p.
BUENO, C.P.; PAPAZOGLOU, R.S.. Desenho técnico para engenharias. Curitiba: Juruá, 2013.
196p.
BARETA, D. R.; WEBBER, J.. Fundamentos de desenho técnico mecânico. Caxias do Sul:
EDUCS, 2010. 180p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SCHWERTL, S. L.. Construções geométricas e geometria analítica. Rio de Janeiro: Ciência
Moderna, 2012. 151p.
WAGNER, E.;CARNEIRO, J.P. Q. Construções geométricas. Rio de Janeiro: SBM, 1998. 110p.
il.
TIPLER, P. A.. Física para cientistas e engenheiros: mecânica, oscilações e ondas,
termodinâmica. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 759p.
LEITURA e interpretação de desenho técnico-mecânico. (Profissionalizante de mecânica) – DVD –
4v.
ELEMENTOS de máquinas. 3v. (Profissionalizante de mecânica). DVD
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ECOMONIA
EMENTA: Contabilidade Social. Macroeconomia Clássica e Keynesiana. Inflação e Atividade
Econômica. O Setor Público. O Setor Externo e o Balanço de Pagamentos. Crescimento e
Desenvolvimento Econômico. Economia Regional e Urbana. Princípios básicos de microeconomia;
teoria do consumidor e da demanda; teoria da firma e da produção; estruturas de mercado; teoria dos
custos e da formação de preços; concorrência, competitividade e globalização: impacto sobre as
empresas instaladas no Brasil.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
VASCONCELLOS, M.A.S.. Fundamentos de economia. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 240p.
LANZANA, A.E.T.. Economia brasileira: fundamentos e atualidade. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2012.
196p.
ROSSETTI, J.P.. Introdução à economia. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 922p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CARDOSO, E. A. Economia brasileira ao alcance de todos. 4.ed. São Paulo: Brasiliense, 2000.
196p.
WONNACOTT, P.. Economia. 2.ed. São Paulo: Makron Books, 1994. 833p
SILVA, C.R.L.da; LUIZ, S.. Economia e mercados: introdução à economia. 15.ed. São Paulo:
Saraiva, 1996. 204p.
SILVA, F.G. da; JORGE,F.T. Economia aplicada à administração. São Paulo: Futura, 2002. 242p.
PINTO, A.. Curso de economia: elementos de teoria econômica. Tradução: Edilson Alkmim Cunha.
3.ed. São Paulo/Rio de Janeiro: Difel, 1976. 215p.
ARAÚJO, C.R.V.. História do pensamento econômico. São Paulo: Atlas, 1995. 158p.
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ENGENHARIA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS
EMENTA: Introdução aos materiais. Ligações químicas. Estrutura cristalina. Defeitos cristalinos:
puntiformes, discordâncias e bidimensionais. Vidros. Cerâmicas. Polímeros. Metais. Compósitos.
Diagrama de Fases: Diagrama Fe-C. Deformação Elástica e Plástica. Trabalho a quente e a frio.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CALLISTER Jr.,W.D.. Fundamentos da ciência e engenharia de materiais: uma abordagem
integrada. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 702p.
BROWN, T.L. et al. Química: a ciência central. 9.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 972p.
CALLISTER Jr.,W.D.. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2013. 817p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ASHBY, M.F.; SHERCLIFF, H.; CEBON, D.. Materiais: engenharia, ciência, processamento e
projeto. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 650p.
ASKELAND, D.R.. Ciência e engenharia dos materiais. São Paulo: Cengage Leasing, 2012. 594p.
VAN VLACK, L.H.. Princípios de ciência e tecnologia dos materiais. Rio de Janeiro: Elsevier,
2003. 567p.
SHACKELFORD, JAMES F. Ciência Dos materiais. 6.ed. São Paulo: Pearson
Materiais. 2v. (Profissionalizante de mecânica). DVD
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FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II
EMENTA: Disciplina de caráter normativo, tratando de assuntos referentes à mecânica newtoniana,
com enfoque especial à dinâmica, desde as Leis de Newton e suas aplicações até à dinâmica das
rotações, passando por temas como trabalho, energia, conservação e dissipação de energia, estudo
das colisões e estudo das oscilações.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KELLER, F. J.; GETTYS, W. E.; SKOVE, M. J. Física 2. São Paulo: Makron Books, 2004. 605p.
CAVALCANTE, M. A.; TAVOLARO, C. R.C. Física moderna experimental. 2.ed.. São Paulo:
Manole, 2010. 132p.
TIPLER, P.A.. Física para cientistas e engenheiros: física moderna, mecânica quântica,
relatividade e a estrutura da matéria. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 277p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PURCELL, E.M.. Curso de física Berkeley: eletricidade e magnetismo. v.2. Tradução:Wiktor
Wajntal; et.all. São Paulo:Edgard Blücher, 1973. 424p.
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. v.1. Rio de Janeiro: LTC,
1996.
YOUNG H.D.; FREEDMAN R.A. Sears e Zemansky. Física I. São Paulo: Addison Wesley, 2004.
SEARS, F.; ZEMANSKY, M. W.; YOUNG, H. D. Física 1: Mecânica da Partícula e dos Corpos
Rígidos. Rio de Janeiro: LTC, 1992.
SERWAY, R. A. Física 1: para cientistas e engenheiros com física moderna. Rio de Janeiro: LTC,
1992.
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HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA
EMENTAS: A cultura Africana e indígena como elementos formadores da cultura brasileira.










A importância dos negros na formação étnico-social do povo brasileiro
Identidade africana.
Identidade dos povos Indígenas
Identidade africana brasileira.
Religiosidade africana e Afro-brasileira
Conceito de Direitos Humanos.
Breve evolução dos Direitos Humanos. Características dos Direitos Humanos.
Multiculturalismo e Direitos Humanos.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Plano Nacional de Educação em
Direitos Humanos.
Políticas e ações educacionais afirmativas

Bibliografia Básica
SERRANO, C.; WALDMAN, M.. Memória d África: a temática africana em sala de aula. 3.ed.
São Paulo: Cortez, 2010. 327p.
MUNANGA, K.. Origens africanas do Brasil contemporâneo: histórias, línguas, culturas e
civilizações. São Paulo: Global, 2009. 109p.
HOEBEL, E. A.; FROST, E.L. Antropologia cultural e social. São Paulo: Cultrix, 2006. 470p.
SANTOS, J. L.dos. O que é cultura. São Paulo: Brasiliense, 2004. (Coleção primeiros passos).

Bibliografia Complementar
DEL PRIORE, M., VENÂNCIO, R.P.. Ancestrais: uma introdução à história da África Atlântica.
9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 187p.
PENNAFORTE, C.. África: horizontes e desafios do século XXI. São Paulo: Atual, 2011. 64p.
(Geografia sem fronteiras).
BOSI, A.. Dialética da colonização. 4.ed. São Paulo: Schwarcz, 2003. 420p.
CAMARA JÚNIOR, J.M.. Introdução às línguas indígenas brasileiras. Rio de Janeiro: Técnico,
1977. 228p.
PENIN, S.T. de S.. A aula: espaço de conhecimento, lugar de cultura. 4.ed. São Paulo: Papirus,
1999. 181p.
CHILDE, V. G.. A evolução cultural do homem. Tradução: Waltensir Dutra. 2.ed. Rio de Janeiro:
Zahar, 1971. 229p. (Biblioteca de cultura histórica).
AZEVEDO, F.de. A transmissão da cultura. 5.ed. São Paulo: Melhoramentos, 1976. 268p.
UNESCO. História geral da África: metodologia e pré-história da África. Brasília: MEC, 2010.
930p.
FLORENTINO, M.. Em costas negras: um história do tráfico de escravos entre a África e o Rio
de Janeiro ( séculos XVIII e XIX). São Paulo: Cia das Letras, 2002. 304p.
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4º SEMESTRE
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV
EMENTA: Soluções em série das equações diferenciais. Transformada de Laplace. Sistemas de
equações diferenciais lineares de primeira ordem. Soluções numéricas de equações diferenciais
ordinárias.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOULOS, P.; ABUD, Z. I.. Cálculo diferencial e integral. São Paulo: Makron Books, 1999.
GUIDORIZZI, H.L.. Um curso de cálculo. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. v.4, 530p.
HOFFMANN, L.D.; BRANDLEY, G. L.. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. 10.ed. Rio
de Janeiro: LTC, 2012. 587p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FLEMING, D.M.; GONÇALVES, M. B.. Cálculo A: funções, limite, derivação, integração. São
Paulo: Makron Books, 1992.
SWOKOWSKI, E. W.Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Makron Books, 1994. (V.1 = 5;
V.2 = 4)
PAZINATO, B.C.; PISKOUNOV, N. Cálculo diferencial e integral. Trad. de Antônio Eduardo
Pereira Teixeira, Maria José Pereira Teixeira. 4. ed. Porto: Lopes da Silva, 1997. (V.1/V.2)
SIMMONS, G. F.. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Pearson, 2012. 829p.
BOYCE, W. E.;DIPRIMA, R.C. Equações diferenciais elementares e problemas de valores de
contorno.7.ed. Tradução:Valéria de Magalhães Iorio. Rio de Janeiro: LTC, 2002. 416p.
BARBONI, A.; PAULETTE, W.. Cálculo e análise: cálculo diferencial e integral a duas variáveis
com equações diferenciais. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 377p. (Fundamentos da matemática).
REIS, G. L.dos; SILVA, V.V.da. Geometria analítica. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 242p.
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CÁLCULO NUMÉRICO
EMENTA:
Noções sobre Erros
Solução de Equações Não Lineares.
Solução de Sistemas Não-Lineares
Solução de Sistemas Lineares: Métodos Exatos e Métodos Iterativos.
Determinação Numérica de Autovetores e Autovalores
Ajuste de Curvas pelo Método dos Mínimos Quadrados
Interpolação Polinomial
Integração Numérica
Soluções Numéricas de Equações Diferenciais Ordinárias
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PUGA, L.Z., TÁRCIA, J. H. M.; PAZ, Á.P.. Cálculo numérico. 2.ed... São Paulo: LCTE, 2012.
176p.
FRANCO, N. B.. Cálculo numérico. São Paulo: Pearson, 2013. 505p.
SPERANDIO, D.et al. Cálculo numérico: características matemáticas e computacionais dos
métodos numéricos. São Paulo: Pearson, 2006. 354p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
RUGGIERO, M.A. G.; LOPES, V.L.da R.. Cálculo numérico: aspectos teóricos e computacionais.
São Paulo: Makron Books, 2012. 406p.
BARROSO, L.C.et al. Cálculo numérico: com aplicações. 2.ed. São Paulo: Harbra, 1987. 367p.
ZILL, D.G.; CULLEN, M. R. Equações diferenciais. v.1. Tradução: Antônio Zumpano. São Paulo:
Makron Books, 2001. 473p.
SERATES, J.. Raciocínio lógico: lógico matemático, lógico quantitativo, lógico numérico, lógico
analítico, lógico crítico. 8.ed. Brasília: Jonofon, 1997. 332p.
DORF, R.C.; BISHOP, R.H. Sistemas de controle modernos. 11.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.
724p.
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ESTUDO TÉCNICO DA LINGUA INGLESA
EMENTA: Desenvolvimento de estratégias de leitura que capacitem os alunos a ler e interpretar
textos em Língua Inglesa.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ROBBINS, S.P.. First insights into business. S.L.:Longman, 2004.
DIAS, R. Reading critically in english. 3.ed. Belo Horizonte: UFMG, 2002. 231p.
LAPKOSKI, G.A.de O.. Do Texto ao Sentido: teoria e prática de leitura em língua inglesa.

Curitiba: Intersaberes, 2012.
MAY, P. Knockout: first certificate. New York: Oxford, 1999. 191p.
LIMA, T.C.de S.; KOPPE, C.T.. Inglês básico nas organizações. Curitiba: Intersaberes, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANTAS, L.M.. Dicionário de termos técnicos: inglês.português. 6.ed. São Paulo: Traço, s.d. 948p.
TORRES, N.. Gramática prática da língua inglesa: o inglês descomplicado. São Paulo: Saraiva,
2010. 448p.
MURPHY, R. English Grammar in Use: a selfstudy reference and practice book intermediate
tudents. Cambridge: CambridgeUniversity Press, 1990.
LONGMAN DO BRASIL. Dicionário escolar inglês-português/português-inglês. São Paulo:
Longman do Brasil, 2003.
LIMA, D.C.de (org.). Ensino e aprendizagem de língua inglesa: conversas com especialistas. São
Paulo: Parábola Editorial, 2009. 226p.
FRODESEN,J.; EYRING,J. Grammar dimensions: form, meaning, and use. v.4B. 2.ed. New York:
ITP, 1997
CRUZ, D. T.; SILVA, A. V.; ROSAS, M. Inglês com textos para informática. São Paulo: Disal,
2003. 148.
TULLIS, G.; TRAPPE, T. New insights into business. Longman, 2006 103p.
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GESTÃO DA QUALIDADE INDUSTRIAL
EMENTA: Disciplina de caráter normativo, tratando de assuntos relativos ao desenvolvimento
histórico da Engenharia e suas consequências socioeconômicas. Descobertas e invenções que
representam saltos tecnológicos. Projeções futuras. Mercado de trabalho. Regulamentação
profissional. Institutos, sindicados e CREA. A ética profissional.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SLACK, N.et al. Administração da produção. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009. 703p.
PAOLESCHI, B.. Logística industrial integrada: do planejamento, produção, custo e qualidade à
satisfação do cliente. São Paulo: Érica, 2012. 264p.
CALLISTER Jr.,W.D. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2013. 817p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PORTO, P.C. da R. Quando a propriedade industrial representa qualidade: marcas coletivas,
marcas de certificação e determinações de origem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.
CORRÊA, H.L; CORRÊA, C.A. Administração de produção de operações: manufatura e serviços,
uma abordagem estratégica. São Paulo: Atlas, 2005. 445p.
TRIOLA, M.F.. Introdução à estatística: atualização da tecnologia. 11.ed. Rio de Janeiro: LTC,
2013. 707p.
ROBLES Jr., A.; BONELLI, V.V.. Gestão da qualidade e do meio ambiente: enfoque econômico,
financeiro e patrimonial. São Paulo: Atlas, 2012. 112p.
CARPINETTI, L.C.R.. Gestão da qualidade: conceitos e técnicas. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2012.
239p.
BARRETO, M.da G. P.. Controladoria na gestão: a relevância dos custos da qualidade. São Paulo:
Saraiva, 2008. 137p.
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LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS
EMENTAS: Introdução: aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropológicos da surdez.
A Língua de Sinais Brasileira - Libras: noções básicas de fonologia, de morfologia e de sintaxe.
Estudos do léxico da Libras.
Noções de variação.
Praticar Libras.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALMEIDA, E.C. Leitura e surdez: um estudo com adultos não oralizados. Rio de Janeiro:
Revinter, 2000.
SALLES, H. M. M. L.; et al. Ensino de língua portuguesa para surdos: caminhos para a prática
pedagógica.v.2. Brasília: MEC, 2004.

FIGUEIRA, A.dos S.. Material de apoio para o aprendizado de libras. São Paulo:
Phorte, 2006
SMITH, A. A mão invisível. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FERNANDES, E. Surdez e bilinguismo. São Paulo: Mediação, 2010
PEREIRA, R. de C.. Surdez: aquisição de linguagem e inclusão social. Rio de Janeiro: revinter,
2008.
QUADROS, R. M. de. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua
portuguesa. Brasília: MEC, 2004.
SACKS, O.. Vendo Vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. Tradução: Laura Teixeira Motta.
São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
MICHESKI, I. H.. Livro de libras: no caminho rumo à inclusão. 2.ed. São Paulo: Nova leitura,
2011.

PEREIRA, M.C.C. et al. Libras: conhecimento além dos sinais. São Paulo: Prentice Hall,
2011.
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PROJETO ASSITIDO POR COMPUTADOR
EMENTA:
Desenvolvimento de conhecimentos essenciais em Modelagem 3D que permitam ao estudante de
engenharia analisar as condições do Desenho Técnico Mecânico e introduzir assuntos que serão
tratados com maior detalhamento em cursos de Projetos Mecânicos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PEREIRA, J.dos S.. Prática de projeto em microstation: da prancheta para o computador
microstation - petróleo e gás. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2010. 113p.
CHENG, L.C.; MELO FILHO, L.del R.de. QFD - desdobramento da função qualidade na gestão de
desenvolvimento de produtos. 2.ed. São Paulo: Blucher, 2012. 539p.
FENNER, G.. Gerenciando múltiplos projetos com o microsoft project server. Rio de Janeiro:
Ciência Moderna, 2010. 496p.
ASSOCIAÇÃO Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Diretrizes gerais para intercambialidade de
projetos em CAD. AsBEA, 2002. Disponível em:
http://www.asbea.org.br/download/AsBEA_Cad_Norma_R2011.pdf

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BERNARDES, M.M.e S.. Microsoft Project 2010: gestão e desenvolvimento de projetos. São Paulo:
Érica, 2012. 190p.
PHAM, A.; VAN-PHAM, P.. Scrum em ação: gerenciamento e desenvolvimento ágil de projetos de
software. São Paulo: Novatec, 2012. 287p.
CARPINETTI, L.C. R.. Gestão da qualidade ISO 9001:2008: princípios e requisitos: 4.ed. São
Paulo: Atlas, 2011. 111p.
KERZNER, H.. Gerenciamento de projetos: uma abordagem sistêmica para planejamento,
programação e controle. São Paulo: Blucher, 2011. 657p.
MEYERS, S.. C++ eficaz: 55 maneiras de aprimorar seus programas e projetos. 3.ed. Porto Alegre:
Bookman, 2012. 308p.
ADMINISTRAÇÃO da manutenção. v.1. (Profissionalizante de mecânica) - DVD
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METODOLOGIA CIENTIFICA
EMENTAS: Iniciação à metodologia científica da pesquisa.
Instrumentos necessários ao planejamento, execução e interpretação de resultados de uma análise de
projetos.
Técnicas para elaboração de trabalhos de graduação.
Fases da pesquisa bibliográfica.
Normas para redação de trabalhos.
Elaboração de seminário.
Introdução a pesquisa científica.
Pesquisa de campo.
Relatório de pesquisa.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GIL, A.C.. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 159p..
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas,
2001.
SEVERINO, A. J.. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. São Paulo: Cortez, 2007. 304p.
ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de
trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

KNECHTEL, M.R. Metodologia da pesquisa em educação: uma abordagem teóricodialogada. Curitiba: Intersaberes, 2014.
MARTINS, V.; MELLO,C.de M. (coord.) Metodologia científica: fundamentos,
métodos e técnicas. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2016.
SENRA, N. de C.. O cotidiano da pesquisa. São Paulo: Ática, 2003.
DEMO, P.. Metodologia científica em ciências sociais. São Paulo: Atlas, 1980.
GIL, A. C.. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1994.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodologia científica, 7ª ed. Grupo
GEN.
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5º SEMESTRE
Ensaios Mecânicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projeto e Seleção dos Materiais;
Tipos de falha dos materiais;
Ensaio de Tração: convencional e real;
Ensaio de dureza;
Ensaio de Impacto;
Ensaio de Dobramento e Flexão;
Ensaio de Torção;
Ensaio de Fadiga;
Ensaio de Embutimento.

Bibliografia Básica
SOUZA, Sérgio Augusto de. Ensaios mecânicos de materiais metálicos: fundamentos teóricos e
práticos. 5. ed. São Paulo: Blucher, 1982. 286 p.
GARCIA, Amauri.; SPIM, Jaime Alvares; SANTOS, Carlos Alexandre. Ensaios dos materiais. 2.
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 365 p.
CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia mecânica: estrutura e propriedades das ligas metálicas. 2. ed.
São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1986. 266 p. v.1.
Bibliografia Complementar
CALLISTER JR., William D. Fundamentos da ciência e engenharia de materiais: uma
abordagem integrada. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 702 p.
VAN VLACK, Lawrence H. Princípios de ciência e tecnologia dos materiais. 4. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2003. 537 p.
BEER, Ferdinand Pierre; JOHNSTON JR., E. Russell; DEWOLF, John T. Resistência dos
materiais: mecânica dos materiais. 4. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006. 758 p.
HIBBELER, R. C. Resistência dos materiais. 7. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 637 p.
MELCONIAN, Sarkis. Mecânica técnica e resistência dos materiais. 19. ed. São Paulo: Érica,
2012. 376 p.
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MECÂNICA DOS FLUIDOS








Introdução à mecânica dos fluidos.
Estática dos fluidos: conceito de pressão e seu campo, força hidrostática, empuxo,
flutuação e estabilidade, variação de pressão num fluído.
Dinâmica dos fluídos: segunda lei de Newton, pressão estática, pressão dinâmica,
pressão de estagnação, equação de Bernoulli, a linha de energia e a linha
piezométrica, restrições para a utilização da equação de Bernoulli.
Cinemática dos fluidos: o campo de velocidade, o campo de aceleração, sistema e
volume de controle.
Análise com volume de controle: a equação da continuidade, as equações da
quantidade de movimento, aplicação para a camada limite de um escoamento externo,
a equação de energia, escoamento irreversível.
Análise diferencial dos escoamentos: cinemática dos elementos fluídos, conservação
da massa, conservação da quantidade de movimento, escoamento viscoso (relações
entre tensões e deformações, equações de Navier-Stokes).
Semelhança e modelos: análise dimensional, Teorema de Buk

Bibliografia Básica
FOX, R.W.; McDONALD, A.T. Introdução à Mecânica dos Fluidos. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC,
2006.
MUNSON, B. R.; YOUNG, D.F.; OKISHI, T.H., Fundamentos de Mecânica dos Fluídos. 4. ed.
São Paulo: Edgard Blücher, 2004.
POTER, M.C., WIGGERT, G.D. Mecânica dos Fluidos. São Paulo: Thomson Pioneira, 2004.
Bibliografia Complementar
ASSY, Tufi Mamed. Mecânica dos Fluidos. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004.
BISTAFA, Sylvio R. Mecânica dos Fluidos. São Paulo: Edgard Blücher, 2010.
BRUNETTI, Franco. Mecânica dos Fluidos. São Paulo: Pearson, 2008.
CATTANI, Mauro Sérgio D. Elementos de Mecânica dos Fluidos. 2. ed. São Paulo: Edgard
Blücher, 2005.
WHITE, Frank M. Mecânica dos Fluidos. Porto Alegre: Bookman, 2010.
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PRINCÍPIOS DE METROLOGIA INDUSTRIAL















Fundamentos da Metrologia.
Normalização de Metrologia.
Instrumentos de medida.
Erros e Compensações.
Incertezas.
Ensaios de recebimento de máquinas.
Projetor de perfil.
Comparadores.
Calibradores.
Controle de engrenagens.
Controle de roscas.
Ajustes e tolerâncias.
Desvios.
Rugosidade.

Bibliografia Básica
AGOSTINHO, Oswaldo Luiz; RODRIGUES, Antonio Carlos dos Santos; LIRANI, João.
Tolerâncias, Ajustes, Desvios e Análise de Dimensões. São Paulo: Edgard Blücher, 1977.
FIALHO, Arivelto Bustamante. Instrumentação Industrial - Conceitos, Aplicações e Análises. 7.
ed. São Paulo: Érica, 2007.
LIRA, Francisco Adval de. Metrologia na Indústria. 8. ed. São Paulo: Érica, 2011.

Bibliografia Complementar
ALBERTAZZI, Armando; SOUSA, André R. de. Fundamentos de Metrologia Científica e
Industrial. São Paulo: Manole, 2008.
BRASILIENSE, M. Z. O paquímetro sem mistério. São Paulo: Ed. Interciência, 2000.
CUNHA, L. S.; CRAVENCO, M. P. Manual prático do mecânico. São Paulo: Ed. Hemus, 2003.
NOVASKI, O. Introdução à Engenharia de Fabricação Mecânica. São Paulo: Edgard Blucher,
1994.
NB 176 Erros de forma e posição
NBR 6158 - 1995 Tolerâncias e ajustes.
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MECÂNICA DOS SÓLIDOS I






Definições e princípios básicos da mecânica dos sólidos: continuidade, integridade,
equilíbrio de ponto material (forças), equilíbrio de corpo rígido (2D, 3D) (forças e
momentos), graus de liberdade, elementos estruturais, composição de estrutura.
Definição de barra simples e triângulo rígido 2D (tetraedro 3D): Cálculo de reações
em estruturas isostáticas, cálculo de esforços internos, definição de tensão normal
média, relação tensão deformação uniaxial, conceituação do coeficiente de Poisson.
Definição de eixo (circular e vazado): cálculo de reações, cálculo de esforços internos
(gráficos de esforços solicitantes), definição de tensão de cisalhamento, relação
tensão/esforço interno, módulo de elasticidade do cisalhamento e giro relativo.
Definição de vigas de seção simétrica (flexão reta, oblíqua, composta e simples):
cálculo de reações, cálculo de esforços internos (gráficos de esforços solicitantes),
relação tensões/esforços internos, tensão de cisalhamento e fluxo.
Estruturas tridimensionais (seção circular): superposição de esforços e suas
limitações, tensões resultantes da superposição.

Bibliografia Básica
BEER, F.P.; JOHNSTON Jr., E.R.. Resistência dos Materiais. 3 ed. São Paulo: Makron Books
Ltda., 1992.
BOTELHO, M.H.C. Resistência dos Materiais para entender e gostar: um texto curricular. São
Paulo: NOBEL, 1998.
SCHIEL, F. Introdução à Resistência dos Materiais. São Paulo: Editora Harper & Row do Brasil
Ltda. – HARBRA, 1984.
Bibliografia Complementar
HIBBELER, R.C. Resistência dos Materiais. 3 ed. Trad. Fernando Ribeiro da Silva. Rio de
Janeiro: LTC, 2000.
MELCONIAN, SARKIS. Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais. 10.ed. São Paulo: Érica,
2000.
POPOV, E. P. Introdução à Mecânica dos Sólidos. São Paulo: Edgard Blücher, 1978.
SILVA, J. F. Resistência dos Materiais, Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1966.
TIMOSHENKO, S.P. Resistência dos Materiais. Rio de Janeiro: LTC, 1975.
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ESTÁTICA APLICADA ÀS MÁQUINAS












Noções de grandezas escalares e vetoriais - SI.
Forças e momentos de forças - binários.
Equilíbrio do Ponto - Elementos com dimensões desprezíveis.
Equilíbrio do corpo rígido - forças e concorrentes.
Paralelas e caso geral.
Atrito e equilíbrio estático - atrito de rolamento.
Vínculos de elementos e máquinas.
Forças em elementos e máquinas. Esforços internos - método analítico e métodos
gráficos - diagramas.
Princípio do trabalho virtual - noções de estabilidade.
Centros de massa.
Propriedades de inércia

Bibliografia Básica
BEER, F.P. et al. Mecânica Vetorial para Engenheiros: Estática. 9. ed. Porto Alegre: Bookman,
2012.
HIBBELER, R.C. Estática: mecânica para engenheiros. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2011.
MERIAM, James L.; KRAIGE, L. Glenn. Mecânica para Engenharia Vol. I - Estática. 6. ed.
Rio de Janeiro: LTC, 2009.
Bibliografia Complementar
HIBBELER, R.C. Resistência dos Materiais. 3 ed. Trad. Fernando Ribeiro da Silva. Rio de
Janeiro: LTC, 2000.
MELCONIAN, SARKIS. Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais. 10.ed. São Paulo: Érica,
2000.
SILVA, J. F. Resistência dos Materiais, Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1966.
TIMOSHENKO, S.P. Resistência dos Materiais. Rio de Janeiro: LTC, 1975.
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USINAGEM DOS METAIS













Movimentos e grandezas nos processos de usinagem.
Geometria da cunha de corte.
Mecanismo de formação do cavaco.
Forças e potências de corte.
Materiais para ferramentas.
Avarias.
Desgaste e vida da ferramenta.
Análise das condições econômicas de usinagem.
Usinabilidade dos materiais.
Fluidos de corte.
Torneamento. Furação. Fresamento. Retificação. Roscamento.
Classificação, princípios, campo de aplicação, equipamentos e variáveis dos processos
não convencionais de usinagem: eletroerosão, eletroquímica, ultrassom, laser, jato
d’água, jato abrasivo e feixe de elétrons.

Bibliografia Básica
DINIZ, A. E.; MARCONDES, F.; COPPINI, N. L. Tecnologia da usinagem dos metais. 4.ed. São
Paulo: Artliber Editora, 2003, 248p.
FERRARESI, D. Fundamentos de usinagem de metais. São Paulo: Edgard Blucher, 1970.
MACHADO, Álisson Rocha; COELHO, Reginaldo Teixeira; ABRÃO, Alexandre Mendes; SILVA,
Márcio Bacci da. Teoria da Usinagem dos Materiais. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2011.

Bibliografia Complementar
AGOSTINHO, Oswaldo Luiz; RODRIGUES, Antonio Carlos dos Santos; LIRANI, João.
Tolerâncias, Ajustes, Desvios e Análise de Dimensões. São Paulo: Edgard Blücher, 1977.
CUNHA, L. S.; CRAVENCO, M. P. Manual Prático do Mecânico. São Paulo: Ed. Hemus, 2003.
RODRIGUES, Alessandro Roger. Usinagem em altas velocidades. São Paulo: Edgard Blücher,
2011.
WITTE, H. Máquinas-ferramenta – elementos básicos de máquinas e técnicas de construção.
Tradução: Mário Ferreira de Brito. São Paulo: Hemus Editora Ltda., 1998, 395p.
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6º SEMESTRE
ENGENHARIA ECONÔMICA

Ementa: Juros e desconto simples. Juros compostos. Equivalência de capitais. Taxas de juros.
Inflação. Tabelas financeiras. Fluxos de caixa. Sistemas de amortização de dívidas. Noções sobre
análise de alternativas de investimento.
Bibliografia Básica
ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. 10. ed. São Paulo: Atlas,
2008.
BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. Matemática financeira com HP 12C e excel. 5.ed. São
Paulo: Atlas, 2010.
PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática financeira: objetiva e aplicada. 6.ed. São Paulo: Saraiva,
2003.
Bibliografia Complementar
CRESPO, Antônio Arnot. Matemática comercial e financeira fácil. 13.ed. São Paulo: Saraiva,
2002.
GUERRA, Fernando. Matemática financeira através da HP-12C. 2.ed. Santa Catarina: UFSC,
2001.
MATHIAS, W. F.; GOMES, J. M. Matemática financeira. 2.. ed. São Paulo: Atlas, 1996.
MATHIAS, Washington Franco,GOMES, José Maria. Matemática financeira com + de 600
exercícios resolvidos e propostos. São Paulo: Atlas, 2002.
SAMANES, Carlos Patrício. Matemática financeira: aplicações à análise de investimentos. 3. ed.
São Paulo: Prentice Hall, 2002.
SPINELLI, Walter; SOUZA, Maria Helena Soares. Matemática comercial e financeira. 14.ed. São
Paulo: Ática, 2003
VERAS, L.L. Matemática financeira. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2001.
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TÓPICOS JURÍDICOS EM ENGENHARIA

Ementa: A disciplina analisa, com reflexão crítico-valorativa, os principais institutos jurídicos
voltados aos campos da engenharia de produção e informática. Noções de direito tributário.
Fundamentos da legislação tributária, focalizando a gestão administrativa e da tributação vigente no
país. Noções de contratos. Fundamentos do direito privado, nos campos da área civil, comercial e
trabalhista. Fundamentos da legislação social, focalizando as relações de emprego e da previdência
social.
Bibliografia Básica
ABRÃO, Nelson. Sociedade por quotas de responsabilidade limitada. 6. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1998.
BULGARELLI, Waldirio. Manual das sociedades anônimas. 11. ed. São Paulo: Atlas, 1999.
REQUIÃO, R. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2002.
Bibliografia Complementar
BNDES. As telecomunicações no Brasil. Cadernos de infra-estrutura: fatos-estratégias. Nº 15. Área
de projetos de infra-estrutura urbana, junho de 2000.
BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Brasília: Congresso Nacional, 1993.
COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 500 p.
DORIA, Dylson. Curso de direito comercial. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. v.1.
FÁZZIO JÚNIOR, Waldo. Fundamentos de direito comercial: empresário, sociedades
comerciais, títulos de crédito. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. v.1.
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ELEMENTOS DE MÁQUINAS I

Ementa: Noções básicas sobre projetos. Revisão de Resistência e Propriedade dos Materiais. Fadiga
dos Materiais. Eixos. Uniões eixo-cubo. Uniões eixo-eixo. Mancais. Pares de rolamento.
Bibliografia Básica
BUDYNAS, Richard G.; NISBETT, J. Keith. Elementos de Máquinas de Shigley. 8. Ed. Porto
Alegre: Bookman, 2011.
COLLINS, Jack A. et al. Projeto Mecânico de Elementos de Máquinas. Rio de Janeiro: LTC,
2006.
NIEMANN, G. Elementos de máquinas. São Paulo: Edgard Blücher, 1971.
Bibliografia Complementar
CUNHA, Lamartine Bezerra da. Elementos de Máquinas. Rio de Janeiro: LTC, 2005.
MELCONIAM, Sarkis. Elementos de Máquinas. 9. ed. São Paulo: Érica, 2010..
SKF Catálogo geral de rolamentos.
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ELETRICIDADE

Ementa: Fundamentos de eletricidade - leis fundamentais, circuitos RLC, série e paralelo, análise de
malhas, teoremas dos circuitos, fasores, potências ativa, reativa e aparente, correção do fator de
potência. Circuitos magnéticos - definição e significado das grandezas magnéticas, perdas por
histerese e correntes de Foucault. Transformadores - circuito equivalente, diagrama fasorial,
regulação, rendimento.
Bibliografia Básica
CARVALHO JUNIOR, Roberto de. Instalações Elétricas e o Projeto de Arquitetura. 3. ed. São
Paulo: Edgard Blücher, 2011.
GUSSOW, Milton. Eletricidade Básica. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.
SILVA FILHO, Matheus Teodoro da. Fundamentos de Eletricidade. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
Bibliografia Complementar
FALCONE, Aurio Gilberto. Eletromecânica vol. 1. São Paulo: Edgard Blücher, 1979.
GUERRINI, Délio Pereira. Eletricidade para a Engenharia. São Paulo: Manole, 2003.
NISKIER, Julio; MACINTYRE, Archibald Joseph. Instalações Elétricas. 5. ed. Rio de Janeiro:
LTC, 2008.
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PROCESSOS DE USINAGEM

Ementa: Estudo dos processos de torneamento, fresamento, aplainamento, furação, alargamento,
mandrilamento, brochamento, corte de engrenagem e retificação.
Bibliografia Básica
DINIZ, A. E.; MARCONDES, F.; COPPINI, N. L. Tecnologia da usinagem dos metais. 4.ed. São
Paulo: Artliber Editora, 2003, 248p.
FERRARESI, D. Fundamentos de usinagem de metais. São Paulo: Edgard Blucher, 1970.
MACHADO, Álisson Rocha; COELHO, Reginaldo Teixeira; ABRÃO, Alexandre Mendes; SILVA,
Márcio Bacci da. Teoria da Usinagem dos Materiais. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2011.
Bibliografia Complementar
AGOSTINHO, Oswaldo Luiz; RODRIGUES, Antonio Carlos dos Santos; LIRANI, João.
Tolerâncias, Ajustes, Desvios e Análise de Dimensões. São Paulo: Edgard Blücher, 1977.
CUNHA, L. S.; CRAVENCO, M. P. Manual Prático do Mecânico. São Paulo: Ed. Hemus, 2003.
RODRIGUES, Alessandro Roger. Usinagem em altas velocidades. São Paulo: Edgard Blücher,
2011.
WITTE, H. Máquinas-ferramenta – elementos básicos de máquinas e técnicas de construção.
Tradução: Mário Ferreira de Brito. São Paulo: Hemus Editora Ltda., 1998, 395p.
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MECÂNICA DOS SÓLIDOS II

Ementa: Estado de tensão em um ponto. Estado de deformação num ponto. Critérios de resistência
(ou falha). Estruturas tridimensionais. Vasos de pressão. Cálculo de deslocamentos em estruturas
isostáticas. Estudo da estabilidade de peças prismáticas.
Bibliografia Básica
BEER, F.P.; JOHNSTON Jr., E.R.. Resistência dos Materiais. 3 ed. São Paulo: Makron Books
Ltda., 1992.
BOTELHO, M.H.C. Resistência dos Materiais para entender e gostar: um texto curricular. São
Paulo: NOBEL, 1998.
SCHIEL, F. Introdução à Resistência dos Materiais. São Paulo: Editora Harper & Row do Brasil
Ltda. – HARBRA, 1984.
Bibliografia Complementar
HIBBELER, R.C. Resistência dos Materiais. 3 ed. Trad. Fernando Ribeiro da Silva. Rio de
Janeiro: LTC, 2000.
MELCONIAN, SARKIS. Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais. 10.ed. São Paulo: Érica,
2000.
POPOV, E. P. Introdução à Mecânica dos Sólidos. São Paulo: Edgard Blücher, 1978.
SILVA, J. F. Resistência dos Materiais, Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1966.
TIMOSHENKO, S.P. Resistência dos Materiais. Rio de Janeiro: LTC, 1975.
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TERMODINÂMICA I

Ementa: Conceitos e definições. Comportamento termodinâmico de substâncias puras. Calor.
Trabalho. Conservação de massa e energia aplicado a sistemas e volumes de controle operando em
regime transitótio, permanente e uniforme. Segundo princípio. Ciclo de Carnot. Eficiência
termodinâmica. Entropia. Variação de entropia em processos reversíveis, Variação de entropia de um
sistema em processo irreversível. Trabalho perdido. Princípio do aumento de entropia. Variação de
entropia de um sólido ou líquido e de gases perfeitos. A segunda lei para um volume de controle.
Bibliografia Básica
BORGNAKKE, Claus; SONNTAG, Richard E. Fundamentos da Termodinâmica Volume Básico
+ Volume Complementar. São Paulo: Edgard Blücher, 2010.
MORAN, Michael J.; SHAPIRO, Howard N. Princípios de Termodinâmica para Engenharia.
6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
WYLEN, Gordon Van. Fundamentos da Termodinâmica Clássica. 4. ed. São Paulo: Edgard
Blücher, 1995.
Bibliografia Complementar
ÇENGEL, Yunus A.; BOLES, Michael A. Termodinâmica. 5. ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill,
2007.
IENO, Gilberto; NEGRO, Luiz. Termodinâmica. São Paulo: Pearson, 2004.
LEVENSPIEL, Octave. Termodinâmica Amistosa para Engenheiros. São Paulo: Edgard Blücher,
2002.
LUIZ, Adir Moysés. Termodinâmica - Teoria e Problemas Resolvidos. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
SONNTAG. Introdução à Termodinâmica para Engenharia. Rio de Janeiro: LTC, 2003.
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7º SEMESTRE
ENGENHARIA AMBIENTAL




Legislação, gestão, planejamento e políticas ambientais.
Impacto ambiental - caracterização ambiental (meios físico, biológico e antrópico),
descrição de atividades relacionadas com engenharia mecânica e produção.
Diagnóstico ambiental, avaliação de impacto ambiental, ações mitigadoras
(implantação e acompanhamento).

Bibliografia Básica
BRANCO, S.M., ROCHA, A.A. Elementos de ciências do ambiente. 2.ed. São Paulo: CETESB,
1987.
POPP, J.H. Geologia geral. São Paulo: LTC, 1987.
SEWELL, G.H. Administração e controle da qualidade ambiental. São Paulo: EDUSP/CETESB,
1978.
Bibliografia Complementar
Legislação, procedimentos e diretrizes pertinentes.
LEPSCH, I.F. Solos - formação e conservação. São Paulo: Melhoramentos MEC EDUSP, 1976.
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HIGIENE E SEGURANÇA INDUSTRIAL





Introdução à segurança do trabalho: conceitos básicos de prevenção e objetivos.
Aspectos gerais das condições de higiene e segurança do trabalho no Brasil e no
mundo.
Conceitos básicos de acidentes do trabalho.
Normas Regulamentadoras.

Bibliografia Básica
BARBOSA FILHO, Antonio Nunes. Segurança do trabalho e gestão ambiental. 4. ed. São Paulo:
Atlas, 2011.
IIDA, Itiro. Ergonomia – Projeto e Produção. São Paulo: Edgard Blücher, 1989
MATTOS, Ubirajara Aluízio de Oliveira; MÁSCULO, Francisco Soares. Higiene e segurança do
trabalho. São Paulo: Elsevier, 2011.
Bibliografia Complementar
AYRES, Dennis de Oliveira; CORRÊA, José Aldo Peixoto. Manual de prevenção de acidentes do
trabalho: Aspectos Técnicos e Legais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
CARDELLA, Benedito. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes: Uma Abordagem
Holística. São Paulo: Atlas, 1999.
EQUIPE ATLAS. Segurança e medicina do trabalho. 68. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
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DINÂMICA DOS SISTEMAS MECÂNICOS


Introdução, modelos matemáticos em dinâmica estrutural, sistemas com 01 grau de
liberdade, resposta livre e forçada, séries de Fourier, resposta em freqüência complexa
em sistemas de 01 grau de liberdade, sistemas com vários graus de liberdade,
superposição modal, resposta livre e forçada, introdução aos métodos dos elementos
finitos.

Bibliografia Básica
BEER, Ferdinand P.; JOHNSTON JR, E. Russel; CLAUSEN, William E. Mecânica Vetorial para
Engenheiros: dinâmica. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.
HIBBELER, R. C. Dinâmica: mecânica para engenharia. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2011.
MERIAM, James L. KRAIGE, L. Glenn. Mecânica para Engenharia Vol.II – Dinâmica. 6. ed.
Rio de Janeiro: LTC, 2009.
Bibliografia Complementar
GEROMEL, José C.; PALHARES, Alvaro G. B. Análise Linear de Sistemas Dinâmicos. 2. ed. São
Paulo: Edgard Blücher, 2011.
NORTON, Robert L. Cinemática e Dinâmica dos Mecanismos. Porto Alegre: Bookman, 2010.
TONGUE, Benson H.; SHEPPARD, Sheri D. Dinâmica - Análise e Projeto de Sistemas em
Movimento. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
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ELEMENTOS DE MÁQUINAS II






Junções por meio de soldas.
Junções por meio de rebites.
Junções por meio de parafusos.
Molas Elásticas.
Elementos simples.

Bibliografia Básica
BUDYNAS, Richard G.; NISBETT, J. Keith. Elementos de Máquinas de Shigley. 8. Ed. Porto
Alegre: Bookman, 2011.
COLLINS, Jack A. et al. Projeto Mecânico de Elementos de Máquinas. Rio de Janeiro: LTC,
2006.
NIEMANN, G. Elementos de máquinas. São Paulo: Edgard Blücher, 1971.
Bibliografia Complementar
CUNHA, Lamartine Bezerra da. Elementos de Máquinas. Rio de Janeiro: LTC, 2005.
MELCONIAM, Sarkis. Elementos de Máquinas. 9. ed. São Paulo: Érica, 2010..
SKF Catálogo geral de rolamentos.
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MÁQUINAS ELÉTRICAS








Motor de corrente contínua - princípio de operação, circuitos equivalentes, curvas
características C x w, demarragem, variação de velocidade, frenagem.
Circuitos trifásicos equilibrados.
Campo magnético girante.
Motor de indução trifásico - princípio de operação - circuito equivalente, curva
característica C x w, variação de velocidade.
Motor síncrono - princípio de operação, curva característica C x w, partida variação
de velocidade.
Motores fracionários - motor série universal, motores de indução monofásicos, motor
a relutância variável.
Instalações elétricas - sistemas de aterramento, dimensionamento de ramais de
motores, correção do fator de potência, partida do motor de indução.

Bibliografia Básica
CARVALHO JUNIOR, Roberto de. Instalações Elétricas e o Projeto de Arquitetura. 3. ed. São
Paulo: Edgard Blücher, 2011.
GUSSOW, Milton. Eletricidade Básica. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.
SILVA FILHO, Matheus Teodoro da. Fundamentos de Eletricidade. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
Bibliografia Complementar
FALCONE, Aurio Gilberto. Eletromecânica vol. 1. São Paulo: Edgard Blücher, 1979.
GUERRINI, Délio Pereira. Eletricidade para a Engenharia. São Paulo: Manole, 2003.
NISKIER, Julio; MACINTYRE, Archibald Joseph. Instalações Elétricas. 5. ed. Rio de Janeiro:
LTC, 2008.
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TERMODINÂMICA II






Ciclos motores a vapor (de Rankine; com reaquecimento; regenerativo; afastamento
dos ciclos reais).
Relações termodinâmicas (equação de Clapeyron, gases reais).
Misturas e soluções (de gases perfeitos; gases vapor, saturação adiabática;
psicrometria).
Combustão (combustíveis; estequiometria; entalpia de formação; temperatura
adiabática de chama; calor de reação; equilíbrio químico).
Escoamentos compressíveis (em bocas e difusores; entre pás).

Bibliografia Básica
BORGNAKKE, Claus; SONNTAG, Richard E. Fundamentos da Termodinâmica Volume Básico
+ Volume Complementar. São Paulo: Edgard Blücher, 2010.
MORAN, Michael J.; SHAPIRO, Howard N. Princípios de Termodinâmica para Engenharia.
6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
WYLEN, Gordon Van. Fundamentos da Termodinâmica Clássica. 4. ed. São Paulo: Edgard
Blücher, 1995.
Bibliografia Complementar
ÇENGEL, Yunus A.; BOLES, Michael A. Termodinâmica. 5. ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill,
2007.
IENO, Gilberto; NEGRO, Luiz. Termodinâmica. São Paulo: Pearson, 2004.
LEVENSPIEL, Octave. Termodinâmica Amistosa para Engenheiros. São Paulo: Edgard Blücher,
2002.
LUIZ, Adir Moysés. Termodinâmica - Teoria e Problemas Resolvidos. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
SONNTAG. Introdução à Termodinâmica para Engenharia. Rio de Janeiro: LTC, 2003.
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TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA















Introdução.
Modos de transmissão do calor.
Condução unidimensional em regime permanente.
Condução multidimensional em regime permanente.
Condução em regime não permanente.
Métodos numéricos.
Diagramas para sistemas contínuos unidimensionais.
Princípios da convecção.
Convecção forçada de resoluções das equações de transferência de calor.
Relações empíricas para transferência de calor por convecção.
Analogias com a transferência de quantidade de movimento e de massa.
Convecção natural.
Transferência de calor por radiação.
Transferência de massa.

Bibliografia Básica
ÇENGEL, Yunus A. Transferência de Calor e Massa. 3. ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill, 2009.
INCROPERA, Frank P. et al. Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa. 6. ed. Rio
de Janeiro: LTC, 2008.
MORAN, Michael J. et al. Introdução à Engenharia de Sistemas Térmicos. Rio de Janeiro: LTC,
2005.
Bibliografia Complementar
BORGNAKKE, Claus; SONNTAG, Richard E. Fundamentos da Termodinâmica Volume Básico
+ Volume Complementar. São Paulo: Edgard Blücher, 2010.
ÇENGEL, Yunus A.; BOLES, Michael A. Termodinâmica. 5. ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill,
2007.
MORAN, Michael J.; SHAPIRO, Howard N. Princípios de Termodinâmica para Engenharia.
6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
WYLEN, Gordon Van. Fundamentos da Termodinâmica Clássica. 4. ed. São Paulo: Edgard
Blücher, 1995.
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8º SEMESTRE
GERENCIAMENTO DE PROJETO






Introdução.
Escopo.
Planejamento: planejamento do tempo; planejamento de recursos; planejamento de
custos; planejamento de riscos; planejamento de comunicação, integração, pessoas,
qualidade e aquisição.
Técnicas de acompanhamento de projetos.
Ferramentas computacionais.

Bibliografia Básica
CAMPBELL DINSMORE, P. , Silveira Neto, F. da. Gerenciamento de Projetos. Rio de Janeiro:
Qualitymark, 2004, 150 p.
HERZNER, Harold. Gestão de projetos: as melhores práticas. São Paulo: Bookman, 2002.
KERZNER, H. Gestão de Projetos: As melhores Práticas. São Paulo: Bookman, 2002.
Bibliografia Complementar
DINSMORE, P. C., Como se tornar um Profissional em Gerenciamento de Projetos. Rio de
Janeiro: Qualitymark, 2003.
GOBE et al. Gerência de Produtos. São Paulo: Saraiva, 2004.
HELDMAN, K. Gerência de Projetos. São Paulo: Campus, 2005.
MAXIMIANO, A. C. Administração de Projetos. São Paulo: Atlas, 1997.
VALERIANO, Dalton, L. Moderno gerenciamento de projetos. São Paulo: Prentice-Hall, 2005.
VARGAS, R. V. Manual Prático do Plano do Projeto, Rio de Janeiro: Brasport, 2004.
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ELEMENTOS DE MÁQUINAS III








Transmissões.
Transmissões por engrenagem.
Transmissões por correntes.
Transmissões por correias.
Transmissões por atrito.
Pares de rolamento.
Projeto de um redutor de engrenagens.

Bibliografia Básica
BUDYNAS, Richard G.; NISBETT, J. Keith. Elementos de Máquinas de Shigley. 8. Ed. Porto
Alegre: Bookman, 2011.
COLLINS, Jack A. et al. Projeto Mecânico de Elementos de Máquinas. Rio de Janeiro: LTC,
2006.
NIEMANN, G. Elementos de máquinas. São Paulo: Edgard Blücher, 1971.
Bibliografia Complementar
CUNHA, Lamartine Bezerra da. Elementos de Máquinas. Rio de Janeiro: LTC, 2005.
MELCONIAM, Sarkis. Elementos de Máquinas. 9. ed. São Paulo: Érica, 2010..
SKF Catálogo geral de rolamentos.
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FUNDAMENTOS DE FABRICAÇÃO MECÂNICA










Princípios gerais de cotagem.
Operações iniciais de usinagem.
Sistemas de referência.
Aplicações de tolerâncias dimensionais, de forma e posição e rugosidade em projetos
mecânicos.
Análise de dimensões, cadeias dimensionais, métodos da intercambialidade total,
limitada e montagem seletiva.
Sobremetal de usinagem.
Teoria de processamento.
Seqüências de fabricação.
Projeto prático para elaboração de documentos de fabricação, planos de processos, de
montagem e de controle.

Bibliografia Básica
AGOSTINHO, Oswaldo Luiz; RODRIGUES, Antonio Carlos dos Santos; LIRANI, João.
Tolerâncias, Ajustes, Desvios e Análise de Dimensões. São Paulo: Edgard Blücher, 1977.
FERRARESI, D. Fundamentos de usinagem de metais. São Paulo: Edgard Blucher, 1970.
NOVASKI, Olívio. Introdução à Engenharia de Fabricação Mecânica. São Paulo: Edgard
Blucher, 1994.
Bibliografia Complementar
CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia mecânica - volume 1. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1986.
CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia mecânica - volume 2. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1986.
DINIZ, A. E.; MARCONDES, F.; COPPINI, N. L. Tecnologia da usinagem dos metais. 4.ed. São
Paulo: Artliber Editora, 2003, 248p.
MACHADO, Álisson Rocha; COELHO, Reginaldo Teixeira; ABRÃO, Alexandre Mendes; SILVA,
Márcio Bacci da. Teoria da Usinagem dos Materiais. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2011.
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PROCESSOS DE CONFORMAÇÃO











Laminação: fundamentos, laminadores, laminação processamento termomecânico.
Forjamento.
Trefilação: fieira, bancadas, trefiladoras.
Extrusão a quente, a frio, por impacto, hidrostática.
Conformação de chapas: métodos, máquinas e ferramentas, corte de chapas,
dobramento, estiramento e operações de estampagem profunda ou embutimento.
Regras gerais de projeto de peças estampadas.
Tipos de materiais para ferramenta e tipos de matrizes de estampagem.
Aproveitamento de chapas.
Metalurgia de análise de falhas em processos de conformação.
Deformação macroscópica e microscópica.

Bibliografia Básica
BRESCIANI, Fo., E. Conformação Plástica dos Metais. 5.ed. São Paulo: Editora da UNICAMP,
1996.
RODRIGUES, J.; Martins, P. Tecnologia Mecânica - Tecnologia da Deformação Plástica Tecnologia da Deformação Plástica, Vol. I, Escolar Editora, 2005.
RODRIGUES, J.; Martins, P. Tecnologia Mecânica - Tecnologia da Deformação Plástica Aplicações Industriais, Vol. II, Escolar Editora, 2005.
Bibliografia Complementar
ALTAN, T.; OH, S.I.E.; GEGEL, H.L. Conformação dos Metais - Fundamentos e Aplicações Traduzido por Reginaldo Teixeira Coelho, EESC - USP, 1999.
CETLIN, P. R.; HELMAN, H. Fundamentos da conformação mecânica dos metais. 2.ed. São
Paulo: Artliber Editora Ltda., 2005, 264p.
DIETER, G. E. Metalurgia mecânica. 2.ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Dois, 1981.
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SISTEMAS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS





Princípios de funcionamento de componentes dos circuitos hidráulicos e pneumáticos,
bombas, válvulas, atuadores e reservatórios.
Canalização: considerações sobre seleção de canos.
Tubos e conexões, projetos de mecanismos hidráulicos e pneumáticos.
Mecanismos hidráulicos especiais.

Bibliografia Básica
CARVALHO JUNIOR, Roberto de. Instalações Hidráulicas e o Projeto de Arquitetura. 4. ed.
São Paulo: Edgard Blücher, 2011.
GARCEZ, Lucas Nogueira. Elementos de Engenharia Hidráulica e Sanitária. 2. ed. São Paulo:
Edgard Blücher, 1976.
NETTO, José Martiniano de Azevedo et al. Manual de Hidráulica. 8. ed. São Paulo: Edgard
Blücher, 1998.
Bibliografia Complementar
BRUNETTI, Franco. Mecânica dos Fluidos. São Paulo: Pearson, 2008.
FOX, R.W.; McDONALD, A.T. Introdução à Mecânica dos Fluidos. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC,
2006.
MUNSON, B. R.; YOUNG, D.F.; OKISHI, T.H., Fundamentos de Mecânica dos Fluídos. 4. ed.
São Paulo: Edgard Blücher, 2004.
POTER, M.C., WIGGERT, G.D. Mecânica dos Fluidos. São Paulo: Thomson Pioneira, 2004.
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9º SEMESTRE

CONTABILIDADE E CUSTOS INDUSTRIAIS











Conceitos fundamentais.
Noções e tipos de contabilidade.
Funcionamento do processo contábil.
Variações da situação líquida.
Operação com mercadorias.
Balanços
Métodos de custeio.
Utilização de custos para decisão.
Utilização de custos para controle.
Custos da qualidade.

Bibliografia Básica
JOHNSON, H. T.; KAPLAN, R. S. Contabilidade gerencial: a restauração da relevância da
contabilidade nas empresas. São Paulo: Campus,1993. 239p.
MARTINS, E. Contabilidade de custos. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1996. 383p.
ROBLES JUNIOR, A. Custos da qualidade: uma estratégia para a competição global. São Paulo:
Atlas,1994. 135p.
Bibliografia Complementar
ALLORA, F.; ALLORA, V. UP': unidade de medida da produção para custos e controles gerenciais
das fabricações. São Paulo: Pioneira,1995. 137p.
BERNARDI, L. A. Política e formação de preços: uma abordagem competitiva, sistêmica e
integrada. São Paulo: Atlas,1996. 355p.
CHING, H. Y. Gestão baseada em custeio por atividades: ABM - Activity Based Management.
São Paulo: Atlas, 1995. 125p.
NAKAGAWA, M. ABC - Custeio Baseado em Atividades. São Paulo: Atlas,1994. 94p.
NAKAGAWA, M. Gestão estratégica de custos: conceitos, sistemas e implementação. São Paulo:
Atlas, 1991. 111p.
SHANK, J. K.; GOVINDARAJAN, V. Gestão estratégica de custos: a nova ferramenta para a
vantagem competitiva. São Paulo: Campus, 1995. 341p.
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MANUTENÇÃO INDUSTRIAL












Conceitos e evolução da manutenção.
Tipos de manutenção (corretiva, preventiva, preditiva, TPM e Terotecnologia).
Ferramentas gerenciais (PERT/CPM).
Confiabilidade.
Avarias em componentes mecânicos e equipamentos (análise de falhas).
Utilização de ferramentas (máquinas e equipamentos utilizados na manutenção).
Tribologia (desgaste e lubrificação industrial).
Manutenção hidráulica e pneumática industrial.
Manutenção elétrica.
Tratamento de água industrial.
Manutenção e meio ambiente.

Bibliografia Básica
BARONI, T. D. ; XAVIER, J.A.N. Gestão estratégica e técnicas preditivas. Rio de Janeiro:
Qualitymark, 2002.
DOYLE, L.E. et al. Processos de fabricação e Materiais para Engenheiros. São Paulo: Editora
Edgar Blücher Ltda, 1978.
RIBEIRO, J.; FLOGIATO, F. Confiabilidade e Manutenção Industrial. Rio de Janeiro: Campus, 1
ed., 2009
Bibliografia Complementar
KARDEC, A. Manutenção: função estratégica. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001.
LAFRAIA, J. R. B. Manual de Confiabilidade, Mantenabilidade e Disponibilidade. Rio de
Janeiro: Qualitymark, 2001.
MIRSHAWKA, V. Manutenção preditiva; caminho para zero defeitos. São Paulo: Makron
Books, 1991.
NEPOMUCENO,L.X.,Técnicas de Manutenção Preditiva. São Paulo: Edgard Blücher, 2002.
PEREIRA, M.J. Engenharia de manutenção- teoria e prática. São Paulo: Ciência Moderna, 2009.
SIQUEIRA, I. P. Manutenção centrada na confiabilidade. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2005.
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MÁQUINAS TÉRMICAS







Revisão dos ciclos térmicos a vapor de água.
Geradores de vapor.
Combustíveis e combustão.
Ciclos à gás: Otto, Diesel, e Brayton.
Turbinas à vapor e a gás.
Torre de resfriamento.

Bibliografia Básica
BORGNAKKE, Claus; SONNTAG, Richard E. Fundamentos da Termodinâmica Volume Básico
+ Volume Complementar. São Paulo: Edgard Blücher, 2010.
MORAN, Michael J.; SHAPIRO, Howard N. Princípios de Termodinâmica para Engenharia.
6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
WYLEN, Gordon Van. Fundamentos da Termodinâmica Clássica. 4. ed. São Paulo: Edgard
Blücher, 1995.
Bibliografia Complementar
ÇENGEL, Yunus A.; BOLES, Michael A. Termodinâmica. 5. ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill,
2007.
IENO, Gilberto; NEGRO, Luiz. Termodinâmica. São Paulo: Pearson, 2004.
LEVENSPIEL, Octave. Termodinâmica Amistosa para Engenheiros. São Paulo: Edgard Blücher,
2002.
LUIZ, Adir Moysés. Termodinâmica - Teoria e Problemas Resolvidos. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
SONNTAG. Introdução à Termodinâmica para Engenharia. Rio de Janeiro: LTC, 2003.
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PROCESSOS METALÚRGICOS




Fundição
Soldagem
Metalurgia do Pó (sinterização)

Bibliografia Básica
MICHELON, Marcelo Dall´Onder. Estudo para Obtenção de Fios de NiTi Através de Metalurgia
do Pó. São Paulo: Edgard Blücher, 2008.
TORRE, J. Manual prático de fundição: elementos de prevenção da corrosão. São Paulo: Ed.
Hemus, 2004.
WAINER, Emílio; BRANDI, Sérgio Duarte; MELO, Vanderley de Oliveira. Soldagem - Processos e
Metalurgia. São Paulo: Edgard Blücher, 1992.
Bibliografia Complementar
COLPAERT, Hubertus. Metalografia dos Produtos Siderúrgicos Comuns. 4. ed. São Paulo:
Edgard Blücher, 2008.
GUESSER, Wilson Luiz. Propriedades Mecânicas dos Ferros Fundidos. São Paulo: Edgard
Blücher, 2009.
NIEMANN, G. Elementos de máquinas. São Paulo: Edgard Blücher, 1971.
SILVA, André Luiz V. da Costa e; MEI, Paulo Roberto. Aços e Ligas Especiais. 3. ed. São Paulo:
Edgard Blücher, 2010.
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EMPREENDEDORISMO
EMENTA: Histórico do empreendedorismo e empreendedorismo no Brasil. Características do
Empreendedor. Geração de novas ideias e avaliação da oportunidade Premissas do desenvolvimento
de um negócio. Estudo e planejamento para implementação de um negócio. Visão de futuro.
Identificação de oportunidades. O empreendedorismo como fator de carreira profissional.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FILION,L.J.; DOLABELA,F. Boa idéia! E agora?: plano de negócio, o caminho seguro para criar e
gerenciar sua empresa. São Paulo: Cultura editores associados, 2004. 344p.
VASCONCELLOS, Eduardo; HEMSLEY, James R.. Estrutura das organizações: estruturas
tradicionais, estruturas para inovação e estrutura matricial. São Paulo: Pioneira Thomson, 2011.
207p.
BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, estratégias e
dinâmicas. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2012. 314p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, estratégias e
dinâmicas. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2012. 314p.
PIMENTEL, R.C. Tempo, espaço, tecnologia e o ser humano: a vertente para o
empreendedorismo. Ribeirão Preto: Novo saber, 2002. 116p.
PIMENTEL, R. C. Sucessão familiar e empreendedorismo: teoria e análise de casos. Ribeirão
Preto: R. C. Pimentel, 2003. 160p.
KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 3.0: As forças que
estão definindo o novo marketing centrado no ser humano. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 215p.
PIMENTEL, Rosalinda Chedran. O Novo e o antigo na administração: releitura sobre alguns temas.
Ribeirão Preto: R. C. Pimentel, 2003. 116p.
MARASEA, Daniela Carmo Costa.;PIMENTEL, Rosalinda Chedian. Responsabilidade social:
gestão empreendedora.. Ribeirão Preto: Legis Summa, 2004. 200p.
DOLABELA, Fernando. Empreendorismo: a viagem do sonho. Brasília: AED, 2002. 99p.
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10º SEMESTRE
PROJETO INTEGRADO I (TCC)





Trabalho de síntese e integração dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso.
O tema será escolhido pelo orientador do projeto em comum acordo com o aluno.
Pesquisa bibliográfica sobre o assunto.
Estudo teórico do assunto.

Bibliografia Básica
CAMPBELL DINSMORE, P. , Silveira Neto, F. da. Gerenciamento de Projetos. Rio de Janeiro:
Qualitymark, 2004, 150 p.
HERZNER, Harold. Gestão de projetos: as melhores práticas. São Paulo: Bookman, 2002.
KERZNER, H. Gestão de Projetos: As melhores Práticas. São Paulo: Bookman, 2002.
Bibliografia Complementar
DINSMORE, P. C., Como se tornar um Profissional em Gerenciamento de Projetos. Rio de
Janeiro: Qualitymark, 2003.
GOBE et al. Gerência de Produtos. São Paulo: Saraiva, 2004.
HELDMAN, K. Gerência de Projetos. São Paulo: Campus, 2005.
MAXIMIANO, A. C. Administração de Projetos. São Paulo: Atlas, 1997.
VALERIANO, Dalton, L. Moderno gerenciamento de projetos. São Paulo: Prentice-Hall, 2005.
VARGAS, R. V. Manual Prático do Plano do Projeto, Rio de Janeiro: Brasport, 2004.
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ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL










Ciência e consciência: a obrigatoriedade do domínio científico e técnico; a visão da
globalidade humana.
A nova ordem mundial.
Globalização dos mercados e do desenvolvimento social: os incluídos e os excluídos.
A transnacionalização da economia e do poder político.
Ética.
Sujeito moral, conhecimento de valores.
Fato e obrigação moral.
Consciência moral.
Rumo à consciência cósmica.

Bibliografia Básica
GIANNETTI, Eduardo. Vícios privados, benefícios públicos?: a ética na riqueza das nações. São
Paulo: Companhia das Letras, 1998.
SINGER, Peter. Ética prática. São Paulo: Martins Fontes, 1994.
VALLS, Álvaro L.M. O que é ética. São Paulo: Brasiliense, 1986.
Bibliografia Complementar
BROWN, Marvin T. Ética nos negócios: como criar e desenvolver uma consciência ética dentro
das empresas, visando tomadas de decisões morais e socialmente responsáveis. São Paulo:
Makron Books, 1993.
COUTINHO DE ARRUDA, Maria Cecília. Código de Ética: um instrumento que adiciona valor.
São Paulo: Negócio Editora, 2002.
GALVÃO, Antônio Mesquita. Bioética: a ética a serviço da vida. Aparecida-SP: Editora Santuário,
2004. 221 p.
KIPPER, Délio José; MARQUES, Caio Coelho; FEIJÓ, Anamaria (orgs.). Ética em Pesquisa:
reflexões. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003.
KIRCHNER, Luis. Bioética – o que é, para que serve. São Paulo: Santuário, 2000. 128 p.
SOUZA, Ricardo Timm de. Ética como Fundamento: uma introdução à ética contemporânea. São
Leopoldo, RS: Nova Harmonia, 2004. 110 p.
SROUR, Robert Henry. Ética empresarial: a gestão da reputação. 2. ed. Rio de Janeiro, Elsevier,
2003.
THOUREAU, Henry David. A Desobediência Civil e Outros Escritos. Tradução de Alex Marins.
São Paulo: Martin Claret, 2003. 133 p.
TUGENDHAT, Ernst. Lições Sobre Ética. Tradução sob orientação de Ernildo Stein. 5. ed.
Petrópolis-RJ: Vozes, 2003. 405 p.
VALLS, Álvaro. O que é Ética. 9. ed. São Paulo: Brasiliense, 1996. 84 p.
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AUDITORIA





Visão introdutória da filosofia e dos conceitos de auditoria, tanto nos campos de
atuação profissional direta do bacharel em Engenharia, como nas áreas de
conhecimento técnico das quais se requer um mínimo de iniciação para o exercício de
quaisquer de suas outras especialidades.
Princípios e práticas da auditoria em gestão de negócios.
Principais aplicações e desenvolvimento da auditoria em empresas de pequeno, médio
e grande porte.

Bibliografia Básica
ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso moderno e completo. 5.ed. São Paulo:
Saraiva, 1996.
ATTIE, William. Auditoria interna. São Paulo: Atlas, 1992.
CRC/SP. Curso Básico de Auditoria - 1. São Paulo: Atlas, 1992.
Bibliografia Complementar
CRUZ, Flávio da. Auditoria Governamental. São Paulo: Atlas, 1997.
FIPECAFI / Arthur Andersen. Normas e práticas contábeis no Brasil. 2. ed. São Paulo: Atlas,
1994.
GIL, Antonio de Loureiro. Auditoria da qualidade. São Paulo: Atlas, 1994.
GIL, Antonio de Loureiro. Auditoria operacional e de gestão. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1999.
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NEGOCIAÇÃO







Processo negocial.
Estrutura e dinâmica da negociação.
Formas de desenvolvimento de negociações.
Estilos negociais.
Usos e aplicações da negociação.
Negociação internacional, culturas e estilos.

Bibliografia Básica
FISHER, Roger; URY, William; PATTON, Bruce. Como Chegar ao Sil: A Negociação de Acordos
Sem Concessões. 2. ed. Rio de Janeiro: Imago, 1994.
KARRASS, Gary. Negocie para fechar. São Bernardo do Campo: Bandeirante, 1998.
STONE, Douglas; PATTON, Bruce; HEEN, Sheila. Conversas Difíceis. 4. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2004.
Bibliografia Complementar
CHRISTOPHER, E. M. Técnicas de negociação. São Paulo: Clio, 1996.
COHEN, H. Você pode negociar qualquer coisa. São Paulo: Record, 2001.
ERVILHA, A.J.L. Habilidades de negociação. São Paulo: Nobel, 2001
FISHER, R.; URY, W. Como chegar ao sim: a negociação de acordos e concessões. São Paulo:
Imago, 1994.
HARVARD BUSINESS SCHOOL (Org.). Negociações espetaculares. Rio de Janeiro: Elsevier,
2004.
MARTINELLI, D. Negociação empresarial: enfoque, sistema e visão estratégica. São Paulo:
Manole, 2002.
MATOS, F. G. Negociação: modelo de estratégia. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso, 2003.
MATOS, Francisco G. de. Negociação e sua dinâmica na empresa. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC,
1996.
McCORMACK, M. A arte de negociar. São Paulo: Best Seller, 2004.
URY, William. Supere o Não: Negociando com pessoas difíceis. 3. ed. Rio de Janeiro: Best Seller,
2005.
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DISCIPLINAS OPTATIVAS
GESTÃO DE MARKETING E DA CRIATIVIDADE










Conceito de Marketing.
Ambiente de Marketing.
Comportamento do Consumidor.
Segmentação.
Produto/Serviço.
Preço.
Distribuição.
Promoção.
Estratégia de Comunicação de Marketing.

Bibliografia Básica
COBRA, M.. Marketing Básico. São Paulo: Atlas, 1997.
KOTLER, P. Administração de Marketing. São Paulo: Atlas, 1998.
LAS CASAS, A. L. Marketing: conceitos, exercícios e casos. São Paulo: Atlas, 2001.
Bibliografia Complementar
AAKER, D. A.; KUMAR, V.; DAY, G. S. Pesquisa de Marketing. São Paulo: Atlas, 2001.
BLESSA, R. Merchandising no ponto-de-venda. São Paulo: Atlas, 2001.
CIDES, S. J. Introdução ao Marketing. São Paulo: Atlas, 1996.
KARSAKLIAN, E. Cybermarketing. São Paulo: Atlas, 2001.
KOTABE, M.; HELSEN, K. Administração de Marketing Global. São Paulo: Atlas, 2000.
KOTLER, P.; ARMSTRONG, G.. Princípios de Marketing. São Paulo: Prentice-Hall, 1999.
LAS CASAS, A. L. Novos Rumos do Marketing. São Paulo: Atlas, 2001.
MCCARTHY, E. J.; PERREAULT JR., W. D. Marketing Essencial. São Paulo: Atlas, 1997.
MOTA, K. C. N. Marketing Turístico. São Paulo: Atlas, 2001.
ROCHA, A.; CHRISTENSEN, C. Marketing: teoria e prática no Brasil. São Paulo: Atlas, 1999.
VAVRA, T. G. Marketing de Relacionamento. São Paulo: Atlas, 1992.
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ERGONOMIA






Fundamentos da Ergonomia.
Antropometria.
Sistemas de informações.
Ambiente de trabalho.
Aspectos genéricos da ergonomia.

Bibliografia Básica
DANIELLOU, F. (coord). A ergonomia em busca de seus princípios. São Paulo: Edgard Blücher,
2004.
DULL,J; WEERTMEERTER. A Ergonomia Prática. Edgard Blucher, São Paulo, 2000.
IIDA, I. Ergonomia: projeto e produção. São Paulo: Edgard Blücher, 1998.
Bibliografia Complementar
COUTO, H. A. Ergonomia aplicada ao trabalho: manual técnico da máquina humana. Belo
Horizonte: Ergo, v. 1 e 2,1996.
GRANDJEAN, E. Manual de ergonomia – adaptando o trabalho ao homem. 4. ed. Porto Alegre:
Bookman, 1998.
PALMER, Colin F. Ergonomia. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 1976.
WISNER, A. Por dentro do trabalho. Ergonomia: método e técnica. São Paulo: FTD/Oboré, 1987.
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MARKETING E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO








Competitividade através da estratégia de desenvolvimento de produtos.
Definição e conceito de gestão de desenvolvimento do produto.
Planejamento estratégico e agregado de desenvolvimento de produtos.
Planejamento do produto.
Método de desdobramento da função qualidade.
Estrutura e organização do trabalho de desenvolvimento de produto.
Implantação e auditoria de sistemas de desenvolvimento de produtos.

Bibliografia Básica
MALHOTRA, N.K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. Porto Alegre: Bookman,
2006.
PAHL, G.; BEITZ, W.; FELDHUSEN, J.; GROTE, K. Projeto na engenharia. São Paulo: Edgard
Blücher, 2005.
ROZENFELD, H.; FORCELLINI, F.A.; AMARAL, D.C.; TOLEDO, J.A.; SILVA, S.L.;
ALLIPRANDINI, D.H.; SCALICE, R.K. Gestão de desenvolvimento de produtos: uma referência
para a melhoria do processo. São Paulo: Saraiva, 2006. 542p.
Bibliografia Complementar
ABREU, Aline Franca de; OGLIARI, André; CORAL, Eliza. Gestão integrada da inovação:
Estratégia, Organização e Desenvolvimento de Produto. São Paulo: Atlas, 2008.
BARBOSA FILHO, Antonio Nunes. Projeto e desenvolvimento de produtos. São Paulo: Atlas,
2009.
DENIS, R.C. Uma introdução à história do design. São Paulo: Edgard Blücher., 2000.
MACHADO, Marcio Cardoso; TOLEDO, Nilton Nunes. Gestão do processo de desenvolvimento
de produtos: Uma Abordagem Baseada na Criação de Valor. São Paulo: Atlas, 2008.
MIGUEL, Paulo Augusto Cauchick. Implementação do qfd para o desenvolvimento de novos
produtos. São Paulo: Atlas, 2008.
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PROJETO DA FÁBRICA











Fluxograma de Fabricação e Montagem.
Previsão de Demanda e Políticas de Expansão.
Dimensionamento da Matéria Prima.
Dimensionamento dos Equipamentos.
Dimensionamento do Quadro de Funcionários.
Dimensionamento dos Estoques.
Dimensionamento de Áreas: Centros de Produção.
Dimensionamento de Áreas: Serviços Auxiliares.
Terreno e Localização.
Projeto de Arranjo Físico (layout).

Bibliografia Básica
BLACK, J. T. O Projeto da Fábrica com Futuro. Porto Alegre: Bookman, 1998.
MUTHER, R.; WHELLER, J.D. Planejamento Simplificado de Layout: sistemas SLP. São Paulo:
Instituto IMAM, 2000.
SLACK, Nigel et al. Administração da Produção. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
Bibliografia Complementar
KRAJEWSKI, Lee; RITZMAN, Larry; MALHOTRA, Manoj. Administração de produção e
operações. 8 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.
MARTINS, P. G.; LAUGENI, F.P. Administração da Produção. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
MOREIRA, D. A. Administração da Produção e Operações. 3. ed. São Paulo: Pioneira, 1998.
RITZMAN, Larry P.; KRAJEWSKI, Lee J. Administração de produção e operações. 8 ed. São
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.
STEVENSON, William J; FRANKEL, Roger D.. Administração das operações de produção. 6.
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001.
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SIMULAÇÃO APLICADA À PRODUÇÃO






Introdução à Simulação: conceitos centrais aplicados à simulação de sistemas, estado
atual dessa área, perspectivas futuras e exemplos de aplicação.
Metodologia de Desenvolvimento de Modelos: tipos de modelos, metodologias para
construção dos modelos.
Geradores de Números e Variáveis Aleatórias: Apresentação de geradores de números
e variáveis aleatórias.
Estrutura de Dados: principais estruturas de dados que serão utilizadas no simulador a
ser utilizado.
Conceitos de Filas: Conceitos, abordagem da produção de serviços.

Bibliografia Básica
PIDD, Michael. Modelagem Empresarial: ferramentas para a tomada de decisão. Porto Alegre:
Artmed, 1998.
SHIMIZU, T. Simulação em Computador Digital.São Paulo: Edgard Blücher, 1978.
SILVEIRA, P. R.; SANTOS, W.E. Automação e controle discreto. São Paulo: Érica, 2007.
Bibliografia Complementar
DAVENPORT, T. H. Reengenharia de processos. Rio de Janeiro: Campus, 1994.
JOHANSSON, H. J. Processos de negócios. São Paulo: Pioneira, 1995.
REZENDE, D.A.; ABREU, A.F. Tecnologia da informação: aplicada a sistemas de informação
empresariais. São Paulo: Atlas, 2003.

158

CONCEITOS BÁSICOS DE ROBÓTICA





Sistemas Robóticos: Introdução e Conceitos Básicos
Robôs: Manipuladores e Robôs Móveis Autônomos
Robótica: Sensores, Atuadores e Controle Robótico Inteligente
Técnicas: Auto Localização, Uso de Mapas, Planejamento,

Bibliografia Básica
CRAIG, John. Robótica. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2014.
NIKU, Saeed B. Introdução À Robótica – Análise, Controle, Aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro:
LTC, 2013.
MATARIC, Maja J. Introdução à Robótica. São Paulo: Blucher, 2014.
Bibliografia Complementar
SANTOS, W. E dos; GORGULHO JÚNIOR, J. H. C. Robótica Industrial - fundamentos,
tecnologias, programação e simulação. São Paulo: Érica, 2015.
ROMANO, Vitor, P. Robótica Industrial – Aplicação na Indústria de Manufatura e Processos. 1.
ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2002.
ROSÁRIO, J. M. Princípios de Mecatrônica. 1. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
GROOVER, M. P. Robótica: tecnologia e programação. São Paulo: McGraw-Hill, 1989.
ADADE FILHO, A. Fundamentos de Robótica: Cinemática, Dinâmica e Controle de
Manipuladores Robóticos. Apostila ITA-CTA. São José dos Campos, 1992.
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CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO







Introdução à Amostragem.
Introdução aos Gráficos de Controle;
Gráficos de Controle de Variáveis;
Gráficos de Controle de Atributos;
Capabilidade do Processo e Especificações;
Implantação dos Gráficos de Controle.

Bibliografia Básica
FALCONI, V. Controle da qualidade total (no estilo japonês). Rio de Janeiro: Bloch Editores,
2004.
ECKES, George. A revolução seis sigma. Rio de Janeiro: Campus, 2001.
JURAN, J M. A qualidade desde o projeto: novos passos para o planejamento da qualidade em
produtos e serviços. 3 ed. São Paulo: Pioneira Thomson, 1997.
Bibliografia Complementar
CAMPOS, Vicente Falconi. TQC: controle da qualidade total (no estilo Japonês). 8.ed., Nova
Lima/MG: INDG, 2004.
GREEN, Cynthia. Os caminhos da qualidade: como vencer os desafios da economia global. São
Paulo: Makron Books, 1995.
VALLE, Cyro Eyer do. Qualidade ambiental ISO 14000. 6.ed, São Paulo: Senac São Paulo, 2006.
MILONE, Giuseppe. Estatística geral e aplicada. São Paulo: Thomson Learning, 2009.
DEVORE, Jay L.; SILVA, Joaquim Pinheiro Nunes da. Probabilidade e estatística: para engenharia
e ciências. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006.
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ELETRÔNICA ANALÓGICA




Diodos semicondutores;
Transistores (bipolares e de efeito de campo);
Amplificadores operacionais e aplicações.

Bibliografia Básica
SEDRA, Adel S.; SMITH, Kenneth Carless. Microeletrônica. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2007.
BOYLESTAD, Robert L.; NASHELSKY, Louis. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. 8.
ed. Pearson Education, 2004.
RAZAVI, Behzad. Fundamentos de microeletrônica. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
Bibliografia Complementar
MALVINO, Albert; BATES, David J. Eletrônica. v. 1. 7. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008.
MALVINO, Albert; BATES, David J. Eletrônica. v. 2. 7. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008.
COMER, David J. Fundamentos de Projetos de Circuitos Eletrônicos. LTC.
PERTENCE JÚNIOR, Antonio. Amplificadores operacionais e filtros ativos: teoria, projetos,
aplicações e laboratório. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2003.
MILLMAN, Jacob; HALKIAS, Christos C. Eletrônica: dispositivos e circuitos. São Paulo:
McGraw-Hill, 1981.
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ESTUDOS DE TEMPOS E MÉTODOS























Definição e finalidades do Estudo de Tempos e Métodos
Histórico das abordagens práticas do ETM
Os impactos do ETM na competitividade da função produção
Seqüência para o ETM
Estudos dos Tempos: Definição e objetivos
Análise da Necessidade da Medição do Trabalho
Condições para a Estabilização do Posto de Trabalho
Princípios de Economia de Movimentos: utilização do corpo humano, disposição do
Posto de Trabalho, concepção de ferramentas e equipamentos, conclusões
Técnicas de Medida do Trabalho: estimativas analíticas, observações instantâneas,
tempos sintéticos, tempos de movimentos pré-determinados, estudos de tempos
Execução do Estudo de Tempos: objetivos, materiais necessários, preparação,
verificação das condições de execução
Conceitos para a análise de uma operação
Divisão de uma operação em elementos
Estudo de Métodos: Tipos e Escolha do tipo de Estudo de Métodos
Fluxograma de Processos
Mapofluxograma e Diagrama de Fios
Gráfico Bimanual (MD-ME)
Ergonomia
Produtividade e Eficiência
Conceitos de Produtividade
Conceitos de Eficiência
Tempo disponível e tempo realizado
Rendimento e eficiência operacional

Bibliografia Básica
BARNES, Ralph. Estudo de Movimentos e de Tempos: Projeto e Medida do Trabalho. 6. ed. São
Paulo: Edgard Blücher, 1977.
SELEME, Robson. Métodos e Tempos: racionalizando a produção de bens e serviços. Curitiba:
Ibpex, 2009.
SLACK, Nigel et al. Administração da Produção. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
Bibliografia Complementar
DANIELLOU, F. (coord). A ergonomia em busca de seus princípios. São Paulo: Edgard Blücher,
2004.
DULL,J; WEERTMEERTER. A Ergonomia Prática. Edgard Blucher, São Paulo, 2000.
IIDA, I. Ergonomia: projeto e produção. São Paulo: Edgard Blücher, 1998.
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OPERAÇÕES UNITÁRIAS: AGITAÇÃO E MISTURA




Agitação e Mistura.
Descrição de tanque de agitação.
Cálculo de potência de agitação com chicana e sem chicana.

Bibliografia Básica
FOUST, Alan S et al.. Princípios de operações unitárias. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1982.
PAYNE, J.H. Operações unitárias na produção do açúcar de cana. São Paulo: Nobel, 1989. 245p.
FOX, R.W.; McDONALD, A.T. Introdução à Mecânica dos Fluidos. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC,
2006.
Bibliografia Complementar
BLACKADDER, D. Manual de operações unitárias. Hemus, 2004.
PERRY, R.H., CHILTON, C.H. Manual de Engenharia Química. 5. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Dois, 1986.
ASSY, Tufi Mamed. Mecânica dos Fluidos. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004.
BISTAFA, Sylvio R. Mecânica dos Fluidos. São Paulo: Edgard Blücher, 2010.
BRUNETTI, Franco. Mecânica dos Fluidos. São Paulo: Pearson, 2008.
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SISTEMAS FLUIDOMECÂNICOS













Reologia.
Tipos de escoamento e classificação de fluidos.
Calcular e analisar número de Reynolds.
Bombas centrífugas e de deslocamento positivo.
Conhecer tubulações, válvulas e acessórios industriais.
Calcular perda de carga.
Curva característica do sistema e da bomba centrífuga.
Calcular altura manométrica total (AMT).
Calcular eficiência da bomba.
Calcular NPSH disponível.
Selecionar bomba centrífuga.
Sistemas de bombas centrífugas em série e paralelo.

Bibliografia Básica
FOX, R.W.; McDONALD, A.T. Introdução à Mecânica dos Fluidos. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC,
2006.
MUNSON, B. R.; YOUNG, D.F.; OKISHI, T.H., Fundamentos de Mecânica dos Fluídos. 4. ed.
São Paulo: Edgard Blücher, 2004.
POTER, M.C., WIGGERT, G.D. Mecânica dos Fluidos. São Paulo: Thomson Pioneira, 2004.
Bibliografia Complementar
ASSY, Tufi Mamed. Mecânica dos Fluidos. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004.
BISTAFA, Sylvio R. Mecânica dos Fluidos. São Paulo: Edgard Blücher, 2010.
BRUNETTI, Franco. Mecânica dos Fluidos. São Paulo: Pearson, 2008.
CATTANI, Mauro Sérgio D. Elementos de Mecânica dos Fluidos. 2. ed. São Paulo: Edgard
Blücher, 2005.
WHITE, Frank M. Mecânica dos Fluidos. Porto Alegre: Bookman, 2010.
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