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APRESENTAÇÃO 

É inegável a importância social das Faculdades, Centros Universitários e 

Universidades como formadoras de agentes de transformação social altamente 

especializada, profissionalmente moldada ao mercado e sócio-culturalmente preparada para 

o exercício de sua especialidade. Muitos caminhos podem ser percorridos, mas, o melhor 

caminho sempre é aquele que guia um profissional, não apenas como especialista, mas, 

também, como membro de uma sociedade.  

O Projeto Pedagógico do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu aponta os princípios norteadores, os objetivos, o perfil profissional e as áreas 

de atuação do profissional egresso, considerando as demandas da sociedade.  

O planejamento e construção do PPC visa contemplar as habilidades e 

competências necessárias à formação do arquiteto capaz de intervir na realidade, e de 

consolidar os princípios e objetivos educacionais  do Centro Universitário Vale do Iguaçu, 

seguindo as recomendações dadas pela CPA da IES e o Instrumento de Avaliação de Cursos. 

Considera os princípios do parecer das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), por meio da 

RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 2, DE 17 DE JUNHO DE 2010, de forma a propor diretrizes para o 

curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Vale do Iguaçu, em consonância 

com o PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) e com o PPI (Plano Pedagógico 

Institucional) e com os Regimentos Internos da Instituição. 

Assim como ressalta aspectos envolvendo o corpo docente, as estratégias utilizadas 

no processo de ensino-aprendizagem e estrutura curricular flexibilizada oferecida aos 

acadêmicos, bem como o levantamento dos recursos humanos e materiais disponíveis. 

A elaboração deste PPC conta com a participação do colegiado do curso, do núcleo 

docente estruturante, assim como corpo discente e técnico administrativo, objetivando a 

construção de um projeto sólido que propicie incorporar ciência e técnica à participação 

social de um profissional da arquitetura e urbanismo como membro da sociedade 

desenvolvedor de recursos e processos científicos aprendidos através da extensão e 

pesquisa. Este instrumento, na forma de Projeto Pedagógico do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo é documento em constante evolução, baliza o desenvolvimento acadêmico 

manifestando a prática pedagógica do curso, direcionando as atividades de ensino, pesquisa 

e extensão. 
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1. DA MANTENEDORA E MANTIDA 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA (E-MEC)  

 
1.2. IDENTIFICAÇÃO DA MANTIDA (E-MEC) 

 
 

1.3. HISTÓRICO DA MANTENEDORA E MANTIDA 

A UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU S.A., mantenedora do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu, iniciou suas atividades ao final do ano de 1999. 

Após várias discussões, visitas in loco, atendimentos de diligências, foram 

credenciadas, em agosto de 2001, a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de União da 

Vitória e a Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas de União da Vitória. As atividades 

tiveram início no segundo semestre daquele ano, com os cursos de graduação em 

Administração com habilitação em Administração Pública, Agronegócios e Marketing, além 

do curso de graduação em Sistemas de Informação. No início do ano de 2002, foi 

credenciada a Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de União da Vitória, e então 

autorizados os cursos de Nutrição, Educação Física, Enfermagem. No mesmo ano foi 

autorizado o curso de Fisioterapia. Com edição do decreto 3860/2001, tornou-se necessário 

a introdução como parte integrante do Projeto Institucional das Instituições de Ensino 

Superior, o seu planejamento estratégico, sintetizado no Plano de Desenvolvimento 
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Institucional PDI. Assim, a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e a Faculdade de Ciências 

Biológicas e da Saúde de União da Vitória, tiveram desenvolvidos seus PDIs, e os mesmos 

foram anexados, no sistema SAPIEns, em 16/04/2002. 

A partir deste planejamento e compromissos assumidos, a UNIDADE DE ENSINO 

SUPERIOR VALE DO IGUAÇU, definiu sua política de trabalho em consonância com as 

necessidades e expectativas gerais da sociedade local e em interface permanente com o 

mercado global. 

Entendendo que é papel de uma boa educação, preparar indivíduos para 

compreender os impactos das novas tecnologias na cultura através da concepção de 

sociedade como um processo complexo e inacabado, onde valores e paradigmas estão 

sendo permanentemente questionados, a instituição promove uma política de graduação 

teoricamente rigorosa, sólida e articulada organicamente a um projeto de sociedade e de 

educação. 

Tomando como base o ensino de qualidade e os projetos desenvolvidos junto à 

comunidade mais carente da região, procura-se promover a criação e a execução de 

atividades acadêmicas, onde os conhecimentos e as atitudes essenciais à formação humana 

e profissional fossem considerados. Os projetos pedagógicos da Instituição são configurados 

num conjunto de princípios que expressam a missão de servir como elemento de 

desenvolvimento e construção do saber, criando alternativas de soluções para os problemas 

postos pela sociedade. 

Essas diretrizes norteadoras requerem ações que atendam as expectativas da 

sociedade e sejam adaptadas às realidades regionais. Diante disto, a UNIDADE DE ENSINO 

SUPERIOR VALE DO IGUAÇU, quando da elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Institucional referente a Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de União da Vitória, 

período de 2002 a 2006, definiu em seu quadro de expansão a criação dos cursos de 

graduação de Farmácia, Serviço Social (autorizados no final de ano de 2003), e Odontologia 

para 2005. O Plano de Desenvolvimento Institucional referente a Faculdade de Ciências 

Sociais Aplicadas de União da Vitória, período de 2002 a 2006, definiu a criação do curso de 

Bacharelado em Direito para 2004. Após receber a visita da comissão de avaliadores para o 

curso de Direito e atender todas as diligencias e complementos do PDI, a instituição 
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aguardou pronunciamento do CNE, que se manifestou favorável a autorização do curso de 

graduação de Direito, fato que ocorreu em fevereiro de 2005.  

Com a emissão da Portaria nº 7 de 19 de março de 2004, que dispõe sobre o 

Aditamento de PDI, a Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu, de acordo com o Artigo 1º 

da referida Portaria e tendo em vista o cumprimento dos compromissos assumidos junto ao 

MEC até então, promoveu modificações, considerando a inclusão e exclusão de cursos. 

Desta forma, a solicitação do curso de graduação de Odontologia foi substituída, em 

Aditamento de PDI, pela solicitação do curso de graduação em Medicina Veterinária e o 

curso de Agronomia foi acrescentado, em PDI, à proposta de expansão da Faculdade de 

Ciências Exatas e Tecnológicas (até então sem PDI aprovado). 

Em maio do ano de 2005, a instituição recebeu a visita de comissão de especialistas 

no MEC para a verificação das condições existentes para a implantação dos cursos de 

Medicina Veterinária e Agronomia, exigindo, naquele momento, algumas providências para 

que os cursos fossem implantados. Essas providências foram tomadas de forma satisfatória 

e, em setembro de 2005, a comissão manifestou-se favoravelmente à oferta desses cursos. 

A autorização dos cursos de Medicina Veterinária e Agronomia ocorreu no final do 

ano de 2005. Além desses cursos, também foram solicitadas as autorizações para os cursos 

de Biomedicina e de Educação Física (Bacharelado). O aditamento de PDI não foi realizado, 

conforme dispõe a portaria normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007. Os dois cursos 

foram autorizados no mês de dezembro de 2008. 

Em 28 de agosto de 2009, foi solicitada a unificação das três faculdades mantidas; 

Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas de União da Vitória (1793), Faculdade de 

Ciências Sociais Aplicadas de União da Vitória (1795) e Faculdade de Ciências Biológicas e da 

Saúde de União da Vitória (1927). A unificação se deu em 24 de dezembro de 2009, com a 

edição da portaria 1746, com o nome de Centro Universitário Vale do Iguaçu, mantendo o 

código INEP 1927. Por ocasião da solicitação dessa unificação, foi anexado ao sistema 

SAPIEns (sistema vigente à época para processos de unificação de mantidas) um Plano de 

Desenvolvimento Institucional para o período 2009/2013. Como o processo tramitou 

paralelamente ao sistema e-MEC (que na época não dispunha de ferramenta para unificação 

de mantidas), tal PDI não foi vinculado a esse sistema. A que se considerar ainda, que uma 

das faculdades unificadas, a Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de União da Vitória, 
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código INEP 1927, tinha processo de recredenciamento tramitando no sistema e-MEC 

protocolado em 30 de outubro de 2007, com Conceito Institucional CI igual 4, não concluído 

à época da unificação. Por entendimento da IES, esse processo também se aplicaria à nova 

faculdade, já que a unificação se daria nessa faculdade, extinguindo-se as demais (1793 e 

1795). Entretanto, não foi este o entendimento da relatora do processo no CNE, que deu 

parecer favorável ao recredenciamento da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de 

União da Vitória, apenas, ignorando essa unificação. Após nota técnica da Secretaria de 

Educação Superior, a qual concluiu equivocadamente que a Faculdade de Ciências Biológicas 

e da Saúde de União da Vitória havia sido extinta pela referida portaria de unificação das 

mantidas, o processo de recredenciamento foi encaminhado ao CNE para reexame e, 

finalmente, foi arquivado. A conclusão desse processo é que o Centro Universitário Vale do 

Iguaçu são uma nova IES, credenciada em 2009. Sendo assim, em 2012, conforme legislação 

em vigor deve-se, então, solicitar o recredenciamento da mesma, o que exige a elaboração 

de um novo PDI, objeto deste documento, para o período 2012/2016. 

Conforme PDI inserido no sistema SAPIEnS, a nova instituição (unificada) deveria ter 

solicitado a autorização de 3 novos cursos: Psicologia em 2009, Engenharia de Produção em 

2010 e Medicina em 2011. Embora essas solicitações estivessem previstas para esses anos, 

por questões de reavaliação de investimentos da mantenedora, dificuldades na aquisição de 

espaços destinados aos novos cursos, entre outras, a solicitação dos cursos de Psicologia e 

Engenharia de Produção ocorreu apenas em 2011. Dadas as dificuldades inerentes à 

autorização do curso de Medicina e após a realização de estudos envolvendo o corpo 

docente e técnico-administrativo, visando a elaboração do planejamento estratégico da 

instituição (em 2010), optou-se por não solicitar o mesmo, substituindo-se pela solicitação 

dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Mecânica, constituindo uma nova área de 

atuação da IES, suprindo a demanda por esses profissionais na região. Não houve 

aditamento do PDI, comunicando essa mudança, dado o fato de tal ferramenta não estar 

disponível em nenhum sistema eletrônico do MEC. Tais processos foram finalizados em 2013 

com as portarias de autorização sendo divulgadas em DOU, iniciando os cursos no mesmo 

ano e optando-se pela abertura do curso de Engenharia de Produção no ano seguinte de 

2014, assim como Psicologia.  
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Com o recredenciamento da IES sendo protocolado em 2012, foram previstas as 

ofertas dos cursos de Engenharia Elétrica, Arquitetura e Urbanismo, sendo estes autorizados 

e iniciados no ano de 2015, e também a previsão do curso de Medicina, ainda com as 

dificuldades inerentes à autorização do curso em atendimentos aos editais 

próprios/específicos para tal, onde a região não fora enquadrada ainda dentro dos 

requisitos, optou-se pela substituição do curso por Odontologia, processo iniciado ao final 

de 2017 e previsto para visita in loco no ano de 2018, porém, houve movimentação desde o 

final do ano de 2016 de uma equipe de trabalho para que pudessem pensar no 

planejamento pedagógico do curso junto aos mantenedores e direção da IES. 

Em Paralelamente aos processos de recredenciamento com transformação de 

organização acadêmica de Faculdade para Centro Universitário, foram abertos os processos 

de reconhecimentos para os cursos de Engenharia de Produção e Psicologia, a partir da 

conclusão de 50% e antes do atingimento de 75% da carga horária mínima de cada curso. 

Foram reconhecidos 15 dos 19 cursos oferecidos pelo Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

Os cursos que tiveram seus processos de reconhecimento solicitados, como Arquitetura e 

Urbanismo e Engenharia Elétrica tem como previsão o reconhecimento dos mesmos neste 

ano de 2019 após avaliação do MEC. 

Após anos de muito trabalho, dedicação e conquistas, em 2019, a Uniguaçu atinge 

um novo marco, transformando-se em CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU. O 

credenciamento foi obtido mediante solicitação ao Ministério da Educação (MEC), que 

encaminhou uma comissão avaliadora para verificar e dar um parecer em julho de 2018. A 

Portaria de credenciamento foi publicada no dia 25 de março, credenciando as Faculdades 

Integradas do Vale do Iguaçu como Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), podendo 

agora implantar novos cursos e lançar programas de iniciação à pesquisa, sem a necessidade 

direta da avaliação do MEC. Dessa forma, o Centro Universitário Vale do Iguaçu mantém, 

atualmente, 19 cursos de graduação em funcionamento e oferece 25 cursos no total, sendo 

a maioria dos cursos com concluintes estão reconhecidos e possuem excelentes conceitos 

nas avaliações do Ministério da Educação. Entre acadêmicos de graduação e de pós-

graduação, a Uniguaçu possui hoje mais que 4500 alunos diariamente circulando nos 

períodos matutino e noturno, com aproximadamente 45% desses vindos de outras cidades 

da nossa região, promovendo assim um crescimento e desenvolvimento regional não apenas 
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nas cidades irmãs e sim ultrapassando as barreiras municipais, regionais e colocando Porto 

União da Vitória nos mapas Estaduais do Paraná e Santa Catarina, além do Nacional, entre as 

cidades universitárias que possuem além da qualidade de vida, qualidade com excelência no 

Ensino Superior. 

O quadro a seguir resume a situação atual (setembro de 2019) de cada curso: 

Quadro 1: Portarias que regulam a IES e seus cursos. 

CURSO AUTORIZAÇÃO RECONHECIMENTO 
Administração 1.701 de 01/08/2001 Portaria nº 270 de 03/04/2017, DOU 04/04/2017 

Agronomia 4.166 de 02/12/2005 Portaria nº 135 de 01/03/2018, DOU 02/03/2018 

Arquitetura e 
Urbanismo 

603 de 29/10/2014 
Em trâmite no e-mec 
Protocolo 201815519 

Biomedicina 1.020 de 04/12/2008 Portaria nº 135 de 01/03/2018, DOU 02/03/2018 

Ciências Contábeis 
Resolução nº 07/2019, curso 

informado com autonomia da IES 
Pedido a ser realizado em 2022 

Design de Interiores 
(CST) 

Resolução nº 07/2019, curso 
informado com autonomia da IES 

Pedido a ser realizado em 2021 

Direito 543 de 22/02/2005 Portaria nº 270 de 03/04/2017, DOU 04/04/2017 

Educação Física 
Bacharelado 

1.019 de 04/12/2008 Portaria nº 135 de 01/03/2018, DOU 02/03/2018 

Educação Física 
Licenciatura 

13 de 04/01/2002 Portaria nº 917 de 27/12/2018, DOU 28/12/2018 

Enfermagem 12 de 04/01/2002 Portaria nº 821 de 22/11/2018, DOU 26/11/2018 

Engenharia Civil 180 de 08/05/2013 Portaria nº 917 de 27/12/2018, DOU 28/12/2018 

Engenharia Elétrica 536 de 25/08/2014 
Em trâmite no e-mec 
Protocolo 201815520 

Engenharia de 
Produção 

152 de 02/04/2013 
Em trâmite no e-mec 
Protocolo 201714276 

Engenharia Mecânica 278 de 19/12/2012 Portaria nº 917 de 27/12/2018, DOU 28/12/2018 

Estética e Cosmética 
(CST) 

Resolução nº 07/2019, curso 
informado com autonomia da IES 

Pedido a ser realizado em 2021 

Farmácia 3.769 de 19/12/2003 Portaria nº 375 de 29/05/2018, DOU 30/05/2018 

Fisioterapia 2.540 de 06/09/2002 Portaria nº 135 de 01/03/2018, DOU 02/03/2018 

Gastronomia (CST) 
Resolução nº 07/2019, curso 

informado com autonomia da IES 
Pedido a ser realizado em 2021 

Medicina Veterinária 3.920 de 14/11/2005 Portaria nº 135 de 01/03/2018, DOU 02/03/2018 

Nutrição 14 de 04/01/2002 Portaria nº 135 de 01/03/2018, DOU 02/03/2018 

Odontologia 339 de 11 de julho de 2019 Pedido a ser realizado em 2022 

Produção Publicitária 
(CST) 

Resolução nº 07/2019, curso 
informado com autonomia da IES 

Pedido a ser realizado em 2021 

Psicologia 632 de 28/11/2013 Portaria nº 238 de 22/05/2019, DOU 27/05/2019 

Sistemas de 
Informação 

1.679 de 01/08/2001 Portaria nº 917 de 27/12/2018, DOU 28/12/2018 

Recredenciamento Portaria nº 0257 de 18/04/2016 Portaria nº 917 de 27/12/2018, DOU 28/12/2018 

Credenciamento em 
Centro Universitário 

Portaria nº 660 de 22/02/2019 

Fonte: Elaborado pela IES (2019). 
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A Uniguaçu traçou a sua história e hoje se destaca entre as melhores instituições de 

ensino superior do Brasil, com índices de qualidade confirmados pelo MEC. Ano após ano, a 

Instituição foi aumentando sua estrutura, construindo novos espaços, enfatizando seu 

objetivo de transformar a realidade de União da Vitória e região com um ensino de 

qualidade e compromisso social. 

 

1.4. CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

Visando sempre o melhor do ensino superior e o compromisso com a sociedade, a 

Uniguaçu consolidou-se como centro de referência e excelência de ensino, pesquisa e 

extensão, participando ativamente do processo de desenvolvimento regional e se 

transformou em Centro Universitário. O Ministério da Educação (MEC) publicou no dia 25 de 

março, a portaria nº 660, de 22 de março de 2019, credenciando as Faculdades Integradas 

do Vale do Iguaçu como Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

A visita da comissão avaliadora do MEC ocorreu em julho de 2018 e a Instituição 

obteve um parecer favorável com nota 4 (em uma escala de 1 a 5). A partir de então, os 

trâmites normais que o Ministério da Educação propõe foram seguidos. A avaliação veio 

após visitas criteriosas e esta mudança dá mais autonomia para a Instituição. Agora, a 

Uniguaçu pode implantar novos cursos e lançar programas de pesquisa, sem a necessidade 

da avaliação do MEC.  

Este é mais um acontecimento com a marca Uniguaçu, o qual ficará marcado na 

história de Porto União da Vitória e será um impulsionador econômico da região, visando 

sempre o compromisso da Instituição com o Ensino pra Valer. 

Como se sabe, inicialmente, todas as instituições de ensino superior são cadastradas como 

faculdades, podem, posteriormente, solicitar o credenciamento como centro universitário. 

Para ocorrer a transformação de Faculdade para Centro Universitário alguns itens foram 

avaliados de forma criteriosa dentro dos seguintes critérios: corpo docente e outras funções; 

organização didático-pedagógica; pesquisa e extensão; mínimo de oito cursos reconhecidos; 

avaliações com notas 4 e 5; ofertar cursos em todas as áreas de ensino: ciências exatas, 

humanas, jurídicas e saúde; instalações físicas. 

Com a mudança, além de implantar novos cursos e ter mais autonomia, a Instituição 

necessita ter um terço do corpo docente formado por mestres ou doutores. Por isso, a 
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Uniguaçu continua constantemente se aperfeiçoando e buscando excelência em todos os 

serviços prestados em seus mais diversos setores junto à comunidade e aos mais de 4.500 

acadêmicos de circulam pela Instituição diariamente. 

Nova marca 

Há dezoito anos, surgia a marca de uma instituição que cresceu juntamente com a 

cidade de União da Vitória, trazendo, em sua essência, os traços da região que abrigou a sua 

sede, avizinhada ao majestoso Rio Iguaçu e permeada de montanhas, assim forjou-se uma 

marca!  

A representação das montanhas sobrepostas ao rio em formato de ferradura, 

abraçam suavemente a estrela que marca a posição exata da nossa Uniguaçu, eis 

constituição de nossa marca.  

Hoje, as Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu dão lugar ao Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu), os contornos das montanhas ganharam robustez de um azul 

harmônico tracejado sutilmente, refletindo-se na tonalidade do rio que junto à montanha 

amparam a Instituição, representada pela estrela ainda mais brilhante, reforjou-se a marca 

Uniguaçu! 

Figura 1: Nova logo Centro Universitário Vale do Iguaçu 

 

Fonte: Elaborado pela IES (2019). 
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1.5. MISSÃO INSTITUCIONAL 

� ✁✂✄☎✆✝ ✞✄✟✠✂✆✡✟☎☛✆✟✝ ☞✌✍✂ ✎✝ ✏✑✒✌✓✒ ☎✂✔ ✌ ✔✟✡✡✕✝ ✌☎✒✌✍ ✎✂ ✖✡✂✆ ✆✂✗✂✆✘✄✙✟✌ ✎✂

ensino no sul do Estado do Paraná e norte de Santa Catarina, assumindo o compromisso de 

promover o desenvolvimento educacional e social da região por meio de um ensino de 

qualidade em diferentes áreas do conhecimento, integrando a iniciação à pesquisa à 

✂✚☎✂✄✡✕✝✛ ✠✌✍✝✆✟✜✌✄✎✝✛ ✡✝✢✆✂☎✒✎✝✛ ✝ ✙✝✔✣✆✝✔✟✡✡✝ ✡✝✙✟✌✍✤✥ 

 
1.6. DIRETRIZES PEDAGÓGICAS GERAIS DA INSTITUIÇÃO 

O Centro Universitário Vale do Iguaçu elegeu como eixo central de suas diretrizes 

pedagógicas a aprendizagem em sua relação dialética com o ensino e que se orienta no 

desenvolvimento de valores humanistas, princípios éticos, de uma visão crítica da sociedade 

e do homem enquanto sujeito psicossocialmente constituído na integralidade das relações. 

Assim concepções pedagógicas estão alicerçadas na valorização da pessoa e na busca e 

manutenção da excelência do ensino, da iniciação à pesquisa, da extensão e da inovação. 

Além disso, o Centro Universitário Vale do Iguaçu concebe que sua pedagogia e suas 

ações educativas estão parametrizadas pela educação por competências, com as quais se 

procura desenvolver, junto aos acadêmicos e docentes, o conhecimento e a atuação na 

complexidade de possíveis resoluções para problemas a serem analisados. 

A proposta de ensino valoriza a prática docente reflexiva com a compreensão ampla 

e consistente da organização, do trabalho pedagógico, desde o planejamento, organização 

curricular, execução e avaliação. Nesse sentido, o educador articula ensino, iniciação à 

pesquisa e extensão na produção do conhecimento e na prática educativa para atuar de 

forma ética, profissional e com responsabilidade social. 

O conteúdo a ser progressivamente dominado pelo aluno é aquele socialmente 

considerado necessário para a vida cidadã e para a atuação profissional numa determinada 

época, numa determinada sociedade. Inserido neste conteúdo está a prática de iniciação 

científica, conduzida pela orientação docente, e voltada à complementação do 

conhecimento teórico de sala de aula. Trata-se, portanto, de um conteúdo em constante 

transformação e que não se resume a simples informações, mas antes demanda uma 

postura aberta, crítica e reflexiva. É importante ressaltar que, muito além de gerar os 

saberes necessários para a inserção no mundo atual, o acesso ao conhecimento é uma 
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possibilidade de favorecer o desenvolvimento integral do indivíduo, mantendo-o, inclusive, 

em constante contato com as inovações diárias da profissão escolhida. 

Entende-se o aluno como sujeito de sua própria aprendizagem, capaz de, numa ação 

autônoma e consciente, buscar o domínio dos conteúdos necessários à vida cidadã e à 

profissionalização. Para isso, a ação pedagógica visa aproximar o aluno dos conteúdos 

necessários à sua formação através de professores capacitados em articular ensino, iniciação 

à pesquisa e extensão, além de fornecer acesso à tecnologia e equipamentos que facilitem a 

aprendizagem, por considerar-se que o estudante deverá aprender a se relacionar com o 

conhecimento de forma ativa, construtiva e criadora, em lugar de dominar enorme massa de 

conteúdos, sem reflexão sobre eles. 

Nesse sentido, insere-se a discussão sobre a prática como estruturante para o 

processo de ensino-aprendizagem: no processo de construção de conhecimento, a prática 

necessita ser reconhecida como atividade a partir da qual se identifica, questiona, teoriza e 

investiga os problemas emergentes no cotidiano. Lida-se com a realidade e dela se retira os 

elementos que conferirão significado e direção às aprendizagens. 

A concepção educacional ainda contempla como pressupostos: 

a) O estabelecimento de vínculo permanente entre teoria e prática, através, 

principalmente, de atividades práticas, extensionistas e de iniciação científica; 

b) O desenvolvimento de práticas educativas inter, multi e pluridisciplinares que 

possibilitem aos educandos referenciais que promovam o conhecimento integrado 

e significativo, por meio de ações específicas dos cursos, disciplinas integradas, 

atividades extensionistas e de iniciação científica; 

c) A preparação de profissionais capacitados para interpretar criticamente o mundo 

do trabalho e enfrentar as suas novas relações oriundas das novas tecnologias, 

considerando o estudo de conteúdos que propiciem uma visão crítica e o fomento 

à participação de atividades práticas, extensionistas e complementares; 

d) O desenvolvimento de padrões novos de gestão, que contemplem a participação e 

o compromisso social; 

e) A valorização do saber acumulado através da experiência de vida de cada 

educando, conhecendo-o e tornando-o referência para as diretrizes da IES, além 

da busca de referenciais em vários campos do conhecimento; 
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f) O conhecimento que valorize a redução das diferenças, da discriminação, da 

exclusão social, da pobreza, da violência, do analfabetismo, da fome, da 

desigualdade de gênero e propicie a inclusão; 

g) Processo de formação em múltiplos cenários de aprendizagem com a 

diversificação de estratégias de ensino, aprendizagem e avaliação. 

A aquisição e construção coletiva do conhecimento se dão através da mediação, que 

não ocorre só na sala de aula, mas tem neste espaço seu locus privilegiado. Compreende-se, 

assim, que o papel do professor é justamente o de mediar, intencionalmente, a relação 

entre os aprendizes e o objeto a ser apreendido. O perfil do educador deve ser caracterizado 

pela competência pedagógica e ética, que consiste na capacidade e na condição de construir 

e realizar a gestão de experiências significativas de aprendizagem, a partir de uma pedagogia 

interdisciplinar e proposições didáticas problematizadoras e investigativas acerca da 

realidade. 

Tem, portanto, uma especificidade a ser respeitada: trata-se de um profissional a 

serviço da orientação e condução do processo de aprendizagem, a partir de uma 

metodologia ativa que favoreça a construção de sujeitos autônomos. Sua ação implica na 

compreensão de que a aprendizagem não se esgota no domínio de conteúdos a partir da 

estrita racionalidade, mas numa educação baseada/orientada nas necessidades práticas da 

vida em comunidade. 

A construção coletiva do conhecimento é um movimento que leva o pensamento a 

transitar continuamente entre a prática social e as teorias que a explicam. É um movimento 

de ascensão do senso comum e das primeiras e precárias percepções sobre o real, à uma 

compreensão da rica e complexa teia que compõe. 

O processo de ensino e de aprendizagem inicia-se pelo planejamento reflexivo 

referenciado pelo Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC), dos referenciais e objetivos da 

Instituição, da Legislação do MEC, do PDI e das DCN. Nesse processo, visa-se contemplar as 

habilidades e competências necessárias à formação de um profissional capaz de intervir na 

realidade, ser competente e conectado ao mundo presente, alicerçado no passado e com 

vistas a prospectar um futuro mais humano e sustentável. A formulação do planejamento é 

sistematizada e materializada nos Planos de Ensino. 
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Com o objetivo de aprimorar e inovar os espaços de ensino com tecnologias que 

contribuam para a construção do conhecimento, são disponibilizados aos acadêmicos e 

docentes ferramentas digitais, ambiente virtual de aprendizagem (AVA),  wireless em todos 

os espaços institucionais, projetor multimídia e telas nas salas de aula, recursos audiovisuais 

além de equipamentos para videoconferências. Também é disponibilizado o portal do aluno 

através do sistema acadêmico, bem como as ferramentas Google for education e convênios 

com a Microsoft. 

Nesse movimento, a iniciação à pesquisa e elaboração pessoal também são 

essenciais e devem orientar a aprendizagem estabelecendo relação com a prática social e 

balizada pelas discussões coletivas orientadas pelo docente durante as aulas. A ação 

extensionista necessita ir além da prestação de serviços, da difusão cultural (eventos e toda 

uma vasta gama de realizações artísticas ou culturais), ou da disseminação de 

conhecimentos (cursos, seminários, palestras, conferências). Deve estar voltada aos 

problemas sociais e procura encontrar soluções que também realimentem o processo de 

ensino-aprendizagem em sua totalidade. 

Outro aspecto importante da aprendizagem é que uma relação dinâmica e reflexiva, 

ela deve ser respaldada por uma concepção de avaliação que a tome não como um 

momento final de verificação de resultados, mas como um dos elementos constitutivos do 

processo ensino-aprendizagem. A avaliação se situará como um instrumento fundamental 

para fornecer informações sobre como está se realizando o processo ensino-aprendizagem 

como um todo. Assim, é concebida como ferramenta e via para a construção do 

conhecimento e das competências em foco, é realizada de forma gradativa e processual, 

com o objetivo de contribuir para o processo de aprendizagem. Ocorre como um processo 

contínuo, sendo realizada através de instrumentos diversificados. Os dados por ela coletados 

servirão como elementos de reflexão para os professores, alunos e instituição. Trata-se de 

uma estratégia a favor da constante melhoria do processo ensino/aprendizagem. 

Portanto, as diretrizes pedagógicas do Centro Universitário Vale do Iguaçu encerram 

as seguintes premissas fundamentais: 

a) A IES deve garantir a aprendizagem mais adequada aos alunos; 

b) A aprendizagem implica, ao mesmo tempo, no domínio dos conteúdos 

considerados essenciais e no desenvolvimento de competências e habilidades; 
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c) Educação baseada/orientada nas necessidades práticas da vida em comunidade; 

d) A avaliação se inscreve como momento de aprendizagem, se baseia na expectativa 

qualitativa e se realiza mediante processos abertos, transparentes e abrangentes; 

e) A educação deve abranger a inclusão das pessoas com deficiência, a educação 

ambiental e em direitos humanos e as relações étnico-raciais e para o ensino de 

história e cultura afro-brasileira e africana e indígena. 

A formação dos profissionais deve envolver não apenas competência técnica, mas 

também, princípios filosóficos e éticos. É a ética, a reflexão filosófica, o senso de justiça e 

responsabilidade social que concede o caráter humano a práxis, ao trabalho e ao agir 

profissional. 

Dentro da proposta pedagógica da IES, o processo ensino-aprendizagem se ampliará 

para além do espaço de sala de aula. As atividades formativas deverão se articular em uma 

estrutura flexível e integradora composta de: 

f) Aulas regulares; 

g) Práticas investigativas em ambiente social e escolar; 

h) Práticas de laboratório; 

i) Estímulo à iniciação científica; 

j) Biblioteca com acervo bibliográfico consistente e biblioteca virtual; 

k) Estágio supervisionado; 

l) Oficinas e seminários sobre temas relacionados a cada área de formação; 

m) Ações específicas visando a Responsabilidade Social; 

n) Atividades de extensão universitária nas áreas educativas, culturais e sociais. 

o) Ambiente Virtual de Aprendizagem para o trabalho mediado por tecnologia. 

 
1.7. PRÓ-REITORIAS 

1.7.1. Pró-reitoria Acadêmica 

A Pró-Reitoria Acadêmica tem por função coordenar as atividades pedagógicas e a 

administração acadêmica dos cursos de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

Promove estudos para viabilizar mudanças na política educacional da Instituição, 

aprimorando o ensino da graduação, e a realização de projetos, que proporcionem a 

melhoria da realidade social através do conhecimento. 
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1.7.2. Pró-reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão é o órgão executivo 

responsável pelo planejamento, coordenação, execução, controle, supervisão e avaliação 

das atividades de pesquisa e ensino de pós-graduação stricto sensu e lato sensu, em 

consonância com os objetivos da Uniguaçu e as políticas públicas da área. 

 
1.7.3. Pró-reitoria de Planejamento e Administração 

A Pró-Reitoria de Planejamento e Administração tem o compromisso de produzir 

alternativas para otimizar a utilização dos recursos públicos e assegurar o bom 

funcionamento logístico da Uniguaçu. Tem como principal função prover a alta 

administração da Universidade, com recursos e competências necessárias para o 

desenvolvimento das atividades gerenciais, visando promover a integração entre a gestão 

com a comunidade acadêmica, aferindo a qualidade do serviço prestado pelo reitorado à 

comunidade. 

Figura 2: Organograma da Estrutura Administrativa do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

 
Fonte: Elaborado pela IES (2019). 



  

16 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA 

2.1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO (E-MEC) 

 
2.2. CONTEXTO EDUCACIONAL 

O curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Vale do Iguaçu - 

UNIGUAÇU foi concebido como um fator de desenvolvimento econômico e social da região 

de União da Vitória e seu entorno, considerando o contexto regional com fragilidades 

ambientais no território, o profissional arquiteto principalmente na área do planejamento 

urbano visa contribuir nesse sentido. Considerando o acervo histórico de edificações no 

estilo Art Déco em União da Vitória e Porto União, seria mais um campo de atuação dos 

arquitetos na área de Patrimônio e Restauro, além da contribuição nos projetos de 

arquitetura, visto a carência de profissionais na região.  

A história do município de União da Vitória ajuda a embasar o seu importante perfil 

social e econômico para o desenvolvimento de toda a região.  Em seu início o acesso ao que 

daria origem aos municípios de União da Vitória- PR e Porto União-SC foi um vau no Rio 

Iguaçu, que permitiu que as tropas de tropeiros pudessem fazer a travessia do rio, instalar-se 

as suas margens e seguir caminho na exploração das terras do sul do Brasil. Posteriormente, 

com a passagem da ferrovia o então município era ponto de passagem da ferrovia que 

conectava o sul do país, destacando-se a extração madeireira como principal fator de 

desenvolvimento local.  
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Foi com a Guerra do Contestado que em 1912 houve a separação do município de 

Porto União da Vitória em União da Vitória/PR e Porto União/SC devido à disputa de terras 

entre posseiros e grandes madeireiras norte-americanas. As empresas norte-americanas se 

instalaram na região como parte do contrato de uma obra de engenharia: construção da 

estrada de ferro que cortava a região. 

Devido a separação entre os estados as cidades passaram a se desenvolver de modo 

diferente, mas ainda em um processo de conurbação urbana, uma vez que as áreas centrais 

foram divididas e ambos os municípios continuaram a investir em suas áreas centrais, 

divididas apenas por um trilho de trem, por conta disso gerando um processo de diálogo 

entre municípios e entre estados neste local. As cidades são hoje conhecidas como as 

✖✄✘✔✂✌✡ ✎✝ ✏✑✒✌✓✒✤✛ ✡✂✄✎✝ ✁✒✂ ✎✟✠✂✆✡✌✡ ✣✌✆✙✂✆✟✌✡ ✣�✢✍✟✙✌✡ ☎✟✠✂✆✌✔ ✁✒✂ ✡✂✆ ✗✝✆✔✌✎✌✡ ✣✌✆✌ ✝

bom andamento das atividades locais, tais como o serviço de água e esgoto, luz, transporte 

público, dentre outros. 

Em um contexto regional, os municípios que compõem a região sudeste do Paraná e 

norte de Santa Catarina são em sua maioria originados, no final do século XIX, pela 

colonização dos tropeiros e mais tarde pela imigração europeia, com destaque para as 

colonizações alemã, polonesa, ucraniana e italiana.  

A vocação madeireira na região se firmou neste período do contestado e a 

atividade, juntamente com a erva-mate e o fumo, passaram a mover a economia da região, 

mais tarde seguidas por atividades de agricultura, com destaque para a soja, milho e trigo e 

a criação de gado.  

Atualmente a atividade da indústria madeireira é a de maior destaque nas cidades 

✎✂ ✞✄✟✕✝ ✎✌ ☞✟☎✂✆✟✌ ✂ ☎✝✆☎✝ ✞✄✟✕✝✛ ✖✌✡ ✑✘✔✂✌✡ ✎✝ ✏✑✒✌✓✒✤✥ ✆✝ ✂✄☎✌✄☎✝✛ ✌✡ ✌☎✟✠✟✎✌✎✂✡ ✍✟✑✌✎✌✡

ao setor terciário têm se destacado nos municípios, principalmente o de União da Vitória, 

devido ao município ser um polo regional em relação à prestação de serviços, comércio e 

ensino. É importante destacar que as duas cidades são responsáveis por um grande 

movimento pendular devido a suas áreas centrais estarem conturbadas. Com isso há grande 

movimentação diária de pessoas entre os municípios. 

Para apresentar as características da cidade e arredores utilizou-se das 

denominações criadas pelo IBGE para congregar diversos municípios de uma área geográfica 

com similaridades econômicas e sociais: mesorregião e microrregião. Já o governo do estado 
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2.2.1. Perfil econômico da região 

A economia de União da Vitória é muito influenciada pelo setor de serviços e 

comércio, ainda com alguma participação do setor industrial e uma pequena parcela de 

participação do setor agropecuário. O setor industrial da região apresenta destaque com o 

setor madeireiro, fabricando portas e janelas que são exportadas para todo o Brasil e 

exterior. O perfil econômico será tratado dentro da Mesorregião do Sudeste Paranaense e 

dentro do Arranjo Produtivo Local - APL de Porto União / União da Vitória. 

O PIB do município de União da Vitória-PR, segundo dados do IBGE de 2015 

destacam que o setor terciário foi responsável por 74,87% da arrecadação municipal, o setor 

secundário foi responsável por 21,67% e o primário, menos significativo, com apenas 3,45% 

de participação no total da arrecadação (IBGE, 2015).  

Já em Porto União, o perfil econômico é ligeiramente distinto, devido a maior 

participação do setor primário, sendo este responsável por 16,20% da arrecadação, o 

secundário por 19,28% e o terciário ainda com maior destaque, representado com 64,52% 

do PIB arrecadado em 2015.  

É importante destacar que ambos os municípios exercem uma forte influência na 

prestação de serviços de educação e saúde, bem como no setor do comércio e prestação de 

serviços em geral em um raio regional, sendo assim caracterizados como polos regionais. 

 

2.2.2. Mesorregião do Sudeste Paranaense 

A região tem uma pequena participação no total do Valor Adicionado Fiscal (VAF) 

estadual, em torno de 2%. Os principais segmentos industriais representativos em termos de 

VAF são: madeireiro (55% do VAF da indústria regional), mineral (25% do VAF da indústria 

regional) e agroindustrial. Estes segmentos podem ser subdivididos em: lâminas e chapas de 

madeira, desdobramento de madeira, celulose, papel e papelão, embalagens de papel e 

papelão, extração xisto e gás natural (14% do VAF da indústria regional) e o segmento 

cerâmico (9% do VAF da indústria regional). 

Cabe registrar que a região tem destaque na produção estadual de fumo, erva-mate 

e arroz. Essa produção abastece as diversas empresas beneficiadoras desses produtos na 

região. A pecuária abastece as agroindústrias da região que produzem embutidos (linguiça, o 

salame, o lombo defumado, a costelinha, o bacon e a linguicinha). 
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O segmento cerâmico se destaca com uma unidade de produção de cerâmica 

branca, a INCEPA em São Mateus do Sul, várias indústrias de cerâmica vermelha 

principalmente em Guamiranga, Imbituva e Prudentópolis, e uma empresa de cerâmica 

refratária, localizada no município de Lapa. 

Nesta região existem alguns fatores que favorecem o florescimento de indústrias 

cerâmicas tais como a abundância de argilas e a produção de gás em São Mateus do Sul que 

é o combustível preferencial da indústria de cerâmica branca. Outro fato importante que 

pode atrair segmentos industriais na região, além do cerâmico, é que do processamento do 

xisto resultam rejeitos com características físico-químicas regulares e homogêneos que 

podem servir de matéria-prima para outros segmentos industriais. 

 

2.2.3. Arranjo Produtivo Local de Porto União ✄ União da Vitória 

Especificamente na região sul do Paraná e planalto norte de Santa Catarina (no Vale 

do Rio Iguaçu, no território denominado Médio Iguaçu), há o polo conhecido como Arranjo 

Produtivo Local (APL) de Porto União / União da Vitória. Originário da organização 

denominada Núcleo das Esquadrias de Madeira, o APL da Madeira de União da Vitória (PR) e 

Porto União (SC), com sua composição ampliada para todos os segmentos madeireiros dos 

dois municípios, foi oficializado em 10 de março de 2005, congregando inicialmente em 

torno de 50 empresas. Nesse APL as indústrias utilizam madeira de Pinus e espécies 

tropicais, como jatobá, canela, itaúba, cedro, angelim, copaíba e virola, para o 

desenvolvimento de suas atividades, sendo essa região conhecida principalmente por sua 

produção de esquadrias de madeira.  

A área do APL abrange os municípios de União da Vitória, Bituruna, Cruz Machado, 

General Carneiro, Mallet, Paula Freitas, Porto Vitória, Paulo de Frontin e, no estado de Santa 

Catarina, o município de Porto União, com a existência de mais de 250 estabelecimentos 

formais nas principais atividades do APL. 

A capacidade instalada de produção brasileira de portas é de aproximadamente 6 

milhões de peças por ano, sendo que a região do PR e SC, produz aproximadamente 20% da 

produção brasileira de portas, já que é responsável por uma produção de aproximadamente 

1.200.000 portas/ano e 660.000 janelas/ano.  

 



  

21 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

As empresas participantes constituem os ramos de desdobramento de madeira, 

chapas, laminados e compensados e esquadrias. Entre elas, predominam firmas de micro e 

pequeno porte, que representam 96,5% do total de estabelecimentos. No segmento de 

desdobramento de madeira, verifica-se a existência de aproximadamente 90 empresas; no 

segmento de chapas, laminados e compensados, outras 90 empresas; e no segmento de 

esquadrias, aproximadamente 80 empresas. 

A consolidação e desenvolvimento do APL da madeira tem origem nos seguintes 

fatores: grande aglomeração de plantas industriais do setor madeireiro, mão-de-obra 

especializada, conhecimento tácito disseminado, forte tradição e identidade cultural da 

região, alta capacidade de articulação dos atores locais e presença de instituições que 

ofertam cursos de nível superior e técnico para formação e qualificação profissional. 

 

2.2.4. Perfil Social da Região 

A cidade de União da Vitória é um centro educacional de ensino superior, atraindo 

estudantes de vários municípios da região sul do Paraná e norte de Santa Catarina, que 

moram e trabalham num raio de até 150 km. Alguns estudantes originados de cidades mais 

distantes passam a morar em União da Vitória.  

De acordo com as estimativas do IBGE (2017), o município de União da Vitória 

possui 57.027 (cinquenta e sete mil) habitantes, sendo que quase 95% da população vive em 

área urbana assentada na bacia do Rio Iguaçu. Apresentou em 2010 um Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal IDH-M de 0,74 e um PIB Per Capita de R$ 22.383,30 

(2015). Ainda Porto União apresentou um IDH-M de 0,786 e um PIB Per Capita de R$ 

16.319,92 (2015). 

A primeira influência, econômica e social, do município de União da Vitória é sobre 

os municípios que formam a denominada microrregião de União da Vitória (uma das 

microrregiões da mesorregião do Sudeste Paranaense), figura 03. A população da 

microrregião de União da Vitória em 2017 segundo dados do IBGE é de cerca de 123 mil 

habitantes e está dividida em sete municípios: Bituruna; Cruz Machado; General Carneiro; 

Paula Freitas; Paulo Frontin; Porto Vitória; União da Vitória. 
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Figura 5: Microrregião de União da Vitória 

 
Fonte: IBGE (2018)  

 
A população da Mesorregião do Sudeste Paranaense foi estimada em 2017 pelo 

IBGE em 435 mil habitantes, dos quais 54% na área urbana. Esta Mesorregião conta, com 

aproximadamente 1.300 estabelecimentos industriais, distribuídos em 62 segmentos 

representativos que ofertaram em torno de 20.000 postos de trabalho, correspondendo a 

4% na participação do total de empregos industriais do Estado. O segmento madeireiro da 

Mesorregião do Sudeste Paranaense congrega em torno de 600 empresas e conta com um 

efetivo aproximado de 14.000 empregados que representam 70% do total da mão-de-obra 

industrial ocupada na região. Ainda no setor madeireiro os três segmentos mais 

representativos em mão de obra são: lâminas e chapas de madeira (30%), desdobramento 

de madeira (20%) e celulose, papel e papelão (10%). 

União da Vitória também tem influência sobre o desenvolvimento das 

microrregiões limítrofes, principalmente sobre os municípios menos desenvolvidos situados 

nas microrregiões de Guarapuava, Irati, Palmas, São Mateus do Sul, Joaçaba (SC) e 

Canoinhas (SC). A influência sobre o estado de SC ocorre principalmente na microrregião de 

Canoinhas, uma das microrregiões mais pobres do Estado de Santa Catarina (248.551 

habitantes- IBGE 2017). Esta microrregião está dividida em doze municípios sendo que os 

três maiores são: Mafra (55.907 habitantes), Canoinhas (54.403 habitantes) e Porto União 

(35.207 habitantes). A economia da microrregião de Canoinhas não possui uma atividade de 
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grande valor agregado, as que mais se destacam são: a produção de grãos, o setor 

madeireiro, o setor de serviços e a atividade dos frigoríficos em Itaiópolis, Canoinhas e 

Mafra. 

 

2.2.5. Inserção do curso no contexto econômico e social da região 

A Construção Civil no Brasil é um dos setores econômicos que mais cresceu durante 

as últimas décadas, passando por uma valorização profissional e um maior campo de 

atuação, com destaques desde o planejamento urbano, projeto e execução de obras até a 

área de interiores, antes vista como elitista e hoje destacada como um importante segmento 

profissional no campo de atuação do arquiteto e urbanista. 

Depois de décadas de estagnação da construção civil, a maior facilidade do crédito e 

a estabilidade econômica vista há alguns anos, aliadas ao grande déficit habitacional e da 

infraestrutura, provocaram um crescimento inédito desse setor nos anos 2000. Recordes em 

financiamentos com juros acessíveis, concedidos por meio dos programas governamentais, 

foram atingidos. O Programa de Aceleração do Crescimento, atuando em obras de energia e 

infraestrutura e a demanda provocada por grandes eventos internacionais, tais como a Copa 

do Mundo de Futebol de 2014 e as Olimpíadas de 2016 tornaram o arquiteto e urbanista um 

dos mais importantes profissionais para o desenvolvimento do país.  

No contexto de aceleração do mercado da construção civil, também se destacam os 

programas e políticas sociais para habitação, como Minha Casa Minha Vida, que ampliaram 

o mercado de trabalho para os arquitetos, pois para obtenção dos financiamentos vinculou-

se a presença do profissional habilitado (arquitetos e engenheiros civis) e o projeto realizado 

e documentado. Questiona-se as questões relacionadas à padronização das edificações, a 

precária inserção urbana dos conjuntos, à monotonia e má qualidade dos projetos 

urbanísticos e arquitetônicos, à má qualidade da construção e aos riscos de formação de 

guetos socialmente excluídos do restante das cidades. No entanto, estas questões 

relacionadas ao incremento do número de moradia e a criação de novas moradias ao longo 

do ciclo do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, estão também ligados ao 

campo de atuação do profissional de arquitetura. 

Ainda que a profissão esteja em um processo de maior reconhecimento e destaque 

ao longo dos últimos anos, sendo o urbanista um profissional chave para o desenvolvimento 
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dos municípios, existem diversos locais onde há uma carência de profissionais da área para 

atuação, como é o caso de pequenos municípios e prefeituras. Dados do CAU-BR (Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo) mostram que muitas prefeituras de municípios paranaenses 

não possuem arquitetos em seus quadros funcionais, tendo estes municípios que recorrer à 

profissionais que residem em outras cidades, algumas nem sempre próximas.  

Sendo União da Vitória uma cidade-polo na prestação de serviços, é visível sua 

capacidade em atrair estudantes universitários de toda a sua região. Para tanto, a 

implantação do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário 

Vale do Iguaçu é um importante fator de contribuição para o desenvolvimento, não só para 

✌✡ ✙✟✎✌✎✂✡ ✎✂✄✝✔✟✄✌✎✌✡ ✖✄✘✔✂✌✡ ✎✝ ✏✑✒✌✓✒✤✛ ✞✄✟✕✝ ✎✌ ☞✟☎✂✆✟✌✄☎� ✂ ☎✝✆☎✝ ✞✄✟✕✝✄✁✁✛ ✙✝✔✝

também para toda a região onde a centro universitário está inserido (vide Figura 6).  

Figura 6: Arquitetos por município ✄ Paraná 

 
Fonte: adaptado de CAU-PR (2015) 

É ainda interessante destacar o grande número de rodovias que cortam as duas 

cidades e as conectam aos principais polos nacionais, sendo destaque em Santa Catarina a 

BR-280, que conecta todo o Planalto Norte ao litoral Catarinense e em Paraná a BR-153, 



  

25 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

ligando União da Vitória e região ao oeste paranaense e ao Rio Grande do Sul e a BR-476, em 

conexão com a capital paranaense. 

Neste sentido, apesar ter boas conexões viárias, a cidade de União da Vitória e nos 

municípios imediatamente vizinhos contam atualmente com dois cursos superiores 

presenciais de Arquitetura e Urbanismo, o presente Centro Universitário Vale do Iguaçu e o 

Centro Universitário de União da Vitória ✄ UNIUV. Já para cursos na modalidade a distância 

(EAD), foi possível encontrar apenas um polo que ofertasse o curso de Arquitetura e 

Urbanismo, o Centro Universitário Ingá- UNINGÁ polo União da Vitória/PR, sendo que este 

oferta uma baixa carga horária em aulas presenciais que devem ser feitas pelo aluno durante 

apenas um dia por semestre em sua sede, a cidade de Maringá/PR. 

Existem ainda faculdades de Arquitetura e Urbanismo em cidades próximas ao 

Centro Universitário Vale do Iguaçu, todavia, estas não concorrem de maneira direta com 

ela, visto que englobam diferentes microrregiões e polos econômicos. Em ordem de 

distância da Uniguaçu estão a Universidade Alto Vale do Rio do Peixe- UNIARP, em 

Caçador/SC (90 Km), a Universidade do Contestado- UNC, em Mafra/SC (145 Km), o Centro 

Universitário Campo Real e a Faculdade Guarapuava, ambos em Guarapuava/ PR (210 Km), o 

Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais- CESCAGE e o Centro Universitário Santa 

Amélia- UNISECAL, ambos localizados na cidade de Ponta Grossa/PR (210 Km).  

Portanto, há um grande potencial de desenvolvimento de serviços de arquitetura na 

região, com a manutenção e expansão de instalações industriais, controle ambiental por 

meio de técnicas sustentáveis em obras, expansão das moradias da região, asseguração da 

instalação de residências e fábricas em regiões mais seguras de enchentes, preservação de 

edificações históricas, dentre outros. 

Como apoio ao profissional da área de Arquitetura e Urbanismo, o CAU-PR 

(Conselho de Arquitetura e Urbanismo) criou divisões de regionais que atendem cada área 

do Estado, no caso em questão, União da Vitória será atendida pela unidade de Guarapuava, 

como observa-se no mapa abaixo. 

São 45 municípios que compõe a regional Guarapuava do CAU-PR. Dentre eles os 

municípios que se destacam na composição da região de atuação do CAU-PR Guarapuava 

são: Guarapuava, São Mateus do Sul, Prudentópolis, Rebouças, Ivaí, Pitanga e União da 

Vitória. 
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Já em Porto União, segundo o CAU-SC, a região em que o município está inserido é a 

região Norte Catarinense, em conjunto com outros 25 municípios, dentre eles se destacam: 

Porto União, Canoinhas, Mafra, Rio Negrinho, São Bento do Sul, Joinville, Jaraguá do Sul, São 

Francisco do Sul, Itapoá e Araquari. 

Figura 7: Divisões das regionais do CAU-PR. 

 

Fonte: adaptado de CAU-PR (2015) 
 

Na região de Guarapuava a população, segundo dados do IBGE de 2017, é de 852.490 

habitantes, sendo o PIB total em cerca de 12,7 milhões de reais. Conforme os registros do 

CAU-PR há apenas 218 profissionais de arquitetura registrado na região no ano de 2018, o 

que equivale a 1 profissional de arquitetura para cada 3.888 habitantes.  

Já na região Norte Catarinense, o PIB em 2017 é de quase 39 milhões de reais 

distribuídos em uma população de cerca de 1,4 milhões de habitantes. O número de 

arquitetos ativos nesta região em 2018 era de 1.166 o que equivale a cerca de 1 profissional 

para cada 1.040 habitantes.  

Como dado comparativo é interessante verificar que o Brasil tem pouco mais que 175 

mil profissionais de arquitetura em todo o território nacional. Se dividido o número de 

habitante estimado pelo IBGE em 2017, que é de cerca de 209 milhões de pessoas, por estes 

175.328 profissionais temos cerca de 1 arquiteto para cada 1.192 habitantes.  
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No estado do Paraná são cerca de 973 habitantes para cada arquiteto e em Santa 

Catarina 730 habitantes para cada arquiteto. Não foram encontrados registros sobre uma 

média recomendada de arquitetos por habitante, no entanto há países como a Itália, que 

apresentam 1 arquiteto para cerca de 414 habitantes, ou ainda países como a China, onde a 

proporção é de 1 arquiteto para cada 40 mil habitantes, segundo dados divulgados pela 

Bienal de Veneza de 2014 (2019), mostrando a disparidade com relação ao número de 

arquitetos por habitante. 

Os valores encontrados tanto em território nacional como dentro da média de ambos 

os estados que compõe a região de análise do CAU ainda são de uma maior abundância de 

profissionais do que aquela encontrada nas duas regiões analisadas, Guarapuava e Norte 

Catarinense, com 3.888 e 1.040 habitantes/arquiteto, respectivamente. 

 Tanto no estado do Paraná como no estado de Santa Catarina as regiões em que os 

municípios estão inseridos tem cidades onde não há registros de profissionais de arquitetura 

ativos, ainda que haja registros de atuação profissionais nestas cidades por arquitetos e 

urbanistas, estes profissionais são de outros municípios. É importante destacar que esta 

contagem acontece por meio da contabilização de Registros de Responsabilidade Técnica 

(RRTs) registrados no local pelo conselho profissional, o CAU. 

Dentro de um contexto próximo às cidades temos dentro do estado de Santa 

Catarina municípios como o de Irineópolis-SC, sem profissionais de arquitetura registrados 

até 2015, ou ainda Major Vieira/SC, sem arquitetos ativos na cidade até 2018. Já na regional 

de Guarapuava-PR a situação é ainda mais díspar, com diversos municípios do quadro ainda 

sem registros de arquitetos ativos, sendo que dos 45 municípios, 20 ainda não tem registros 

de arquitetos atuando no município. Vale ressaltar que mesmo que não haja registros de 

arquitetos ativos nesses municípios, grande parte dos municípios apresentam registros de 

atividades profissionais, por meio da emissão de RRTs, ainda que estes profissionais não 

estejam cadastrados como de endereço daquele município em análise.  

 Portanto, é importante destacar o papel do profissional de arquitetura e urbanismo 

no desenvolvimento dos municípios da região catarinense e paranaense que compõe o raio 

de abrangência da Uniguaçu e ainda a necessidade da maior formação de profissionais para 

a atuação em municípios de médio e pequeno porte em toda a região, a fim de assegurar 
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que a população tenha acesso ao profissional da arquitetura e do urbanismo para o 

desenvolvimento de projetos das mais diversas escalas. 

Referencias: 

ARCHDAILY. Estaria a Itália saturada de arquitetos, a proporção de arquitetos por habitante 
em cada país. Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/601361/estaria-a-italia-
saturada-de-arquitetos-a-proporcao-de-arquitetos-por-habitantes-em-cada-pais. Acesso em: 
16 de ago de 2019. 
 
IGEO. SISTEMA DE INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA DO CAU. Disponível em: 
https://igeo.caubr.gov.br/ Acesso em: 16 de ago de 2019. 
 

 
2.2.6. Relação do curso com a comunidade 

A cidade de União da Vitória PR vem passando por transformações, relacionadas à 

expansão e ocupação do solo urbano e rural. Assim, as questões como arquitetura, 

urbanismo, planejamento, design, meio ambiente, preservação, uso e ocupação do solo, 

enchentes são questionadas, debatidas e almejadas, evidenciando a importância do 

arquiteto e urbanista, enquanto agente planejador e viabilizador da melhoria da qualidade 

de vida da população.  

Dentro desse contexto é reforçada a necessidade de um curso de formação 

profissional capaz de interagir nessa perspectiva. O grande desafio que se apresenta para o 

ensino de Arquitetura e Urbanismo em União da Vitória PR, insere-se em um cenário maior 

que demanda a utilização da ciência, da tecnologia, integrados a uma pluralidade de valores 

econômicos, culturais, sociais, artísticos, urbanísticos e tantos outros que fazem parte do 

cotidiano do homem e que são fundamentais para a concepção espacial. 

O curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIGUAÇU, apresenta proposta de curso de 

Arquitetura e Urbanismo, valorizando o caráter interdisciplinar dessa profissão e buscando 

preencher um vazio em relação à criação de oportunidades na região, por um profissional 

capaz de interagir de maneira dinâmica à realidade social, regional e nacional, equacionando 

os sistemas e componentes da arquitetura em função da sustentabilidade do todo 

arquitetônico e do conforto ambiental. Enfim, um profissional que saiba traduzir às 

aspirações humanas de caráter funcional, estético e sociocultural, com uma visão crítica do 

mercado de trabalho e espírito empreendedor. 

O curso propõe a relação direta com a comunidade através de projetos de extensão 
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como o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU) que objetiva a devolutiva dos 

conhecimentos acadêmicos para a comunidade local, proporcionando o acesso aos serviços 

e a melhoria na qualidade de vida da população, atendendo as populações sem possibilidade 

de ter acesso ao trabalho do arquiteto e urbanista (ONGS, entidades sem fins lucrativos, 

comunidades com necessidades), conteúdo melhor detalhado no item 3.9 PROGRAMA DE 

EXTENSÃO. 

 

2.3. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

Segundo o PDI 2018-2022, a IES deverá promover: (A) apoio à iniciação científica e à 

confecção de artigos de base científica; (B) estímulo à iniciação de pesquisa bibliográfica; (C) 

exposição dos trabalhos pelos próprios alunos; (D) atividades interdisciplinares; (E) aulas e 

atividades práticas; (F) relacionamento direto com a população local e regional; e (G) cursos 

de extensão aberta à participação da população.  

O Curso de Arquiteutra e Urbanismo implantou diversas atividades que visam dar 

efetividade ao PDI em vigência, dentre as quais se destacam:  

(A, B e C) O curso de Arquiteutra e Ubranismo publica as principais pesquisas dos 

professores e acadêmicos. A publicação é feita na revista impressa denominada INNOVATIO 

(ISSN 2359-3377), e pretende ser o espaço de divulgação das pesquisas, servindo de 

instrumento de estímulo ao debate e à reflexão e à socialização de saberes. Ver item 5.10 

REVISTAS ACADÊMICO-CIENTÍFICAS. 

(A e C) Desenvolvida anualmente pela IES, a Iniciação científica tem o objetivo de 

incentivar a atividade científica no âmbito acadêmico, disseminando a socialização do 

conhecimento entre universitários, professores e comunidade. Os trabalhos apresentados 

são divididos em duas categorias, comunicações orais e painéis, sendo que todos poderão 

inscrever um artigo completo para publicação na Revista de Iniciação Científica e a partir do 

ano de 2019 o evento de iniciação científica foi remodelado para ser desenvolvido por áreas 

de pesquisas com a participação dos alunos, professores-orientadores e comunidade 

externa em grupos de estudos para que possam apresentar os resultados desses grupos nas 

formas de seminários no evento. Ver item 5.8 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA. 

(B e C) A partir do 9º período, o acadêmico de Arquitetura e Urbanismo começa a 

elaborar seu trabalho de conclusão de curso, sendo dividido em  TCC I (artigo e diagnostico 
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do Terreno) e TCC II (projeto). O TCC I é um trabalho de iniciação à pesquisa elaborado 

individualmente pelo acadêmico, com a orientação de professores. Consiste na realização 

um estudo aprofundado teórico e com dados consubstanciados, analisados cientificamente 

sobre algum tema na área da Arquitetura e urbanismo, que tenha relevância em relação às 

áreas de atuações, dentro das linhas de pesquisa definidas pela Coordenação de Estágio e 

TCC, além de que servir como subsídio para realização do projeto no TCC II. Após elaborar a 

pesquisa o acadêmico é sabatinado por uma banca examinadora. Para mais detalhes ver 

item 3.7 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM ARQUITETURA  E URBANISMO. 

(C) São organizadas mostras de arquitetura para divulgação do trabalho dos alunos e 

como uma forma de promover o conhecimento e incentivar a evolução constante, além 

disso concursos estudantis fazem parte do calendário do curso para promover a integração 

entre os alunos do curso e para que vivenciem essa dinâmica que pode vir a se tornar uma 

experiência profissional. E ademias da promoção de concursos, o curso de arquitetura e 

urbanismo da Uniguaçu também participa de concursos de arquitetura, em 2019 foi 

selecionado a expor 3, das 30 maquetes expostas no Memorial da América Latina no II 

Fórum Mundial Niemeyer. Foram mais de 150 maquetes participantes de instituições de 

todo o Brasil.  O II Fórum Mundial Niemeyer é um evento cultural internacional realizado em 

parceria com o CAU/SP e CAU/PR, na cidade de São Paulo. Como premiação, a Uniguaçu 

ganhou os ingressos para participação no Fórum, custeando assim o deslocamento da 

equipe para participar do evento.  Ver item 4.11 CONCURSOS e 4.12 MOSTRAS.   

 (D, E, F e G) Em 2015 os acadêmicos do curso de arquitetura e urbanismo 

particiapram da  1ª SAU ✄ Semana Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo, em 2016 ocorreu 

sua 2ª Edição, concomitante à semana das Engenharias e Sistemas da Informação (3ª 

SEMTEC) e a partir de 2017 foi estruturada em parceria com os cursos de Engenharia Civil, 

Elétrica, Mecânica e Produção e Sistemas de Informação da IES, configurando a SEMTEC-

Semana de Tecnologia da Uniguaçu, que em 2018 chegou a sua 5ª edição, V SEMTEC, dando 

sequência em 2019 com a VI SEMTEC✥ ✆✌ ✄� ✁✁✞✛ ✙✝✔ ✝ ✡✍✝✑✌✄ ✖✌ ✡✂✔✌✄✌ ☎✂✔✣✂✆✌✎✌ ✎✂

✌✆✁✒✟☎✂☎✒✆✌✤ ☎✂✠✂ ✌ ✎✒✆✌✓✕✝ ✎✂ ✂ ✎✟✌✡✛ ✙✝✄☎✝✒ ✙✝✔ ✌ ✣✌✆☎✟✙✟✣✌✓✕✝ ✎✂ ✌✍✒✄✝✡ ✄✌ ✝✆✑✌✄✟✜✌✓✕✝

do evento, e contou com palestras específicas para área da arquitetura no período noturno e 

minicursos no período da manhã, nesse evento foi apresentado o Núcleo de Inovações 

Tecnológicas (NIT), onde se iniciou-se um estudo de iniciações científicas transdisciplinares 
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nas mais diversas áreas que envolvam os cursos do Centro Tecnológico da Uniguaçu (CTU), 

atualmente, com a transformação em Centro Universitário, o NIT foi incorporado à Pró-

reitoria de Pós-graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão. 

 Na 2ª SAU, teve duração de 1 semana, continuou no mesmo modelo nas cinco 

manhãs, foram ofertados minicursos e no período noturno, ocorreram as palestras 

específicas na área de Arquitetura e Urbanismo. A palestra de abertura foi geral para todos 

✝✡ ✙✒✆✡✝✡ ✡✝✢✆✂ ✖✄✔✣✆✂✂✄✎✂✎✝✆✟✡✔✝ ✂ ✔✌✆✁✂☎✟✄✑ ✣✂✡✡✝✌✍✤✛ ✟✄✂✆✂✄☎✂ ✌ ☎✝✎✝✡ ✝✡ cursos 

envolvidos, esse evento foi aberto à comunidade, com participação de outras instituições de 

ensino superior como a UNIUV de União da Vitória/PR e também a UNC de Porto União/SC, 

além de cursos técnicos em edificações, ensino médio em geral, ensino técnico e 

profissionalizante como o SENAI e empresários locais. Em 2017, o curso de arquitetura passa 

a fazer parte da IV SEMTEC, Semana de Tecnologia da Uniguaçu, a duração foi de 3 dias, 

também com palestras no período noturno e minicursos no período da manhã, abertos à 

comunidade e empresários convidados. Já no ano de 2018, na V SEMTEC, como uma 

demanda dos alunos, a semana se configurou em 5 dias, com palestra de abertura e 

encerramento para todos os cursos e a prioridade para minicursos, tanto no período 

noturno como matutino, atendendo a expectativa dos acadêmicos, foram ofertadas mais de 

100 minicursos e palestras com temas atuais, que cativam o acadêmico ao exercício da 

busca de novos conhecimentos. 

 No ano de 2019 a VI SEMTEC teve um formato diferente dos outros anos, um 

modelo de maratona de projetos, com palestras e desenvolvimento de projetos com 

problemas reais, com o objetivo fundamental a busca pela expansão e pelo aprofundamento 

do conhecimento em suas áreas afins e interdisciplinares, visto que a semana engloba os 

cursos da área tecnológica. O aluno foi o protagonista do evento realizado em 5 dias, com a 

palestra de abertura com o Arthur Igreja na segunda-feira, terça, quarta e quinta na 

resolução de problemas e sexta-feira apresentação dos projetos. Tanto no período noturno 

como matutino, atendendo a expectativa dos acadêmicos. 

Houve uma parceria com empresas locais e com a prefeitura de União da Vitória para 

trazerem demandas reais, de problemas existentes para os alunos trabalharem essas 

problemáticas.  
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Na sexta edição da semana de tecnologia, ocorreu a parceria entre o Centro 

Universitário Vale do Iguaçu e Sebrae/PR, desafiando os alunos a buscarem soluções a 

problemas em três eixos: Social, Econômico e Ambiental. Destaca-se ainda que nesta edição, 

os acadêmicos buscaram entender alguns problemas relacionados aos três eixos, e 

apresentaram soluções, através da metodologia Design Sprint, promovendo atividades 

interdisciplinares e o desenvolvimento de habilidades nos alunos em busca da autonomia 

para resolução de problemas da sociedade que envolvam a Arquitetura e Urbanismo. Para 

maiores detalhes ver item 3.9.8 Projetos de Extensão no Âmbito do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo. 

A IES sempre divulga os eventos via rede social, site, mídia falada (Rádio Educadora 

Uniguaçu) e outras rádios locais. 

(D, E e F) O curso de Arquitetura e Urbanismo organiza desde 2016 a Charrete que é 

uma prática comum nas escolas de arquitetura acontecendo como um workshop de projeto, 

auxiliando o acadêmico a desenvolver o raciocínio rápido, habilidades de desenho e 

planejamento, bem como proporcionar o trabalho em equipe, além de aplicar os 

conhecimentos em situações reais trazidas pela comunidade. Em 2016, em parceria com o 

SEBRAE, de maneira geral, foram 12 horas para que os alunos organizassem suas ideias por 

meio de assessorias com os professores e desenvolvessem seus desenhos e maquetes. Após 

a banca, realizada dois dias depois, com a presença da profa. Marta Maia, Bruna Maidel e 

Gilda Botão, o projeto vencedor foi implantado dentro de um mês pelos próprios 

acadêmicos.  Em todas as fases, houve acompanhamento dos professores, amparando 

dúvidas e auxiliando na tomada de decisões. Foram usados quatro mil reais para as despesas 

de reforma e adaptação do novo ambiente. O modelo empreendedor da charrete teve 

impacto em diversos setores da faculdade.  

Em 2017, sob a sistemática de charrete (25 horas ininterruptas de duração), as nove 

equipes desenvolveram projetos até a fase de estudo preliminar para o Morro do Cristo, 

uma parceria com a Prefeitura Municipal de União da Vitória, em data previamente 

marcada, apresentaram para uma banca composta pela diretora da Uniguaçu, professora 

Marta Borges Maia, secretários Valter Cano e Clodoaldo Goetz e Prefeito Municipal, Santin 

Roveda. Em 2018 a temática da charrete foi VAGA VIVA com o projeto para uma ocupação 

temporária de algumas vagas de estacionamento de carros, transformando-as em área de 
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convivência, de lazer e área verde. O local de implantação do projeto foi no estacionamento 

da Sede, os alunos tinham a limitação do espaço e de orçamento para garantir a viabilidade 

técnica e econômica do projeto foram arrecadados 42 quilos de alimentos com as inscrições. 

Mais detalhes no item 3.9.8 Projetos de Extensão no Âmbito do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo. 

(E, F e G) O curso promove cursos de extensão, onde os próprios acadêmicos e 

professores, buscam pelas demandas das empresas locais e interesses dos acadêmicos de 

ofertar momentos de formação complementar além da sala de aula, promovendo também a 

Extensão, uma vez que esses cursos visam a participação da sociedade, alguns desses cursos 

são de Autodesk Revit e Autodesk AutocadRevit e AutoCad dentre outros que são abertos à 

comunidade externa e divulgados na Rádio Educadora Uniguaçu em mídia falada, nos 

veículos de comunicação da IES como site e redes sociais. Práticas com visitas técnicas 

institucionais em empresas que relacionam a atividade do arquiteto e urbanista além de 

viagens técnicas que complementam a vivência prática na medida em que possibilitam aos 

alunos o contato com os diferentes campos de atuação da Arquitetura e Urbanismo são 

realizadas em todos os semestres conforme relatório semestral de atividades do curso. Mais 

detalhes no item 3.9.8 Projetos de Extensão no Âmbito do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo e 4.17 VIAGEM TÉCNICA. 

(F) O curso de Arquitetura e Urbanismo participa do um programa na Rádio 

Educadora Uniguaçu, que visa debater entre professores e convidados assuntos atuais, 

aproximando-se da população, inclusive daquela que vive na área rural da região.  

(D e F) A IES realiza o Encontro dos Grêmios Estudantis, onde os representantes das 

escolas vêm à IES para conhecer os cursos e projetos que a mesma oferece, promovendo a 

divulgação dos cursos de graduação, pós-graduação, assim como promover a participação da 

comunidade externa nos eventos abertos.  

Todos os eventos e atividades desenvolvidas seja pela Instituição ou pelo curso, são 

relatados nos Relatórios Semestrais de Atividades dos Cursos, amplamente divulgados nos 

veículos de comunicação, além de serem revisados periodicamente para serem revistos os 

aspectos que devem ser melhorados, como a proposição de atividades que vão ao encontro 

das demandas locais e desejos dos acadêmicos. Para que isto aconteça, há uma aproximação 

entre o curso e a CPA que promove autoavaliação em todos os processos da IES. 
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2.4. ACESSO AO CURSO 

  O acesso ao curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu pode se dar de diversas formas, sendo a principal, aquela em que o aluno participa 

dos processos seletivos, realizados duas vezes ao ano, com as datas previstas no calendário 

acadêmico.  

O curso têm abertura de turmas anualmente e no início de cada ano, aqueles alunos 

que participarem do processo seletivo em qualquer período, garantem seu ingresso para o 

próximo período letivo. O processo seletivo consta de provas de múltipla escolha e de 

redação que o aluno pode fazer nas datas previstas para a realização das provas ou por 

agendamento (vestibular agendado). 

Outra forma de acesso ao curso se dá por meio de transferências internas e 

externas, mediante estudo de aproveitamento de disciplinas já cursadas no curso de origem 

do aluno e sua matrícula no período correspondente, no curso de destino. Há ainda a 

possibilidade do ingresso para a obtenção de novo título de graduação, onde os alunos 

podem matricular-se no curso de escolha, mediante a comprovação documental de já ter 

obtido um ou mais títulos de graduação, nesta ou em outras IES credenciadas pelo 

Ministério da Educação. 

Aqueles que se inscreverem para a obtenção de bolsa ProUni nos cursos da 

Instituição, se contemplados, têm o seu ingresso assegurado apenas com a nota obtida no 

ENEM, não passando por novo processo seletivo. Durante a vigência deste PDI a IES 

pretende implantar o ingresso aos cursos através da participação do ENEM não apenas para 

o PROUNI. 

O Regimento Interno da Instituição dispõe acerca de processo seletivo, de 

transferências e das demais formas de ingresso nos cursos. 

Para divulgação do cursos e de suas ações dentro da instituição para a comunidade, o 

centro universitário disponibiliza a Rádio Educadora Uniguaçu, com inserções de divulgação 

e com programas de ação informativa que seguem o calendário institucional. 

 

2.5. NÚMERO DE VAGAS  

Considerando o contexto sócio, político e econômico da região, com o número de 

profissionais atuantes no mercado de trabalho e o raio de abrangência da instituição nos 
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municípios vizinhos, o curso conta com 80 vagas autorizadas, que atenderia uma demanda 

existente, em locais onde ainda não há profissionais atuantes. 

As vagas autorizadas para o curso (80 vagas) são divididas proporcionalmente em 

cada processo seletivo, podendo, em caso de vagas remanescentes, serem realizadas provas 

agendadas para o preenchimento e podendo ser formada duas turmas de 40 alunos, com 

possibilidade de remanejamento das vagas, dispostas em um único ingresso anual, no 

primeiro semestre de cada ano. A infraestrutura da IES atende adequadamente essa 

demanda, sendo que, conforme disponibilidade de infraestrutura as turmas podem ser 

divididas para que todos os alunos tenham acesso aos equipamentos e instalações 

necessárias. 

 

2.6. MISSÃO DO CURSO 

O curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Vale do Iguaçu tem 

como objetivo a capacitação técnico-científica de profissionais que sejam capazes de 

transformar a realidade local e regional, que saiba equilibrar as questões ligadas à ciência e à 

expressão plástica formal para o exercício pleno da cidadania, com visão crítica da realidade 

socioeconômica e conhecimento aprofundado do contexto físico e dos processos produtivos, 

o espaço social nas escalas do edifício e da cidade, preservando os valores culturais e 

naturais, objetivando o estabelecimento de relações sociais mais justas e de formas 

sustentáveis de apropriação e transformação da natureza. 

 

2.7. OBJETIVOS DO CURSO 

O projeto pedagógico do curso de Arquitetura e Urbanismo foi elaborado de forma 

coletiva pelo NDE ✄ Núcleo Docente Estruturante, constituído para esse fim. Sua elaboração 

tomou como base as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em 

Arquitetura e Urbanismo no disposto no Art. 4º da Resolução CNE/CES nº 2, de 17 de junho 

de 2010. 

Em relação à sistematização, os campos de atuação profissional como arquiteto e 

urbanista são regidos pelo conteúdo da lei 12.378/2010 que criou o CAU (Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo). 
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2.7.1. Objetivo Geral 

Garantir a capacitação profissional capaz de traduzir as necessidades individuais, de 

grupos sociais e comunidade levando em consideração os princípios da qualidade de vida 

dos habitantes dos assentamentos humanos, no que se refere a concepção, organização e 

construção do espaço urbano e natural, interior e exterior, público e privado contemplando 

o urbanismo, a edificação e o paisagismo e também o equilíbrio ecológico e o 

desenvolvimento sustentável do ambiente natural e construído, a valorização e conservação 

da Arquitetura, do Urbanismo e da Paisagem como patrimônio e responsabilidade coletiva. 

Ofertando para a comunidade um profissional que atenda às necessidades da 

região  preparado para situações de adaptação e atualização frente a novos desafios e 

✙✝✄✁✒✄☎✒✆✌✡✛ ✎✂✙✝✆✆✂✄☎✂✡ ✎✌ ✎✟✄�✔✟✙✌ ✎✂ ✒✔✌ ✡✝✙✟✂✎✌✎✂ ✂✔ ☎✆✌✄✡✗✝✆✔✌✓✕✝✛ ✌ ✄✡✝✙✟✂✎✌✎✂ ✎✝

✙✝✄✂✂✙✟✔✂✄☎✝☎✥ ✄✡☎✌ ✣✂✆✡✣✂✙☎✟✠✌✛ ✄✂✙✂✡✡☛✆✟✌ ✌ ✂✡☎✂ ✙✒✆✡✝✛ ✂✡☎☛ ✟✄✡✂✆✟✎✌ ✄✌ ✣✆✂✣✆✟✌ ✆✂✟ ✎✂

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, que em seu artigo 43 afirma que, 

entre outras, o ensino superior tem por finalidade: 

✝ estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

✝ formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção em 

setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e 

colaborar na sua formação contínua; 

✝ incentivar iniciativas para o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, deste modo, 

desenvolver o entendimento do homem e o meio em que ele vive. 

 

2.7.2. Objetivos Específicos 

O Curso de Arquitetura e Urbanismo visa a formação de profissionais generalistas, 

aptos a atuar nas mais diversas áreas da atividade profissional, previstas na Lei Federal nº 

12.378, de 31/12/2010, que tanto regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo 

quanto cria os conselhos de Arquitetura e Urbanismo, como também se orienta, 

efetivamente, pela Resolução CNE/CES nº 2, de 17/06/2010, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo. Visa, ainda, 

incentivar a pesquisa acadêmica, compreender as necessidades sociais, culturais, estéticas e 
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econômicas das comunidades quanto ao ambiente construído, respeitando o equilíbrio 

ecológico, enfocando a questão da sustentabilidade, valorizando a arquitetura como 

instrumento de atuação e transformação social.  

Tendo os seguintes objetivos: 

a) Capacitar profissionais qualificados, dirigidos para a possibilidade de abertura de 

novas oportunidades de trabalho nas ênfases propostas para o Curso, e que lhe 

desperte interesse em desenvolver pesquisas nessas áreas;  

b) Formar a consciência crítica e solidez conceitual que lhe possibilite absorver as 

transformações e mudanças ocorridas nas atividades arquitetônicas e 

urbanísticas;  

c) Estimular para aquisição de conhecimentos básicos, teóricos e práticos, que lhe 

permitam o competente exercício da profissão do arquiteto urbanista;  

d) Estimular para a busca do autodesenvolvimento como base de sua realização 

pessoal e profissional; 

E a formação de um profissional capaz de conceber projetos de Arquitetura, 

Urbanismo e Paisagismo considerando: 

a) os aspectos antropológicos, sociológicos e econômicos relevantes e de todo o 

espectro de necessidades, aspirações e expectativas individuais e coletivas 

quanto ao ambiente construído e natural; 

b) as questões que informam as ações de preservação da paisagem e de avaliação 

dos impactos no meio ambiente, com vistas ao equilíbrio ecológico e ao 

desenvolvimento sustentável; 

c) o conhecimento da história das artes suscetível de influenciar a qualidade da 

concepção e da prática de arquitetura, urbanismo e paisagismo como objetivo a 

reflexão crítica e a pesquisa; 

d) as técnicas e metodologias de pesquisa em planejamento urbano e regional, 

urbanismo e desenho urbano; 

e) a aplicação da forma adequada e econômica dos materiais de construção, 

técnicas e sistemas construtivos, para a definição de instalações e equipamentos 

prediais, para a organização de obras e canteiros e para a implantação de 

infraestrutura urbana; 
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f) os sistemas estruturais e o domínio da concepção e do projeto estrutural, tendo 

por fundamento os estudos de resistência dos materiais, estabilidade das 

construções e fundações; 

g) as condições climáticas, acústicas, lumínicas e energéticas e dominar as técnicas 

apropriadas a elas associadas; 

h) as práticas projetuais e as soluções tecnológicas para a preservação, 

conservação, restauração, reconstrução, reabilitação e reutilização de 

edificações, conjuntos e cidades; 

i) os fatores de custo, de durabilidade, de manutenção e de especificações, bem 

como os regulamentos legais, de modo a satisfazer as exigências culturais, 

econômicas, estéticas, técnicas, ambientais e de acessibilidade dos usuários. 

 

2.8. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO  

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) Artigo 4º da Resolução nº 2, de 17 de 

Junho de 2010 do MEC, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

graduação em Arquitetura e Urbanismo, explicita que o egresso deverá ter como perfil sólida 

formação de profissional generalista, aptidão de compreender e traduzir as necessidades de 

indivíduos, grupos sociais e comunidade, pautados na concepção, organização e construção 

do espaço interior e exterior, abrangendo o urbanismo, a edificação e o paisagismo, a 

conservação e a valorização do patrimônio construído, a proteção do equilíbrio do ambiente 

natural e a utilização racional dos recursos disponíveis. 

Neste sentido, o curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniguaçu pretende formar 

um profissional generalista, humanista, científico e empreendedor, capaz de solucionar 

problemas, intervindo em todos os segmentos da arquitetura com uma visão ampla e global, 

respeitando os princípios legais, éticos, ambientais e culturais do indivíduo e da coletividade.  

A organização curricular proposta para o curso de Arquitetura e Urbanismo da 

UNIGUAÇU possibilita ao egresso, no exercício de sua profissão, ter como princípio em suas 

tomadas de decisões, o rigor técnico-científico necessário, embasado em princípios éticos e 

humanísticos. 

Assim, o egresso estará apto a integrar conhecimentos técnicos, teóricos, históricos 

e estéticos para elaborar propostas projetuais nos espaços edificados, conjuntos 
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arquitetônicos e monumentos, arquitetura paisagística e de interiores, planejamento físico, 

local, urbano e regional, atendendo as demandas da região. 

 As articulações com as necessidades locais são observadas no perfil profissional do 

egresso quando a Instituição, assim como o curso, propõe atividades que aproximem a 

sociedade e seus problemas da academia. Neste sentido, entende-se que a promoção de 

✌☎✟✠✟✎✌✎✂✡ ✂✚☎✂✄✡✟✝✄✟✡☎✌✡ ✙✝✔✝ ✌ ✖Charrete✤ que aproxima os problemas relacionados com a 

sociedade à comunidade acadêmica, com o objetiv✝ ✎✂ ✖✣✆✝✠✝✙✌✆✤ ✂✄☎✆✂ ✝✡ ✌✍✒✄✝✡ ✂

docentes da instituição maneiras de atender às demandas neste sentido, esta provocação 

faz com que alguns aspectos possam ser revistos, como estrutura curricular a ser revista de 

sempre atualizada pelo NDE em estudos para o atendimento a essas necessidades 

observadas, entre os acadêmicos fazer surgir, suscitar a curiosidade em como resolver esses 

problemas através do conhecimento científico. Sendo que para este tipo de provocação, 

houve a mudança da proposta de atividades das semanas dos cursos (SEMTEC) em 2019, em 

promover atividades que atendam às novas demandas apresentadas pelo mundo do 

trabalho relacionado com a arquitetura.  

 E para a formação generalista e humanista, existem outros tipos de atividades 

desenvolvidas na forma de formar o cidadão consciente e ambientalmente responsável, 

como a semana do meio ambiente, semana cultural, palestras e encontros para debater 

temas atuais como igualdade de gênero, empoderamento feminino, dentre outros assuntos 

pertinentes.  

 Como é rotineiro e institucional, todas as práticas são revisadas e atualizadas a partir 

de levantamento de dados em avaliações promovidas pela CPA e uma dessas prática é o 

✖✌✙✝✔✣✌✄✂✌✔✂✄☎✝ ✎✝ ✂✑✆✂✡✡✝✤✛ ✣✌✆✌ ✁✒✂ ✣✝✡✡✌✔ ✌✣✆✟✔✝✆✌✆ ✝✡ ✂✡☎✒✎✝✡ ✎✂ ✆✂✠✟✡✕✝ ✡✝✢✆✂ ✝

atendimento aos objetivos propostos pelo curso e pela IES. 

Os egressos do curso serão acompanhados através Programa de Acompanhamento 

do Egresso da Instituição que segue regimento interno, o acompanhamento será conduzido 

pela Central do Acadêmico, supervisionado pela Coordenação Acadêmica e pela Direção 

Geral. Ver item 5.12 PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS. 

 

2.9. COMPETÊNCIAS ESPERADAS DO EGRESSO 

A meta do curso de Arquitetura e Urbanismo é a formação de um profissional que, 
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frente aos desafios da sociedade, tenha capacidade de integrar de forma harmônica 

conhecimentos, habilidades e atitudes e assim tornar-se apto ao exercício das seguintes 

competências e habilidades, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso de 

Arquitetura e Urbanismo: 

I - conhecimento dos aspectos antropológicos, sociológicos e econômicos relevantes; 

II - interesse de preservação da paisagem e de avaliação dos impactos no meio ambiente, 

com vistas ao equilíbrio ecológico e ao desenvolvimento sustentável; 

III - habilidades para conceber projetos de arquitetura, urbanismo, paisagismo e interiores; 

IV - conhecimento da história das artes, da arquitetura e urbanismo; 

V - os conhecimentos de teoria e de história da arquitetura, do urbanismo e do 

paisagismo; 

VI - domínio de técnicas e metodologias de pesquisa em planejamento urbano e regional; 

VII - conhecimento dos materiais de construção e das técnicas e sistemas construtivos; 

VIII - compreensão dos sistemas estruturais, 

IX - entendimento das condições climáticas, acústicas, lumínicas e energéticas e a 

aplicação das técnicas pertinentes; 

X - soluções tecnológicas para a preservação, conservação e restauração de edificações. 

XI - habilidades de desenho e o domínio da geometria, perspectiva, modelagem, 

maquetes, modelos e imagens virtuais; 

XII - o conhecimento dos instrumentais de informática; 

XIII - a habilidade na elaboração e interpretação de levantamentos topográficos. 

 

O curso visa formar profissionais competentes e capazes de atuar nas diversas áreas 

de atuação da profissão, conforme a Lei 12378/2010 do CAU, de 31 de dezembro de 2010, 

que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo: 

1. Projeto Arquitetônico: concepção e execução de projetos de diferentes usos e escalas; 

2. Projeto de Interiores: concepção, execução e detalhamento de projetos de ambientes; 

3. Projeto Paisagístico: concepção e execução de projetos para espaços externos, livres e 

abertos, privados ou públicos; 

4. Planejamento Urbano: planejamento físico-territorial e planos de intervenção no espaço 

urbano, metropolitano e regional, considerando sistemas de infraestrutura, saneamento 
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básico, sistema viário, sinalização, tráfego e trânsito, acessibilidade, gestão ambiental, 

parcelamento do solo, plano diretor, traçado de cidades, assentamentos humanos e 

requalificação em áreas urbanas e rurais; 

5. Conservação e restauro do Patrimônio Histórico: práticas de projeto e soluções 

tecnológicas para reutilização, preservação, conservação, restauro e valorização de 

edificações; 

6. Conforto Ambiental: técnicas referentes ao estabelecimento de condições climáticas, 

acústicas, lumínicas e ergonômicas, para a concepção, organização e construção dos 

espaços; 

7. Topografia: interpretação de levantamentos topográficos; 

8. Estrutura: sistemas construtivos e estruturais, desenvolvimento de estruturas; 

9. Materiais: tecnologia e resistência dos materiais, patologias e recuperações. 

 

Além de atender as Diretrizes Curriculares Nacionais e a Lei 12378/2010 do CAU o 

curso tem como meta formar alunos capazes de: 

a) Terem uma visão crítica do mercado de trabalho e espírito empreendedor; 

b) Dominarem a concepção dos projetos com vistas a atender clientes e usuários; 

c) Aplicarem conhecimentos teóricos à arquitetura; 

d) Projetarem e conduzirem experimentos e interpretarem resultados; 

e) Conceberem, projetarem e analisarem projetos, produtos e processos; 

f) Planejarem, supervisionarem, elaborarem e coordenarem projetos e serviços de 

arquitetura; 

g) Identificarem, formularem e resolverem problemas de arquitetura; 

h) Desenvolverem ou utilizarem novas ferramentas e técnicas; 

i) Comunicarem-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

j) Atuarem em equipes multidisciplinares; 

k) Compreenderem e aplicarem à ética e responsabilidade profissionais; 

l) Avaliarem o impacto das atividades da arquitetura no contexto social e ambiental; 

m) Avaliarem a viabilidade econômica de projetos de arquitetura e urbanismo; 

n) Assumirem a postura de permanente busca de atualização profissional. 
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3. ESTRUTURA CURRICULAR 

O curso de Arquitetura e Urbanismo da IES adota o regime seriado semestral, a fim 

de absorver os princípios de integração e integralidade que a proposta do curso apresenta, 

além de permitir o máximo desempenho do acadêmico. O Curso estrutura-se de acordo com 

a LDB 9394/1996 e com a Resolução CNE/CES nº 2, de 17 de junho de 2010, que institui 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Arquitetura e Urbanismo.  

Para a integralização do Curso e obtenção do Diploma, o aluno deve cumprir 4.320 

horas/aula, sendo, 3.840 horas em disciplinas para turmas ingressantes entre 2015 a 2018 e 

3680 para turmas ingressantes em 2019, conforme a distribuição da carga horária contida na 

matriz curricular, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Arquitetura e Urbanismo, além de realizar 240 horas/aula de Atividades 

Complementares de Graduação para as turmas ingressantes entre 2015 a 2018, e 320 

horas/aula para turmas de 2019, conforme as normas deste PPC. Deverá, ainda, apresentar 

Trabalho de Conclusão de Curso e obter aprovação em defesa pública e cumprir no mínimo 

240 horas/aula de estágio curricular obrigatório, turmas de 2015 a 2018, e 320 horas/aula 

para turmas de 2019. Considerando que as aulas são ministradas em blocos de 50 minutos, 

os capítulos de grades curriculares, o quadro abaixo mostra a distribuição da carga horária 

do curso em horas/aulas e em horas/relógio. 

Quadro 2: Distribuição da Carga horária do Curso de Arquitetura e Urbanismo de Acordo 
com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) - Matriz 111 e 115 - ano 2015 a 2018 

Exigência Horas/Aula Horas/Relógio Mínimo Máximo 

Disciplinas Obrigatórias 3.840 3.200 10 semestres 20 semestres 

Atividades Complementares Obrigatórias  240 200   

Estágio Supervisionado 240 200   

Total 4.320 3.600 10 semestres 20 semestres 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
Quadro 3: Distribuição da Carga horária do Curso de Arquitetura e Urbanismo de Acordo 
com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) - Matriz 156 - ano 2019 

Exigência Horas/Aula Horas/Relógio Mínimo Máximo 

Disciplinas Obrigatórias 3.680 3.068 10 semestres 20 semestres 

Atividades Complementares Obrigatórias  320 266   

Estágio Supervisionado 320 266   

Total 4.320 3.600 10 semestres 20 semestres 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

O curso apresenta duração formal de cinco anos (dez semestres), com duração 

mínima de dez semestres e com duração máxima de vinte semestres. Na abertura do curso 
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foram ofertadas duas opções de turnos de aulas, matutino ou noturno, de modo a 

proporcionar ao acadêmico liberação do outro turno para participar de outras atividades 

que completam a sua formação acadêmica plena. Após estudos do NDE, optou-se por 

manter apenas o período noturno, pois verificou-se que a maioria dos acadêmicos do curso 

não são residentes do município da IES, 59% dos acadêmicos se deslocam de cidades 

vizinhas da região chegando a percorrer 240 km por dia considerando ida e volta, analisando 

o tempo de deslocamento também inviabiliza o estudo no turno matutino, outro fator 

considerado seria a possibilidade de fazer estágios durante o período diurno e que a grande 

maioria dos acadêmicos trabalham durante todo o período do dia. 

Quadro 4: Alunos do curso por município, distância da Instituição e tempo de deslocamento 

CIDADES 
PERÍODO 

TOTAL 
DISTÂNCIA 
EM KM DA 

IES 

TEMPO DE 
DESLOCAMENTO 

ARQ 
7M 

ARQ 
1N 

ARQ 
3N 

ARQ 
5N 

ARQ 
7N 

ARQ 
9N 

ARQ 
9M 

ANTÔNIO OLINTO   1   1       2 115 km 1:45 h 

BITURUNA   1 1 1 1 2   6 80 km 1:15 h 

CALMON       1       1 60 km 1:10 h 

CANOINHAS 6 6 2 6 5 4 1 30 80 km 1:15 h 

CRUZ MACHADO   2 1 2       5 51 km 50 min 

GENERAL CARNEIRO         1     1 40 km 40 min 

IRATI   1   2   2   5 122 km 1:50 h 

IRINEÓPOLIS   2   2   1   5 42 km 40 min 

MAJOR VIEIRA           1   1 104 km 1:40 h 

MALLET   1 2 2   1 1 7 68 km 1:10 h 

PAULA FREITAS     1         1 22 km 25 min 

PALMAS       1       1 137 km 2:00 h 

PAULO FRONTIN     1     2   3 45 km 40 min 

PIÊN           1   1 207 km 3:20 h 

PORTO UNIÃO 3 7 2 8 2 4 1 27 - - 

REBOUÇAS   1 1     3   5 106 km 1:35h 

RIO AZUL     1 1       2 88 km 1:20 h 

RIO NEGRO 1             1 148 km 2:10 h 

SÃO JOÃO DO TRIUNFO     1   1     2 114 km 1:45 h 

SÃO MATEUS DO SUL 2 4 5 4 3 2   20 85 km 1:15 h 

TRÊS BARRAS     1 4 3     8 98 km 1:30 h 

UNIÃO DA VITÓRIA 4 11 8 10 5 9 1 48 - - 

TOTAL GERAL 182 
  

TOTAL MUNICÍPIO* 75 
  

% MUNICÍPIO 41% 
  

TOTAL REGIÃO** 107 
  

% REGIÃO 59% 
  

* União da Vitória e Porto União                     ** Demais Municípios da Região 
  

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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3.1. MATRIZ CURRICULAR 

A matriz curricular é uma expressão sintética através de meio gráfico do processo de 

desenvolvimento e formação dos alunos. Atualmente o Curso de Arquitetura e Urbanismo 

conta com três matrículas curriculares, em função das diversas melhorias feitas pela 

Instituição e aprovadas pelo NDE, sendo a primeira matriz 111, do ano de 2015 foi 

substituída pela matriz 115, ano de 2016, que no ano de 2019 foi substituída pela matriz 156 

em função da adição das Atividades Pedagógicas Supervisionadas (APS), nas disciplinas de 

Atividades Integradas. Os quadros Quadro 5, Quadro 6 eQuadro 7 apresentam as matrizes 

curriculares vigentes do Curso de Arquitetura e Urbanismo.  A integração multidisciplinar é 

estimulada nas disciplinas da mesma série, assim como, nas disciplinas de séries diferentes.  

A interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade são 

trabalhadas no curso por meio de trabalhos bimestrais, que na medida do possível 

abrangem conhecimentos de várias disciplinas da série. Estes trabalhos, principalmente os 

de final de disciplina, versam também sobre conceitos e conteúdos que fazem parte de 

outras séries, promovendo, desta forma, uma interdisciplinaridade. A multidisciplinaridade é 

fundamental para a formação do profissional, pois elimina a fragmentação do 

conhecimento, mostrando que o saber é único e uniforme. 

A integralização da carga horária com disciplinas optativas será dada no 8º, 9º e 10º 

semestres do curso, com carga horária de 80 horas por semestre, num total de 240 horas 

para as turmas ingressantes de 2015 a 2018 e no 8º e 9º semestres, com carga horária de 80 

horas para turma do ano de 2019. As disciplinas optativas têm por finalidade suplementar a 

formação integral do acadêmico, o qual pode escolher uma determinada área de 

conhecimento para realizar uma concentração no foco dos estudos, o que permite atender 

melhor a expectativas individuais dos acadêmicos e a atualização constante dos conteúdos.  

As disciplinas ofertadas pelos demais cursos da IES e relacionadas com a formação 

pretendida ao egresso arquiteto e urbanista podem ser cursadas pelos acadêmicos, a fim de 

ser validada como disciplina optativa ou de caráter eletiva para integralização das atividades 

complementares do acadêmico. 

As atividades acadêmicas ligadas à formação envolvem, além das disciplinas, as 

atividades complementares, os estágios supervisionados obrigatórios e os trabalhos de 

conclusão de curso que serão apresentados na sequência, projetos de extensão e pesquisa. 
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O oferecimento do curso no horário noturno favorece que o estudante realize, além 

do estágio supervisionado obrigatório, outros estágios durante sua vida acadêmica, desta 

forma o aluno pode visualizar inter-relações também entre a vida acadêmica e a vida 

profissional. 

A estrutura curricular está apresentada nos subcapítulos que seguem. 

 

3.1.1. Matriz Curricular por período 

Quadro 5: Matriz Curricular 111 do curso de Arquitetura e Urbanismo - ano 2015 

PERÍODO DISCIPLINAS 
CARGA 

HORÁRIA 

1º 

DESENHO DE ARQUITETURA I 80 

ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE 80 

GEOMETRIA DESCRITIVA 80 

HUMANIDADES E CIDADANIA 40 

INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO I 40 

INTRODUÇÃO À ARQUITETURA E URBANISMO 40 

MATEMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO 40 

TOTAL 400 

2º 

DESENHO DE ARQUITETURA II 80 

ESTUDOS SOCIAIS E ECONÔMICOS 40 

INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS 40 

MAQUETARIA 80 

MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO I 80 

TEORIA E HISTÓRIA DA ARQUITETURA E URBANISMO 80 

TOTAL 400 

3º 

ARQUITETURA BRASILEIRA 40 

CONFORTO AMBIENTAL I 80 

FÍSICA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO 80 

MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO II 80 

PROJETO ARQUITETÔNICO I 120 

TOTAL 400 

4º 

CONFORTO AMBIENTAL II 40 

INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO II 80 

PROJETO ARQUITETÔNICO II 120 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO 80 

TOPOGRAFIA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO 80 

TOTAL 400 

5º 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA 80 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 40 

PROJETO ARQUITETÔNICO III 120 

SISTEMAS ESTRUTURAIS I 80 
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URBANISMO I 80 

TOTAL 400 

6º 

PROJETO ARQUITETÔNICO IV 120 

PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 80 

SISTEMAS ESTRUTURAIS II 80 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS I 40 

URBANISMO II 80 

TOTAL 400 

7º 

PROJETO ARQUITETÔNICO V 120 

PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 80 

SISTEMAS ESTRUTURAIS III 80 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS II 40 

URBANISMO III 80 

TOTAL 400 

8º 

ACESSIBILIDADE 40 

ARQUITETURA DE INTERIORES  80 

OPTATIVA I  80 

PROJETO ARQUITETONICO VI 120 

PATRIMÔMIO E RESTAURO 80 

TOTAL 400 

9º 

OPTATIVA II 80 

URBANISMO IV 80 

PROJETOS INTEGRADORES 160 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 80 

TOTAL 400 

10º 

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 40 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 240 

LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL 40 

OPTATIVA III  80 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 80 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES (72 horas sociais e 168 horas 
complementares) 240 

TOTAL 720 

TOTAL 4320 

Fonte: Elaboração própria (2015). 
 
 

Quadro 6: Matriz Curricular 115 do curso de Arquitetura e Urbanismo - ano 2016 a 2018 

PERÍODO DISCIPLINAS 
CARGA 

HORÁRIA 

1º 

DESENHO DE ARQUITETURA I 80 

ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE 80 

GEOMETRIA DESCRITIVA 80 

INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS 40 
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INTRODUÇÃO À ARQUITETURA E URBANISMO 40 

MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO I 80 

TOTAL 400 

2º 

DESENHO DE ARQUITETURA II 80 

HUMANIDADES E CIDADANIA 40 

MAQUETARIA 80 

MATEMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO 40 

MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO II 80 

TEORIA E HISTÓRIA DA ARQUITETURA E URBANISMO 80 

TOTAL 400 

3º 

ARQUITETURA BRASILEIRA 40 

CONFORTO AMBIENTAL I 80 

ESTUDOS SOCIAIS E ECONÔMICOS 40 

FÍSICA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO 80 

INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO I 40 

PROJETO ARQUITETÔNICO I 120 

TOTAL 400 

4º 

CONFORTO AMBIENTAL II 40 

INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO II 80 

PROJETO ARQUITETÔNICO II 120 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO 80 

TOPOGRAFIA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO 80 

TOTAL 400 

5º 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA 80 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 40 

PROJETO ARQUITETÔNICO III 120 

SISTEMAS ESTRUTURAIS I 80 

URBANISMO I 80 

TOTAL 400 

6º 

PROJETO ARQUITETÔNICO IV 120 

PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 80 

SISTEMAS ESTRUTURAIS II 80 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS I 40 

URBANISMO II 80 

TOTAL 400 

7º 

PROJETO ARQUITETÔNICO V 120 

PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 80 

SISTEMAS ESTRUTURAIS III 80 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS II 40 

URBANISMO III 80 

TOTAL 400 

8º 

ACESSIBILIDADE 40 

ARQUITETURA DE INTERIORES  80 

OPTATIVA I  80 



  

48 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

PROJETO ARQUITETONICO VI 120 

URBANISMO IV 80 

TOTAL 400 

9º 

OPTATIVA II 80 

PATRIMÔMIO E RESTAURO  80 

PROJETOS INTEGRADORES 160 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 80 

TOTAL 400 

10º 

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 40 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 240 

LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL 40 

OPTATIVA III  80 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 80 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES (72 horas sociais e 168 horas 
complementares) 240 

TOTAL 720 

TOTAL 4320 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
 

Quadro 7: Matriz Curricular 156 do curso de Arquitetura e Urbanismo - ano 2019 

PERÍODO DISCIPLINAS 
CARGA 

HORÁRIA 

1º 

DESAFIOS SOCIAIS CONTEMPORÂNEOS 40 

DESENHO DE ARQUITETURA I 80 

ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE 80 

GEOMETRIA DESCRITIVA 40 

INTRODUÇÃO À ARQUITETURA E URBANISMO 40 

MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO I 40 

ATIVIDADES INTEGRADAS I 80 

TOTAL 400 

2º 

DESENHO DE ARQUITETURA II E MAQUETARIA 80 

MATEMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO 40 

METODOLOGIA E MÉTODOS QUANTITATIVOS EM PESQUISA 40 

MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO II 80 

TEORIA E HISTÓRIA DA ARQUITETURA E URBANISMO 80 

ATIVIDADES INTEGRADAS II 80 

TOTAL 400 

3º 

ACESSIBILIDADE 40 

INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO I 80 

PROJETO ARQUITETÔNICO I 80 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS I 40 

TOPOGRAFIA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO 80 

ATIVIDADES INTEGRADAS III 80 

TOTAL 400 
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4º 

CONFORTO AMBIENTAL I 40 

INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO II 80 

PROJETO ARQUITETÔNICO II 80 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO 80 

URBANISMO I 40 

ATIVIDADES INTEGRADAS IV 80 

TOTAL 400 

5º 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA 40 

CONFORTO AMBIENTAL II 40 

PROJETO ARQUITETÔNICO III 80 

SISTEMAS ESTRUTURAIS I 80 

URBANISMO II - TEORIA E PROJETO 80 

ATIVIDADES INTEGRADAS V 80 

TOTAL 400 

6º 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA 80 

PROJETO ARQUITETÔNICO IV 40 

PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 80 

SISTEMAS ESTRUTURAIS II 80 

URBANISMO III  40 

ATIVIDADES INTEGRADAS VI 80 

TOTAL 400 

7º 

PROJETO ARQUITETÔNICO V  80 

PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 40 

SISTEMAS ESTRUTURAIS III 40 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS  80 

URBANISMO IV  80 

ATIVIDADES INTEGRADAS VII 80 

TOTAL 400 

8º 

ARQUITETURA BRASILEIRA 40 

ARQUITETURA DE INTERIORES  80 

LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL 40 

OPTATIVA I  40 

PROJETO ARQUITETONICO VI 80 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS III  40 

ATIVIDADES INTEGRADAS VIII 80 

TOTAL 400 

9º 

CONFORTO AMBIENTAL III  40 

OPTATIVA II 40 

PATRIMÔMIO E RESTAURO  80 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - MONOGRAFIA E ESTUDO 
PRELIMINAR DO PROJETO 80 

ATIVIDADES INTEGRADAS IX 80 

TOTAL 400 

10º 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO 320 
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 80 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES (96 horas sociais e 224 horas 
complementares) 

320 

TOTAL 720 

TOTAL 4320 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

LEGENDA 

  CONHECIMENTOS DE FUNDAMENTAÇÃO 

  CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS 

  ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

  DISCIPLINAS OPTATIVAS 

  ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO 
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3.1.2. Matriz Curricular por período em forma de grade 

Quadro 8: Matriz Curricular 111 do curso de Arquitetura e Urbanismo - ano 2015 - em forma de grade 
1º Período 2º Período 3º Período 4º Período 5º Período 6º Período 7º Período 8º Período 9º Período 10º Período 

DESENHO DE 
ARQUITETURA I 

DESENHO DE 
ARQUITETURA II 

ARQUITETURA 
BRASILEIRA 

CONFORTO 
AMBIENTAL II 

ARQUITETURA 
PAISAGÍSTICA 

PROJETO 
ARQUITETÔNICO 

IV 

PROJETO 
ARQUITETÔNICO 

V 
ACESSIBILIDADE OPTATIVA II 

ADMINISTRAÇÃO 
DE OBRA 

ESTÉTICA E HISTÓRIA 
DA ARTE 

ESTUDOS 
SOCIAIS E 

ECONÔMICOS 

CONFORTO 
AMBIENTAL I 

INFORMÁTICA 
APLICADA À 

ARQUITETURA E 
URBANISMO II 

METODOLOGIA 
CIENTÍFICA 

PROJETOS DE 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

PROJETOS DE 
INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS 
PREDIAIS 

ARQUITETURA 
DE INTERIORES 

PROJETOS 
INTEGRADORES 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 

GEOMETRIA 
DESCRITIVA 

INTERPRETAÇÃO 
E PRODUÇÃO DE 

TEXTOS 

FÍSICA APLICADA 
À ARQUITETURA 
E URBANISMO 

PROJETO 
ARQUITETÔNICO 

II 

PROJETO 
ARQUITETÔNICO 

III 

SISTEMAS 
ESTRUTURAIS II 

SISTEMAS 
ESTRUTURAIS III 

OPTATIVA I 
TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 
CURSO I 

LEGISLAÇÃO E 
ÉTICA 

PROFISSIONAL 

HUMANIDADES E 
CIDADANIA 

MAQUETARIA 
MEIOS DE 

REPRESENTAÇÃO 
E EXPRESSÃO II 

RESISTÊNCIA DOS 
MATERIAIS 
APLICADA À 

ARQUITETURA E 
URBANISMO 

SISTEMAS 
ESTRUTURAIS I 

TÉCNICAS 
CONSTRUTIVAS I 

TÉCNICAS 
CONSTRUTIVAS II 

PATRIMÔMIO E 
RESTAURO 

URBANISMO 
IV 

OPTATIVA III 

INFORMÁTICA 
APLICADA À 

ARQUITETURA E 
URBANISMO I 

MEIOS DE 
REPRESENTAÇÃO 

E EXPRESSÃO I 

PROJETO 
ARQUITETÔNICO 

I 

TOPOGRAFIA 
APLICADA À 

ARQUITETURA E 
URBANISMO 

URBANISMO I URBANISMO II URBANISMO III 
PROJETO 

ARQUITETONICO 
VI 

 
TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 
CURSO II 

INTRODUÇÃO À 
ARQUITETURA E 

URBANISMO 

TEORIA E 
HISTÓRIA DA 

ARQUITETURA E 
URBANISMO 

        

MATEMÁTICA 
APLICADA À 

ARQUITETURA E 
URBANISMO 

         

TOTAL DE HORAS 

1º Período 2º Período 3º Período 4º Período 5º Período 6º Período 7º Período 8º Período 9º Período 10º Período 

400 400 400 400 400 400 400 400 400 480 

4080 

Atividades Complementares 240 

 4320 

Fonte: Elaboração própria (2015). 
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Quadro 9 Matriz Curricular 115 do curso de Arquitetura e Urbanismo - ano 2016 a 2018 - em forma de grade 
1º Período 2º Período 3º Período 4º Período 5º Período 6º Período 7º Período 8º Período 9º Período 10º Período 

DESENHO DE 
ARQUITETURA I 

DESENHO DE 
ARQUITETURA II 

ARQUITETURA 
BRASILEIRA 

CONFORTO 
AMBIENTAL II 

ARQUITETURA 
PAISAGÍSTICA 

PROJETO 
ARQUITETÔNICO 

IV 

PROJETO 
ARQUITETÔNICO 

V 
ACESSIBILIDADE OPTATIVA II 

ADMINISTRAÇÃO 
DE OBRA 

ESTÉTICA E 
HISTÓRIA DA ARTE 

HUMANIDADES E 
CIDADANIA 

CONFORTO 
AMBIENTAL I 

INFORMÁTICA 
APLICADA À 

ARQUITETURA E 
URBANISMO II 

METODOLOGIA 
CIENTÍFICA 

PROJETOS DE 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

PROJETOS DE 
INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS 
PREDIAIS 

ARQUITETURA 
DE INTERIORES 

PATRIMÔMIO E 
RESTAURO 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 

GEOMETRIA 
DESCRITIVA 

MAQUETARIA 
ESTUDOS SOCIAIS 
E ECONÔMICOS 

PROJETO 
ARQUITETÔNICO 

II 

PROJETO 
ARQUITETÔNICO 

III 

SISTEMAS 
ESTRUTURAIS II 

SISTEMAS 
ESTRUTURAIS III 

OPTATIVA I 
PROJETOS 

INTEGRADORES 

LEGISLAÇÃO E 
ÉTICA 

PROFISSIONAL 

INTERPRETAÇÃO E 
PRODUÇÃO DE 

TEXTOS 

MATEMÁTICA 
APLICADA À 

ARQUITETURA E 
URBANISMO 

FÍSICA APLICADA 
À ARQUITETURA E 

URBANISMO 

RESISTÊNCIA DOS 
MATERIAIS 
APLICADA À 

ARQUITETURA E 
URBANISMO 

SISTEMAS 
ESTRUTURAIS I 

TÉCNICAS 
CONSTRUTIVAS I 

TÉCNICAS 
CONSTRUTIVAS II 

PROJETO 
ARQUITETONICO 

VI 

TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

CURSO I 
OPTATIVA III 

INTRODUÇÃO À 
ARQUITETURA E 

URBANISMO 

MEIOS DE 
REPRESENTAÇÃO 
E EXPRESSÃO II 

INFORMÁTICA 
APLICADA À 

ARQUITETURA E 
URBANISMO I 

TOPOGRAFIA 
APLICADA À 

ARQUITETURA E 
URBANISMO 

URBANISMO I URBANISMO II URBANISMO III URBANISMO IV  
TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 
CURSO II 

MEIOS DE 
REPRESENTAÇÃO E 

EXPRESSÃO I 

TEORIA E 
HISTÓRIA DA 

ARQUITETURA E 
URBANISMO 

PROJETO 
ARQUITETÔNICO I 

       

TOTAL DE HORAS 

1º Período 2º Período 3º Período 4º Período 5º Período 6º Período 7º Período 8º Período 9º Período 10º Período 

400 400 400 400 400 400 400 400 400 480 

4080 

Atividades Complementares 240 

 4320 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
LEGENDA 

  CONHECIMENTOS DE FUNDAMENTAÇÃO 

 
CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS 

  ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

  

 DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO 
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Quadro 10: Matriz Curricular 156 do curso de Arquitetura e Urbanismo - ano 2019 - em forma de grade 
1º Período 2º Período 3º Período 4º Período 5º Período 6º Período 7º Período 8º Período 9º Período 10º Período 

DESAFIOS SOCIAIS 
CONTEMPORÂNEOS 

DESENHO DE 
ARQUITETURA II E 

MAQUETARIA 
ACESSIBILIDADE 

CONFORTO 
AMBIENTAL I 

ARQUITETURA 
PAISAGÍSTICA I 

ARQUITETURA 
PAISAGÍSTICA II 

PROJETO 
ARQUITETÔNICO 

V 

ARQUITETURA 
BRASILEIRA 

CONFORTO 
AMBIENTAL III 

ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 

DESENHO DE 
ARQUITETURA I 

MATEMÁTICA 
APLICADA À 

ARQUITETURA E 
URBANISMO 

INFORMÁTICA 
APLICADA À 

ARQUITETURA E 
URBANISMO I 

INFORMÁTICA 
APLICADA À 

ARQUITETURA E 
URBANISMO II 

CONFORTO 
AMBIENTAL II 

PROJETO 
ARQUITETÔNICO 

IV 

PROJETOS DE 
INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS 
PREDIAIS 

ARQUITETURA 
DE INTERIORES 

OPTATIVA II 
TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 
CURSO II 

ESTÉTICA E HISTÓRIA 
DA ARTE 

MAQUETARIA 
PROJETO 

ARQUITETÔNICO I 

PROJETO 
ARQUITETÔNICO 

II 

PROJETO 
ARQUITETÔNICO 

III 

PROJETOS DE 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

SISTEMAS 
ESTRUTURAIS III 

LEGISLAÇÃO E 
ÉTICA 

PROFISSIONAL 

PATRIMÔMIO E 
RESTAURO 

 

GEOMETRIA 
DESCRITIVA 

METODOLOGIA E 
MÉTODOS 

QUANTITATIVOS 
EM PESQUISA 

TÉCNICAS 
CONSTRUTIVAS I 

RESISTÊNCIA DOS 
MATERIAIS 
APLICADA À 

ARQUITETURA E 
URBANISMO 

SISTEMAS 
ESTRUTURAIS I 

SISTEMAS 
ESTRUTURAIS II 

TÉCNICAS 
CONSTRUTIVAS II 

OPTATIVA I 
TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 
CURSO I 

 

INTRODUÇÃO À 
ARQUITETURA E 

URBANISMO 

MEIOS DE 
REPRESENTAÇÃO 
E EXPRESSÃO II 

TOPOGRAFIA 
APLICADA À 

ARQUITETURA E 
URBANISMO 

URBANISMO I URBANISMO II URBANISMO III URBANISMO IV 
PROJETO 

ARQUITETONICO 
VI 

ATIVIDADES 
INTEGRADAS IX 

 

MEIOS DE 
REPRESENTAÇÃO E 

EXPRESSÃO I 

TEORIA E 
HISTÓRIA DA 

ARQUITETURA E 
URBANISMO 

ATIVIDADES 
INTEGRADAS III 

ATIVIDADES 
INTEGRADAS VI 

ATIVIDADES 
INTEGRADAS V 

ATIVIDADES 
INTEGRADAS VI 

ATIVIDADES 
INTEGRADAS VII 

TÉCNICAS 
CONSTRUTIVAS 

III 

  

ATIVIDADES 
INTEGRADAS I 

ATIVIDADES 
INTEGRADAS II 

     
ATIVIDADES 

INTEGRADAS VIII 
  

TOTAL DE HORAS 

1º Período 2º Período 3º Período 4º Período 5º Período 6º Período 7º Período 8º Período 9º Período 10º Período 

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

4000 

Atividades Complementares 320 

 4320 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
LEGENDA 

  CONHECIMENTOS DE FUNDAMENTAÇÃO 

 
CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS 

  ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

  

 DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO 
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3.1.3. Matriz Curricular por ordem alfabética 

Quadro 11: Matriz Curricular 111 e 115 ✄ ano 2015 a 2018 ✄ por ordem alfabética 

DISCIPLINA 
CARGA 

HORÁRIA 

ACESSIBILIDADE 40 

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 40 

ARQUITETURA BRASILEIRA 40 

ARQUITETURA DE INTERIORES  80 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA 80 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES (72 horas sociais e 168 horas complementares) 240 

CONFORTO AMBIENTAL I 80 

CONFORTO AMBIENTAL II 40 

DESENHO DE ARQUITETURA I 80 

DESENHO DE ARQUITETURA II 80 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 240 

ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE 80 

ESTUDOS SOCIAIS E ECONÔMICOS 40 

FÍSICA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO 80 

GEOMETRIA DESCRITIVA 80 

HUMANIDADES E CIDADANIA 40 

INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO I 40 

INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO II 80 

INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS 40 

INTRODUÇÃO À ARQUITETURA E URBANISMO 40 

LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL 40 

MAQUETARIA 80 

MATEMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO 40 

MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO I 80 

MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO II 80 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 40 

OPTATIVA I 80 

OPTATIVA II 80 

OPTATIVA III 80 

PATRIMÔNIO E RESTAURO 80 

PROJETO ARQUITETÔNICO I 120 

PROJETO ARQUITETÔNICO II 120 

PROJETO ARQUITETÔNICO III 120 

PROJETO ARQUITETÔNICO IV 120 

PROJETO ARQUITETÔNICO V 120 

PROJETO ARQUITETONICO VI 120 

PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 80 

PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 80 

PROJETOS INTEGRADORES 160 
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RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO 80 

SISTEMAS ESTRUTURAIS I 80 

SISTEMAS ESTRUTURAIS II 80 

SISTEMAS ESTRUTURAIS III 80 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS I 40 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS II 40 

TEORIA E HISTÓRIA DA ARQUITETURA E URBANISMO 80 

TOPOGRAFIA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO 80 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 80 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 80 

URBANISMO I 80 

URBANISMO II 80 

URBANISMO III 80 

URBANISMO IV 80 

TOTAL                                                                                                         53 DISCIPLINAS 4320 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
Quadro 12: Matriz Curricular 156 - ano 2019 ✄ por ordem alfabética 

DISCIPLINAS 
CARGA 

HORÁRIA 
APS 

ACESSIBILIDADE 40 
 ARQUITETURA BRASILEIRA 40 
 ARQUITETURA DE INTERIORES  80 
 ARQUITETURA PAISAGÍSTICA 40 
 ARQUITETURA PAISAGÍSTICA 40 
 ATIVIDADES COMPLEMENTARES (96 horas sociais e 224 horas complementares) 320 
 ATIVIDADES INTEGRADAS I 

 
80 

ATIVIDADES INTEGRADAS II 
 

80 

ATIVIDADES INTEGRADAS III 
 

80 

ATIVIDADES INTEGRADAS IV 
 

80 

ATIVIDADES INTEGRADAS VII 
 

80 

ATIVIDADES INTEGRADAS V 
 

80 

ATIVIDADES INTEGRADAS VI 
 

80 

ATIVIDADES INTEGRADAS VII 
 

80 

ATIVIDADES INTEGRADAS IX 80 80 

CONFORTO AMBIENTAL I 40 
 CONFORTO AMBIENTAL II  40 
 CONFORTO AMBIENTAL III 40 
 DESAFIOS SOCIAIS CONTEMPORÂNEOS 40 
 DESENHO DE ARQUITETURA I 80 
 DESENHO DE ARQUITETURA II E MAQUETARIA 80 
 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 320 
 ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE 80 
 GEOMETRIA DESCRITIVA 40 
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INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO I 80 
 INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO II 80 
 INTRODUÇÃO À ARQUITETURA E URBANISMO 40 
 LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL 40 
 MATEMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO 40 
 MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO I 40 
 MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO II 80 
 METODOLOGIA E MÉTODOS QUANTITATIVOS EM PESQUISA 40 
 OPTATIVA I  40 
 OPTATIVA II 40 
 PATRIMÔMIO E RESTAURO  80 
 PROJETO ARQUITETÔNICO I 80 
 PROJETO ARQUITETÔNICO II 80 
 PROJETO ARQUITETÔNICO III 80 
 PROJETO ARQUITETÔNICO IV 80 
 PROJETO ARQUITETÔNICO V 80 
 PROJETO ARQUITETONICO VIII 80 
 PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 80 
 PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 80 
 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO 80 
 SISTEMAS ESTRUTURAIS I 80 
 SISTEMAS ESTRUTURAIS II 80 
 SISTEMAS ESTRUTURAIS III 80 
 TÉCNICAS CONSTRUTIVAS I 40 
 TÉCNICAS CONSTRUTIVAS II 40 
 TÉCNICAS CONSTRUTIVAS III  40 
 TEORIA E HISTÓRIA DA ARQUITETURA E URBANISMO 80 
 TOPOGRAFIA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO 80 
 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I  80 
 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 80 
 URBANISMO I 40 
 URBANISMO II  80 
 URBANISMO III  40 
 URBANISMO IV  40 
 

TOTAL                                                                                                         58 DISCIPLINAS 
3600 720 

4320 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

3.2. ESTRUTURA  

Os conteúdos curriculares do curso, em conformidade com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, procuram revelar inter-
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relações com a realidade regional, nacional e internacional, segundo perspectiva histórica e 

contextualizada, relacionadas com os aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e 

culturais, utilizando tecnologias inovadoras. 

A estrutura curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo da IES está distribuída 

semestralmente e pelos núcleos de Conhecimentos de Fundamentação e Núcleo de 

Conhecimentos Profissionais, conforme orientação Resolução CNE/CES nº 2, de 17 de junho 

de 2010. 

Também estão presentes na matriz curricular o estágio curricular supervisionado 

obrigatório, disciplinas optativas, as atividades complementares e o trabalho de conclusão 

do curso. 

Em consonância com o PDI de 2018 transversalmente aos núcleos de 

Fundamentação e Conhecimentos Profissionais somam-se eixos norteadores para uma 

formação geral e humanística, pois se entende que esses conhecimentos não podem estar 

separados dos conhecimentos técnicos. Assim os eixos norteadores serão desenvolvidos 

durante toda a trajetória do curso: Meio ambiente, Ética e cidadania, Relações Étnico-

Raciais, a construção de valores de solidariedade, cooperação e respeito às diferenças 

culturais, Gênero, Acessibilidade e Direitos Humanos. 

Quadro 13: Estrutura Curricular - Matriz 111 e 115 ✄ ano 2015 a 2018 

NÚCLEOS DE FORMAÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 
% 

CONHECIMENTOS DE FUNDAMENTAÇÃO 840 19,44% 

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS 2600 60,19% 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 240 5,56% 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 240 5,56% 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 240 5,56% 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO 160 3,70% 

TOTAL 4320 100% 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
Quadro 14: Estrutura Curricular - Matriz 156 - ano 2019 

NÚCLEOS DE FORMAÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 
% 

CONHECIMENTOS DE FUNDAMENTAÇÃO 520 12,04% 

CONHECIMENTOS DE FUNDAMENTAÇÃO EM APS 160 3,70% 

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS 2200 50,93% 

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS EM APS 560 12,96% 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 320 7,41% 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 80 1,85% 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 320 7,41% 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO 160 3,70% 
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TOTAL EM APS 720 16,67% 

TOTAL PRESENCIAL 3600 83,33% 

TOTAL 4320 100% 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

 
3.2.1. Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais (RESOLUÇÃO Nº 2, DE 17 DE JUNHO DE 

2010) o núcleo de conhecimentos de fundamentação deve conter os seguintes tópicos: 

 

I. Estética e História das Artes 

II. Estudos Sociais e Econômicos 

III. Estudos Ambientais* 

IV. Meios de Representação e Expressão  

V. Formação Básica** 

O quadro, a seguir, apresenta a correspondência entre os tópicos do núcleo de 

conhecimentos de fundamentação e as disciplinas que contemplam aqueles conteúdos. 

Quadro 15: Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação - Matriz 111 e 115 ✄ ano 2015 a 
2018 

TÓPICO DISCIPLINAS QUE CONTEMPLAM O TÓPICO 
CARGA 

HORÁRIA 

ESTÉTICA E HISTÓRIA DAS ARTES ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE 80 

ESTUDOS SOCIAIS E ECONÔMICOS 
ESTUDOS SOCIAIS E ECONÔMICOS 40 

HUMANIDADES E CIDADANIA 40 

MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E 
EXPRESSÃO 

DESENHO DE ARQUITETURA I 80 

DESENHO DE ARQUITETURA II 80 

GEOMETRIA DESCRITIVA 80 

MAQUETARIA 80 

MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO I 80 

MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO II 80 

FORMAÇÃO BÁSICA 

INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS  40 

FÍSICA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO 80 

MATEMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E 
URBANISMO 

40 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 40 

TOTAL 13 840 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
 

Quadro 16: Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação - Matriz 156 - ano 2019 

TÓPICO DISCIPLINAS QUE CONTEMPLAM O TÓPICO 
CARGA 

HORÁRIA 

ESTÉTICA E HISTÓRIA DAS ARTES ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE 80 
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ESTUDOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DESAFIOS SOCIAIS CONTEMPORÂNEOS 40 

MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E 
EXPRESSÃO 

ATIVIDADES INTEGRADAS I 80 

ATIVIDADES INTEGRADAS II 80 

DESENHO DE ARQUITETURA I 80 

DESENHO DE ARQUITETURA II E MAQUETARIA 80 

GEOMETRIA DESCRITIVA 40 

MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO I 40 

MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO II 80 

FORMAÇÃO BÁSICA 

MATEMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E 
URBANISMO 

40 

METODOLOGIA E MÉTODOS QUANTITATIVOS EM 
PESQUISA 

40 

TOTAL 11 680 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 
 

*Observação item III: as disciplinas de Conforto Ambiental I, Conforto Ambiental II, 

Arquitetura Paisagística, Urbanismo I, Urbanismo II, Urbanismo III, Urbanismo IV, tratam de 

aspectos relacionados ao ambiental, englobando a questão dos estudos ambientais, mas 

também abordam itens da formação profissional e por isso são elencadas no item a seguir.  

**Observação item V: devido as Diretrizes Curriculares Nacionais (RESOLUÇÃO Nº 2, DE 17 

DE JUNHO DE 2010) não especificarem sobre as disciplinas de conteúdos básicos, o núcleo 

docente estruturante criou um novo item como forma de organizar a matriz, por julgar essas 

disciplinas necessárias julgando o contexto regional e formação dos acadêmicos. 

 
 
3.2.2. Núcleo de Conhecimentos Profissionais 

Os tópicos do Núcleo de Conteúdos Profissionais são: 

I. Conforto Ambiental 

II. Informática Aplicada à Arquitetura e Urbanismo 

III. Planejamento Urbano e Regional 

IV. Projeto de Arquitetura, Urbanismo e do Paisagismo 

V. Sistemas Estruturais 

VI. Técnicas Retrospectivas 

VII. Tecnologia da Construção 

VIII. Teoria e História da Arquitetura, Urbanismo e do Paisagismo 

IX. Topografia 
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O quadro a seguir apresenta a correspondência entre os tópicos eleitos do Núcleo de 

Conteúdos Profissionais e as disciplinas que contemplam aqueles conteúdos. 

Quadro 17: Núcleo de Conhecimentos Profissionais - Matriz 111 e 115- ano 2015 a 2018 

TÓPICO DISCIPLINAS QUE CONTEMPLAM O TÓPICO 
CARGA 

HORÁRIA 

CONFORTO AMBIENTAL 
CONFORTO AMBIENTAL I 80 

CONFORTO AMBIENTAL II 40 

INFORMÁTICA APLICADA À 
ARQUITETURA E URBANISMO 

INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO I 40 

INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO II 80 

PLANEJAMENTO URBANO E 
REGIONAL 

URBANISMO I 80 

URBANISMO II 80 

URBANISMO III 80 

URBANISMO IV 80 

PROJETO DE ARQUITETURA, 
URBANISMO E DO 
PAISAGISMO 

ACESSIBILIDADE 40 

ARQUITETURA DE INTERIORES 80 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA 80 

LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL 40 

PROJETO ARQUITETÔNICO I 120 

PROJETO ARQUITETÔNICO II 120 

PROJETO ARQUITETÔNICO III 120 

PROJETO ARQUITETÔNICO IV 120 

PROJETO ARQUITETÔNICO V 120 

PROJETO ARQUITETÔNICO VI 120 

PROJETOS INTEGRADORES 160 

PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 80 

PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 80 

SISTEMAS ESTRUTURAIS 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS APLICADA À ARQUITETURA E 
URBANISMO 

80 

SISTEMAS ESTRUTURAIS I 
80 

SISTEMAS ESTRUTURAIS II 80 

SISTEMAS ESTRUTURAIS III 80 

TÉCNICAS RETROSPECTIVAS 
ARQUITETURA BRASILEIRA  40 

PATRIMÔNIO E RESTAURO 80 

TECNOLOGIA DA 
CONSTRUÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 40 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS I 40 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS II 40 

TEORIA E HISTÓRIA DA 
ARQUITETURA, URBANISMO 
E DO PAISAGISMO 

INTRODUÇÃO À ARQUITETURA E URBANISMO 40 

TEORIA E HISTÓRIA DA ARQUITETURA E URBANISMO  
80 

TOPOGRAFIA TOPOGRAFIA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO 80 

TOTAL 33 2600 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
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Quadro 18: Núcleo de Conhecimentos Profissionais - Matriz 156 - ano 2019 

TÓPICO DISCIPLINAS QUE CONTEMPLAM O TÓPICO 
CARGA 

HORÁRIA 

CONFORTO AMBIENTAL 

CONFORTO AMBIENTAL I  40 

CONFORTO AMBIENTAL II 40 

CONFORTO AMBIENTAL III 40 

INFORMÁTICA APLICADA À 
ARQUITETURA E URBANISMO 

ATIVIDADES INTEGRADAS III 80 

INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO I 80 

INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO II 80 

PLANEJAMENTO URBANO E 
REGIONAL 

ATIVIDADES INTEGRADAS IV 80 

ATIVIDADES INTEGRADAS VI 80 

ATIVIDADES INTEGRADAS VII 80 

URBANISMO I 40 

URBANISMO II 80 

URBANISMO III 40 

URBANISMO IV 40 

PROJETO DE ARQUITETURA, 
URBANISMO E DO 
PAISAGISMO 

ACESSIBILIDADE 40 

ARQUITETURA DE INTERIORES 80 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA I 40 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA II 40 

ATIVIDADES INTEGRADAS V 80 

ATIVIDADES INTEGRADAS VIII 80 

ATIVIDADES INTEGRADAS IX 160 

LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL 40 

PROJETO ARQUITETÔNICO I 80 

PROJETO ARQUITETÔNICO II 80 

PROJETO ARQUITETÔNICO III 80 

PROJETO ARQUITETÔNICO IV 80 

PROJETO ARQUITETÔNICO V 80 

PROJETO ARQUITETÔNICO VI 80 

PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 80 

PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 80 

SISTEMAS ESTRUTURAIS 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS APLICADA À ARQUITETURA E 
URBANISMO 

80 

SISTEMAS ESTRUTURAIS I 80 

SISTEMAS ESTRUTURAIS II 80 

SISTEMAS ESTRUTURAIS III 80 

TÉCNICAS RETROSPECTIVAS 
ARQUITETURA BRASILEIRA  40 

PATRIMÔNIO E RESTAURO 80 

TECNOLOGIA DA 
CONSTRUÇÃO 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS I 40 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS II 40 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS III 40 

TEORIA E HISTÓRIA DA 
ARQUITETURA, URBANISMO 
E DO PAISAGISMO 

INTRODUÇÃO À ARQUITETURA E URBANISMO 40 

TEORIA E HISTÓRIA DA ARQUITETURA E URBANISMO  80 

TOPOGRAFIA TOPOGRAFIA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO 80 

TOTAL 41 2720 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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3.2.3. Disciplinas Optativas  

A partir do 8º, 9º e 10º períodos da graduação são ofertadas disciplinas optativas, que 

poderão ser escolhidas pelo aluno com a orientação da Coordenação do Curso, para o 

melhor aproveitamento. A Coordenação disponibilizará ao longo do curso um elenco de 

disciplinas optativas que, por sua vez, são oferecidas em outros cursos existentes na IES e 

que tenham aproveitamento na formação do acadêmico.  

No que se refere às disciplinas optativas do curso de arquitetura, pretende-se ofertar: 

Ateliê Livre, Aprovação e Compatibilização de Projetos, Empreendedorismo e Gestão de 

Escritórios de Arquitetura, Luminotécnica, Projeto Preventivo de Incêndio, Segurança do 

Trabalho, LIBRAS ✄ Língua Brasileira de Sinais, atendendo ao disposto na Lei 10.436/2002 e 

no Decreto 5626/2005. As disciplinas não são fixas, ficará a cargo do colegiado que em 

reunião anual verificará temas que sejam de interesse (atualidade) ao curso para definição 

das opções. 

As disciplinas optativas têm por finalidade suplementar a formação integral do 

acadêmico, o qual pode escolher uma determinada área de conhecimento para realizar uma 

concentração no foco dos estudos, o que permite atender melhor a expectativas individuais 

dos acadêmicos e a atualização constante dos conteúdos.  

Entende-se pelo perfil do egresso e pelas condições da socioeconômicas da região 

que o aluno formado na Instituição poderá vir a ser um profissional autônomo, assim as 

disciplinas de Empreendedorismo e Gestão de Escritórios de Arquitetura, fornecem subsídios 

para formação de uma carreira independente, assim com as disciplinas de Aprovação e 

Compatibilização de Projetos, Projeto Preventivo de Incêndio e Luminotécnica e Segurança 

do Trabalho, que além de importantes para o profissional autônomo, preenchem lacunas 

que podem ser nichos de mercado para todos os profissionais de arquitetura.  

A disciplina de Ateliê Livre tem o programa de conteúdo livre, proposto por professor 

de quaisquer áreas de projeto do curso, que visa preencher demandas das turmas em 

formação, sendo uma disciplina flexível. 

Quadro 19: Disciplinas Optativas do curso de Arquitetura e Urbanismo - Matriz 111 e 115- 
ano 2015 a 2018 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

OPTATIVA I Ateliê Livre 80 8º 
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LIBRAS  

Luminotécnica 

OPTATIVA II 
Aprovação e Compatibilização de Projetos 

80 9º 
Projeto Preventivo de Incêndio 

OPTATIVA III 

Empreendedorismo e Gestão de Escritórios de 
Arquitetura 80 10º 

Segurança do Trabalho 

TOTAL 240  

Fonte: Elaboração própria (2018). 

Quadro 20: Disciplinas Optativas do curso de Arquitetura e Urbanismo - Matriz 156 - ano 
2019 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

OPTATIVA I 

Ateliê Livre 

40 8º 
LIBRAS  

Luminotécnica 

Segurança do Trabalho 

OPTATIVA II 

Aprovação e Compatibilização de Projetos 

40 9º 
Projeto Preventivo de Incêndio 

Empreendedorismo e Gestão de Escritórios de 
Arquitetura 

TOTAL 240  

Fonte: Elaboração própria (2019). 

3.2.4. Formação Geral e Humanística  

Os eixos norteadores, destacados, são considerados prioritários e serão 

desenvolvidos durante toda a trajetória do curso: 

✝ Meio ambiente; 

✝ Ética e cidadania; 

✝ Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena; 

✝ A construção de valores de solidariedade, cooperação e respeito às diferenças culturais; 

✝ Gênero, Acessibilidade e Direitos Humanos. 

Os conhecimentos serão trabalhados de maneira integrada, propiciando uma prática 

interdisciplinar e, consequentemente, a formação integral do ser humano. Dessa forma os 

eixos norteadores são abordados nas disciplinas conforme quadro abaixo: 

Quadro 21: Formação Geral e Humanística - Matriz 111 e 115- ano 2015 a 2018 

EIXO NORTEADOR DISCIPLINAS QUE CONTEMPLAM O EIXO 
CARGA 
HORÁRIA 

MEIO AMBIENTE 

CONFORTO AMBIENTAL I 80 

CONFORTO AMBIENTAL II 40 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA 80 

URBANISMO I 80 

URBANISMO II 80 
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URBANISMO III 80 

URBANISMO IV 80 

ÉTICA E CIDADANIA 
HUMANIDADES E CIDADANIA 40 

LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL 40 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

ARQUITETURA BRASILEIRA  40 

ESTUDOS SOCIAIS E ECONÔMICOS 40 

HUMANIDADES E CIDADANIA 40 

A CONSTRUÇÃO DE 
VALORES DE 
SOLIDARIEDADE, 
COOPERAÇÃO E RESPEITO 
ÀS DIFERENÇAS CULTURAIS 

ESTUDOS SOCIAIS E ECONÔMICOS 40 

HUMANIDADES E CIDADANIA 40 

GÊNERO, ACESSIBILIDADE E 
DIREITOS HUMANOS 

ACESSIBILIDADE 40 

PROJETO ARQUITETÔNICO I 120 

PROJETO ARQUITETÔNICO II 120 

PROJETO ARQUITETÔNICO III 120 

PROJETO ARQUITETÔNICO IV 120 

PROJETO ARQUITETÔNICO V 120 

PROJETO ARQUITETÔNICO VI 120 

PROJETO INTEGRADOR 160 

ESTUDOS SOCIAIS E ECONÔMICOS 40 

HUMANIDADES E CIDADANIA 40 

URBANISMO I 80 

URBANISMO II 80 

URBANISMO III 80 

URBANISMO IV 80 

TOTAL 19 1600 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
 

Quadro 22: Formação Geral e Humanística - Matriz 156 - ano 2019 

EIXO NORTEADOR DISCIPLINAS QUE CONTEMPLAM O EIXO 
CARGA 
HORÁRIA 

MEIO AMBIENTE 

CONFORTO AMBIENTAL I 40 

CONFORTO AMBIENTAL II 40 

CONFORTO AMBIENTAL III 40 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA I 40 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA II 40 

URBANISMO I 40 

URBANISMO II 80 

URBANISMO III 40 

URBANISMO IV 40 

ÉTICA E CIDADANIA 
DESAFIOS SOCIAIS E CONTEMPORÂNEOS 40 

LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL 40 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 
ARQUITETURA BRASILEIRA  40 

DESAFIOS SOCIAIS E CONTEMPORÂNEOS 40 

A CONSTRUÇÃO DE 
VALORES DE 
SOLIDARIEDADE, 
COOPERAÇÃO E RESPEITO 
ÀS DIFERENÇAS CULTURAIS 

DESAFIOS SOCIAIS E CONTEMPORÂNEOS 40 

GÊNERO, ACESSIBILIDADE E 
DIREITOS HUMANOS 

ACESSIBILIDADE 40 

DESAFIOS SOCIAIS E CONTEMPORÂNEOS 40 
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ATIVIDADES INTEGRADAS I 80 

PROJETO ARQUITETÔNICO I 80 

PROJETO ARQUITETÔNICO II 80 

PROJETO ARQUITETÔNICO III 80 

PROJETO ARQUITETÔNICO IV 80 

PROJETO ARQUITETÔNICO V 80 

PROJETO ARQUITETÔNICO VI 80 

URBANISMO I 80 

URBANISMO II 80 

URBANISMO III 80 

URBANISMO IV 80 

TOTAL 19 1600 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 
3.2.4.1. Meio Ambiente 

O Presidente do Conselho Nacional de Educação promulgou em 15 de junho de 2012 

a RESOLUÇÃO Nº 2 do CNE/CP, estabelecendo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental, em conformidade com o inciso VI do § 1º do artigo 225 da Constituição 

Federal de 1988, que determina que o Poder Público deve promover a Educação Ambiental 

em todos os nív✂✟✡ ✎✂ ✂✄✡✟✄✝✛ ✣✝✟✡ ✖☎✝✎✝✡ ☎✘✔ ✎✟✆✂✟☎✝ ✌✝ ✔✂✟✝ ✌✔✢✟✂✄☎✂ ✂✙✝✍✝✑✟✙✌✔✂✄☎✂

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 

ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras ✑✂✆✌✓✁✂✡✤✥ 

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), prevê que na formação básica do cidadão seja assegurada a compreensão do 

ambiente natural e social e que a Educação Superior deve desenvolver o entendimento do 

ser humano e do meio em que vive. A Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada 

pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, dispõe especificamente sobre a Educação 

Ambiental (EA) e institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), como 

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de 

forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo; 

Estabelece o art. 2º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental 

que esta é uma dimensão da educação, é atividade intencional da prática social, que deve 

imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e 

com os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade 

de torná-la plena de prática social e de ética ambiental 



  

66 
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

A educação ambiental é a ação educativa permanente pela qual a comunidade 

educativa tem a tomada de consciência de sua realidade global, do tipo de relações que os 

homens estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas derivados de ditas relações e 

suas causas profundas. Também, deve proporcionar as condições para o desenvolvimento 

das capacidades necessárias; para que grupos sociais, em diferentes contextos 

socioambientais do país, intervenham, de modo qualificado tanto na gestão do uso dos 

recursos ambientais quanto na concepção e aplicação de decisões que afetam a qualidade 

do ambiente. 

A Educação Ambiental é abordada, especificamente, nas disciplinas de Conforto 

Ambiental, que trabalha com sustentabilidade e eficiência energética nas edificações; na 

disciplina de Arquitetura Paisagística que trata especificamente das áreas verdes; nas 

disciplinas de urbanismo, onde o planejamento urbano incorpora as questões ambientais; 

em atividades extracurriculares e projetos de extensão promovidos pelo Núcleo de Políticas 

Ambientais da IES; na iniciação científica e em atividades complementares. 

O Núcleo Ambiental tem o propósito de contribuir para o fortalecimento da atuação 

nas áreas de ensino, pesquisa, extensão, produção acadêmica, da conscientização e 

comunicação em educação ambiental, em todos os seus âmbitos, sendo livre à participação 

de docentes, discentes, funcionários e demais interessados na causa ambiental, segue 

Regimento Interno do Núcleo Ambiental do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

 

3.2.4.1.1. Regimento Interno do Núcleo Ambiental do Centro Universitário Vale Do Iguaçu 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

Art. 1º. O presente Regimento Interno disciplina as normas e procedimentos relativos ao 

Núcleo Ambiental do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

  

Art. 2º. O Núcleo Ambiental tem o propósito de contribuir para o fortalecimento da atuação 

nas áreas de ensino, pesquisa, extensão, produção acadêmica, da conscientização e 

comunicação em educação ambiental, em todos os seus âmbitos, sendo livre à participação 

de docentes, discentes, funcionários e demais interessados na causa ambiental. 
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Art. 3º. São objetivos do Núcleo: 

 Preservar e defender o meio ambiente e todos os seus recursos naturais sustentáveis, 

visando as condições socioambientais de qualidade para sobrevivência; 

a) Fomentar atividades de ensino, pesquisa e extensão com vistas à produção 

acadêmica que contribua para o desenvolvimento sustentável da sociedade; 

b) Promover a compreensão integrada e multidimensional do meio ambiente em suas 

complexas relações; 

c) Democratizar o acesso à informação referente à área socioambiental; 

d) Despertar a sociedade para o compromisso com o equilíbrio e a qualidade ambiental; 

e) Estimular a mobilidade social e política e o fortalecimento da consciência crítico-

reflexiva sobre a dimensão socioambiental por meio de diversos estudos nas mais 

variadas áreas de conhecimento humano; 

f) Promover cursos, palestras e eventos na área que ofereçam contribuição para o 

fortalecimento da preservação do meio ambiente e motivar a cultura da preservação 

consciente; 

g) Proporcionar análises sobre as desigualdades socioeconômicas e seus impactos 

ambientais, assim como a proteção e o respeito das comunidades; 

h) Fortalecer, por meio de valores éticos, a integração entre ciência e tecnologia, em 

prol do conhecimento e da sustentabilidade socioambiental; 

i) Valorização da mão-de-obra local e desenvolvimento de atividades internas que 

acarretem menores impactos ambientais, bem como a utilização racional dos 

recursos ambientais; 

j) Integralização das matrizes curriculares dos cursos de graduação e pós-graduação do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) com as questões ambientais; 

k) Institucionalização da imagem sustentável da Instituição perante à sociedade. 

 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 3º. O Núcleo Ambiental terá a seguinte organização: 
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a) Coordenador: composto por um docente dos dezenove cursos de graduação do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu, escolhido, ou eleito, pela cátedra dos 

coordenadores de curso em reunião ordinária em qualquer momento do ano letivo, 

preferencialmente no início de ano letivo. O coordenador terá mandato de 2 (dois) 

anos, com possibilidade de recondução por mais 1 (um) ano. 

b) Consultores: composto por professores, acadêmicos, funcionários e membros da 

comunidade externa, que serão conduzidos ao cargo a partir de indicação, ou eleição, 

nas mesmas conformidades que o coordenador. 

  

Art. 4º. Compete ao coordenador do Núcleo: 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno; 

b) Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias do núcleo, encaminhando projetos e 

planos de ação do Núcleo; 

c) Conduzir as discussões e implementação das atividades do Núcleo; 

d) Indicar um dos consultores para secretariar as atividades do Núcleo;  

e) Buscar parcerias para programas ambientais, estimulando o desenvolvimento sócio-

sustentável; 

f) Definir os indicadores e metas para o plano de ação para o uso racional e destino dos 

materiais recicláveis; 

g) Assessorar as coordenações de curso e Núcleos Docentes Estruturantes para que 

possam adequar as propostas curriculares dos cursos às estratégias de proteção 

ambiental; 

h) Apresentar relatório semestral de atividades desenvolvidas, bem como relatório 

anual; 

i) Fomentar e difundir o empreendedorismo consciente, sustentável, inovador e 

corporativo nos cursos de graduação e pós-graduação; 

j) Promover parceria com órgãos governamentais e não governamentais, bem como 

privados, na busca de soluções para as demandas ambientais; 

k) Responder à Reitoria da Instituição sempre que solicitado. 
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Art. 5º. Compete aos consultores do Núcleo: 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno; 

b) Assessorar o coordenador no desempenho de suas funções; 

c) Aprovar projetos nas reuniões ordinárias e extraordinárias, com emissão de 

pareceres; 

d) Promover a divulgação dos trabalhos e de atividades do Núcleo; 

e) Elaborar os planos de ação do Núcleo, cumprindo as diretrizes estratégicas para a 

educação ambiental; 

f) Ser responsável pelas ações e processos de operacionalização das atividades do 

Núcleo; 

g) Zelar pela conformidade técnica requerida e pelo cumprimento de metas; 

h) Manter registros, relatórios e demais documentações organizadas em arquivos para 

análises e prestação de contas; 

i) Responder ao Coordenador do Núcleo sempre que solicitado. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 6º. Os casos omissos no presente Regimento Interno serão resolvidos pela Secretaria 

Geral de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Vale do Iguaçu, ouvida 

a Reitoria. 

 

Art. 7º. O presente Regimento Interno entrará em vigor após sua aprovação no Conselho 

Superior Universitário (CONSU), revogadas as decisões ao contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 
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3.2.4.2. Ética e cidadania  

A Ética e Cidadania é abordada nas disciplinas de Desafios Sociais e Contemporâneos, 

que busca desenvolver a reflexão e o entendimento sobre o desenvolvimento da sociedade 

por meio dos conceitos básicos de humanidade e cidadania, analisando a constituição do 

sujeito social e a disciplina de Legislação e Ética Profissional, que aborda a temática no 

contexto do profissional arquiteto; em atividades extracurriculares e projetos de extensão 

promovidos pelo Núcleo de Ética e Bioética da IES; na iniciação científica e em atividades 

complementares. 

As questões relacionadas a ética são regidas pelo Núcleo de Ética e Bioética do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) - NEB -, foi constituído com base na 

Resolução nº 466 de 12 de outubro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, é um órgão 

colegiado interdisciplinar, deliberativo, consultivo e educativo, vinculado ao Centro 

Universitário Vale do Iguaçu, independente na tomada de decisões, quando no exercício das 

suas funções. 

 

3.2.4.2.1. Regimento do Núcleo de Ética e Bioética do Centro Universitário Vale do 
Iguaçu 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 1º. O Núcleo de Ética e Bioética do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) - NEB 

-, foi constituído com base na Resolução nº 466 de 12 de outubro de 2012 do Conselho 

Nacional de Saúde, é um órgão colegiado interdisciplinar, deliberativo, consultivo e 

educativo, vinculado às Centro Universitário Vale do Iguaçu, independente na tomada de 

decisões, quando no exercício das suas funções. 

 

Art. 2º. O Núcleo de Ética e Bioética do Centro Universitário Vale do Iguaçu tem a finalidade 

maior de defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade, 

contribuindo no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos, metodológicos e 

científicos. 

 



  

71 
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

Art. 3º. O Núcleo de Ética e Bioética atenderá à legislação pertinente e reger-se-á pelo 

presente Regimento. 

 

§ 1º. Para fins deste Regimento, define-se como pesquisa a classe de atividades cujo objetivo 

é desenvolver e/ou contribuir para o conhecimento generalizável, através de métodos 

científicos de observação e inferência aceitos. 

§ 2º. Todo e qualquer projeto de pesquisa envolvendo seres humanos deverá obedecer às 

recomendações da Resolução nº 466 de 12 de outubro de 2012 do Conselho Nacional de 

Saúde, e dos documentos citados em seu preâmbulo, bem como suas alterações posteriores. 

§ 3º. A responsabilidade do pesquisador é indelegável, indeclinável e compreende os 

aspectos éticos e legais pertinentes. 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 4º. Ao NEB compete: 

I - A avaliação ética dos protocolos de pesquisa que envolvam seres humanos, respaldado 

pela Legislação sobre ética em pesquisa vigente. 

a) Cada protocolo de pesquisa será analisado, inicialmente, por pelo menos um dos membros 

do Núcleo, responsável pela apresentação de uma proposta de parecer, sendo que o parecer 

definitivo deverá ser deliberado durante a reunião mensal, por todos os presentes e, então 

assinado por todos e encaminhado ao responsável pelo protocolo. 

b) Em situações excepcionais, ponderadas pela Presidência, poderá ser emitido um parecer 

ad hoc. Este parecer será analisado pelo Colegiado na primeira reunião ordinária que ocorrer 

e poderá ser por ele alterado. 

c) Os projetos recebidos pelo Núcleo serão analisados no prazo de até quarenta e cinco dias 

contados da data do protocolo. 

II - Manter a guarda confidencial de todos os dados obtidos na execução de sua tarefa; 

III - Manter o projeto, o protocolo e respectivo parecer em arquivo, por cinco anos após o 

término do projeto, à disposição das autoridades competentes; 

IV - Proceder ao acompanhamento dos projetos em curso através dos relatórios anuais dos 

pesquisadores envolvidos; 
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V - Desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em torno da ética na 

ciência; 

VI - Receber denúncia de abusos ou notificação sobre fatos adversos que possam alterar o 

curso normal dos estudos, decidindo pela continuidade, modificação ou suspensão da 

pesquisa, devendo, se necessário, adequar o termo de consentimento; 

VII - Requerer instauração de sindicância junto à autoridade competente, em caso de 

denúncia de irregularidades da natureza ética nas pesquisas e, havendo comprovação, 

comunicar o fato à Reitoria do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) e, no que 

couber, a outras instâncias. 

 

Art. 5º. O NEB poderá recorrer a consultores ad hoc, pertencentes ou não à instituição, no 

caso de haver necessidade de se obterem subsídios técnicos específicos sobre algum projeto 

analisado. 

 

Art. 6º. Considera-se antiética a interrupção da pesquisa já aprovada sem justificativa aceita 

pelo NEB. 

 

Art. 7º. A revisão de cada protocolo culminará no seu enquadramento em uma das seguintes 

✁�✂✄☎✆✝✞�✟✠ ✡✄ �✁✆✝✡✆ ✁✆☛ ☞✄✟✆✌✍✎✏✆ ✑✒ ✓✔✔✠ ✞✂✄☛ ✕✖✗✠ ✟✍✘✞✂✄☛ ✙ ✌✄✂✝� ✚✘✛✜ 

a) aprovado; 

b) pendente: quando o NEB considera necessária a correção do protocolo apresentado, e 

solicita revisão específica, modificação ou informação relevante, que deverá ser atendida em 

prazo estipulado em norma operacional; 

c) não aprovado; 

Parágrafo Único: o início do desenvolvimento do projeto de pesquisa somente se dará após a 

aprovação do NEB. 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO 
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Art. 8º. O NEB é órgão colegiado e composto por profissionais das diversas áreas do 

conhecimento, designados pela Reitoria, de acordo com as indicações das coordenações de 

curso.  

 

§ 1º. Os membros do NEB/UNIGUAÇU comporão um colegiado de 15 (quinze) professores do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

§ 2º. O mandato dos membros do NEB será de 03 (três) anos, permitida a recondução e, a 

cada ano, em função da necessidade e experiência, poderá ser renovado um terço do Núcleo. 

 

Art. 9º. Haverá no NEB um Coordenador, designado pela Reitoria, com mandato de 3 (três) 

anos, permitindo-se a recondução.  

 

Art. 10º. Compete ao Coordenador do NEB: 

I - Convocar e presidir as reuniões do Núcleo; 

II - Assinar todos os documentos oficiais emitidos pelo Núcleo; 

III - Distribuir os projetos de pesquisa recebidos para análise e parecer dentre os membros do 

Núcleo; 

IV - Requerer instauração de sindicância junto à Reitoria da Uniguaçu em caso de denúncia 

de irregularidade de natureza ética nas pesquisas e, havendo comprovação, comunicar o fato 

à Reitoria da Uniguaçu para que se tomem as providências sugeridas; 

V - Exercer outras atribuições inerentes à sua competência de coordenar todas as atividades 

do Núcleo de Ética e Bioética. 

 

Art. 11. Para apoio e auxílio ao Coordenador do NEB será indicado pela Reitoria o Vice-

Coordenador, para mesmo mandato do Coordenador, que ficará incumbido de: 

 

I - Auxiliar o Coordenador nas tarefas administrativas; 

II - Substituir o Coordenador nos seus afastamentos e ausências eventuais. 

III - Orientar e assessorar os coordenadores de pesquisa nas questões éticas de pesquisa com 

seres humanos; 
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Parágrafo Único ✄ Para apoio e auxílio ao Coordenador e ao Vice-Coordenador do NEB será 

indicado pela Reitoria um funcionário que ficará incumbido do recebimento, registro, arquivo 

de todos os projetos apresentados para análise e aprovação, assentamentos do Núcleo, 

expedição e controle da correspondência.  

 

Art. 12. O NEB reunir-se-á na sala de reuniões da IES, ordinariamente, uma vez por mês, 

conforme calendário semestral divulgado para a comunidade acadêmica e, 

extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do Coordenador ou de, no 

mínimo, metade dos seus membros, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, 

observando-se o quórum de 1/3 (um terço) de seus membros para a instalação, sendo suas 

decisões tomadas por maioria simples. 

 

Art. 13. Os pareceres, preservado o caráter confidencial, serão promulgados por decisão do 

NEB e cópias deles enviadas aos autores, ao Orientador do trabalho/estudo. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 14. Os casos omissos no presente Regimento serão resolvidos pelo próprio NEB. 

 

Art. 15. O suporte material e financeiro para o funcionamento do Núcleo de Ética e Bioética 

será fornecido pela IES. 

 

Art. 16. Este Regimento entrará em vigor a partir da sua aprovação no Conselho Superior 

Universitário (CONSU), revogando-se as disposições em contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 
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3.2.4.3. Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira em e 
Indígena 

Em junho de 2004 o Conselho Nacional da Educação, através da Resolução N°1, 

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, estabelecendo (art. 1°, § 1°) 

que as Instituições de Ensino Superior deveriam incluir nos conteúdos de disciplinas e 

atividades curriculares dos cursos que ministram, a Educação das Relações Étnico-Raciais, 

bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, 

nos termos explicitados no Parecer CNE/CP 3/2004.  

O Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Vale do Iguaçu, após 

deliberação junto ao DNE, e posterior aprovação junto ao colegiado, entendeu que tais 

medidas se constituem de orientações, princípios e fundamentos para o planejamento, 

execução e avaliação da educação, tendo por meta promover a educação de cidadãos 

atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando 

relações étnico-sociais positivas, rumo à construção de nação democrática. 

Assim, em cumprimento ao art. 3º da citada resolução, a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e o estudo de História e Cultura Afro-Brasileira, e História e Cultura Africana 

será desenvolvida por meio de conteúdos, competências, atitudes e valores, a serem 

estabelecidos pela IES e por seus professores, atendendo as indicações, recomendações e 

diretrizes explicitadas no Parecer CNE/CP 003/2004. 

Nesse contexto a Lei 11.645/08 ✄ Lei da História e Cultura Afrodescendente e 

Indígena a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no 

✙✒✆✆✁✙✒✍✝ ✝✗✟✙✟✌✍ ✎✌ ✆✂✎✂ ✎✂ ✂✄✡✟✄✝ ✌ ✝✢✆✟✑✌☎✝✆✟✂✎✌✎✂ ✎✌ ☎✂✔☛☎✟✙✌ ✖✄✟✡☎✂✆✟✌ ✂ ✙✒✍☎✒✆✌ afro-

✢✆✌✡✟✍✂✟✆✌ ✂ ✟✄✎✁✑✂✄✌✤ ☎✌✔✢�✔ � ✌☎✂✄✎✟✎✌✥ 

Importante destacar que a estrutura de implementação da política das relações 

étnico-racial e o ensinamento de história e cultura afro-brasileira e indígena está suportada 

em três pilares: 

a) Consciência política e histórica da diversidade, que conduz a:  igualdade básica de 

pessoa humana como sujeito de direitos; - à compreensão de que a sociedade é 

formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais distintos;  

conhecimento e à valorização da história dos povos africanos e da cultura afro-
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brasileira na construção histórica e cultural brasileira; superação da indiferença, 

injustiça e desqualificação com que os negros, os povos indígenas e também as 

classes populares às quais os negros, no geral, pertencem, são comumente 

tratados; - desconstrução, por meio de questionamentos e análises críticas, 

objetivando eliminar conceitos, ideias e comportamentos; diálogo, via fundamental 

para entendimento entre diferentes, com a finalidade de negociações, tendo em 

vista objetivos comuns; visando a uma sociedade justa.  

b) Fortalecimento de identidades e de direitos, que orienta a:  desencadeamento de 

processo de afirmação de identidades, de historicidade negada ou distorcida; o 

rompimento com imagens negativas forjadas; esclarecimentos a respeito de 

equívocos quanto a uma identidade humana universal; combate à privação e 

violação de direitos; ampliação do acesso a informações sobre a diversidade da 

nação brasileira.  

c) Ações educativas de combate ao racismo e a discriminações, que encaminha a: 

conexão dos objetivos, estratégias de ensino e atividades com a experiência de vida 

dos alunos e professores; condições para professores e alunos pensarem, 

decidirem, agirem, assumindo responsabilidade por relações étnico-raciais 

positivas; valorização da oralidade, da corporeidade e da arte, por exemplo, como a 

dança, marcas da cultura de raiz africana, ao lado da escrita e da leitura; educação 

patrimonial, aprendizado a partir do patrimônio cultural afro-brasileiro; cuidado 

para que se dê um sentido construtivo à participação dos diferentes grupos sociais; 

entre outros. 

A Educação das Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro- 

Brasileira e Indígena são contempladas, principalmente nas disciplinas de Desafios Sociais e 

Contemporâneos, Estudos Sociais e Econômicos, Arquitetura Brasileira além de ser 

abordado, de forma transversal, em todas as disciplinas que tratam da busca de igualdade 

de direitos; em atividades complementares; na iniciação científica; em projetos de extensão 

e em atividades extracurriculares promovidas pela IES. 
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3.2.4.3.1. Regulamento do Núcleo de Direitos Humanos do Centro Universitário Vale do 
Iguaçu (Uniguaçu). 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

Art. 1º. O Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), em congruência com a Declaração 

Internacional dos Direitos Humanos (1948) e seus preâmbulos, bem como com o Pacto Nacional 

Universitário, em parceria com o Ministério da Justiça e Cidadania e o Ministério da Educação e 

Cultura, visa, por meio do Núcleo de Direitos Humanos, promover o respeito à diversidade, a 

cultura de paz e os Direitos Humanos, em conjunto com o Núcleo de Apoio ao Discente da 

Uniguaçu (NADU) e com o Núcleo de Acessibilidade da Uniguaçu (NAU), de acordo com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de cada curso. 

 

Art. 2º. O Núcleo de Direitos Humanos, além da implementação em toda a Instituição do Pacto 

Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura da Paz e dos Direitos Humanos, 

tem como objetivos específicos: 

a) Desenvolver atividades nos cinco eixos estratégicos para o desenvolvimento de atividades 

de educação em Direitos Humanos: Ensino, pesquisa, extensão, gestão e convivência 

comunitária e universitária; 

b) Incluir nos projetos pedagógicos a matéria de Direitos Humanos, assim como na matriz 

curricular dos cursos; 

c) Definir junto ao colegiado de cada curso a possibilidade de componentes curriculares 

obrigatórios ou optativos; 

d) Promover a formação do corpo docente; 

e) Propor a possibilidade de um curso de pós-graduação em Direitos Humanos, bem como a 

inserção da disciplina de Direitos Humanos, ou na ementa de disciplinas afins, de maneira 

transdisciplinar, nos cursos de graduação e pós-graduação já existentes, assim como nos 

PPCs de cada curso; 

f) Desenvolvimento de núcleos estudos, de promoção à iniciação científica e de capacitação 

docente e discente em Direitos Humanos; 

g) Aproximar os segmentos da sociedade aos projetos desenvolvidos na instituição, 

objetivando intervir na solução de problemas sociais referentes aos Direitos Humanos; 
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h) Valorizar a diversidade a partir da convivência dos sujeitos da sociedade, em todos os 

âmbitos sociais; 

i) Propor atividades acadêmicas com foco na temática de Direitos Humanos, incluindo os 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC); 

j) Propor projetos de extensão e clínicas universitárias em Direitos Humanos. 

 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS DA EQUIPE 

Art. 3º. O Núcleo de Direitos Humanos é composto pelos seguintes membros: 

a) 1 (um) coordenador, docente da Instituição, designado pela Reitoria, por seu notório 

conhecimento na área, bem como atuação; 

b) 2 (dois) docentes de cada área a seguir: Ciências Sociais Aplicadas e Humanas; Ciências da 

Saúde; Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação; Ciências Agrárias; 

c) 2 (dois) discentes, não podendo ser dos últimos dois períodos do curso, de cada área a 

seguir: Ciências Sociais Aplicadas e Humanas; Ciências da Saúde; Desenvolvimento, 

Tecnologia e Inovação; Ciências Agrárias; 

d) 2 (dois) membros da sociedade civil organizada, com notório saber em Direitos Humanos, 

cultura de paz e/ou diversidade. 

 

Parágrafo Único: Os membros selecionados, ou indicados, poderão permanecer no cargo por um 

prazo mínimo de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos, se for de interesse tanto da Instituição, 

como do membro.  

 

Art. 4º. A escolha dos membros integrantes do Núcleo se dá por meio de indicação dos 

Coordenadores de Cursos, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) e da Reitoria do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), de acordo com suas competências e habilidades 

pertinentes aos objetivos do programa, bem como a partir da legislação vigente. 

 

Art. 5º. Compete ao coordenador do Núcleo: 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento; 
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b) Calendarizar as reuniões, atividades e demais eventos correspondentes ao Núcleo; 

c) Convocar e presidir reuniões; 

d) Representar o Núcleo de Direitos Humanos junto aos demais setores da Instituição; 

e) Promover avaliações sobre as condições de Direitos Humanos de todos os profissionais, 

estudantes e membros da comunidade interna, bem como membros da comunidade 

externa atendidos pela Instituição, buscando o levantamento, produção e difusão de dados 

sobre violações de Direitos Humanos; 

f) Propor políticas que atendam às condições de Direitos Humanos, conforme normativas e 

regulamentações oficiais dos órgãos gestores sobre a educação nacional, estadual e 

municipal, de âmbito público e/ou privado; 

g) Coordenar a elaboração dos relatórios, atas e demais formas de registro sobre os 

encaminhamentos e as determinações emanadas das ações executadas pelo Núcleo de 

Direitos Humanos; 

h) Promover campanhas de conscientização sobre importância da observância das normativas 

legais e oficiais sobre os Direitos Humanos que estejam afetas à Instituição e aos seus 

valores educacionais, sociais e culturais; 

i) Articular a relação entre o Núcleo de Direitos Humanos com o Núcleo de Apoio ao Discente 

da Uniguaçu (NADU) e com o Núcleo de Acessibilidade da Uniguaçu (NAU); 

j) Manter comunicação contínua com os coordenadores dos cursos, de maneira que as 

proposições e articulações presentes neste regulamento sejam cumpridas e postas em 

prática de maneira contínua; 

k) Promover atividades e eventos que visem a divulgação dos preâmbulos da Declaração 

Internacional dos Direitos Humanos, bem como incentivos de políticas de paz e diversidade; 

l) Manter parcerias com organizações da sociedade civil, instâncias participativas, 

associações e instituições públicas e privadas dedicadas aos Direitos Humanos e 

movimentos sociais que trabalhem os Direitos Humanos, mantendo o diálogo entre os 

núcleos, grupos e linhas de pesquisa. 

m) Participar de comitês e conselhos de Direitos Humanos, no intuito de lidar e reparar 

violações, por meio de ouvidorias e comissões de Direitos Humanos; 
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Art. 6º. Compete aos demais membros do Núcleo: 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento; 

b) Participar efetivamente de reuniões e eventos calendarizados; 

c) Elaborar relatórios, atas e demais formas de registro; 

d) Preparar, em consulta com o coordenador, o projeto de programa de trabalho para cada 

período de atividades; 

e) Contribuir com o bom desempenho das funções do Núcleo; 

f) Revisitar documentos e assuntos de caráter geral que possam ser do interesse do Núcleo. 

CAPÍTULO III 

DOS EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS PROMOVIDOS PELO NÚCLEO 

Art. 7º. O Núcleo de Direitos Humanos, em conjunto com o Programa de Expansão da Cultura e 

Preservação da Memória Local e Regional e com o Programa de Capacitação Docente Permanente, 

desenvolve eventos e atividades que promovam os Direitos Humanos que sejam congruentes com 

o Pacto Nacional Universitário dos Direitos Humanos e os preâmbulos da Declaração Internacional 

dos Direitos Humanos, abordando as seguintes temáticas: 

 

a) Resgate da memória cultural local e regional; 

b) Cultura Indígena; 

c) Cultura Afro Descendente/Quilombola; 

d) Discussão sobre gêneros; 

e) População em situação vulnerável; 

f) Problemas locais. 

Parágrafo Único: No que tange às certificações, quando cabíveis, estas serão de responsabilidade 

da Secretaria Acadêmica do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) e/ou demais 

instituições parceiras. 

Art. 8º. Entre as práticas diferenciadas e experiências aproveitáveis, no que tange os Direitos 

Humanos, estão: 

a) Curso de Teoria Crítica em Direitos Humanos em Intercâmbio com a Universidad de Sevilla, 

aberto a todos os acadêmicos e cursos da Instituição, direcionado a acadêmicos, 

professores e funcionários; 
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b) Grupos de Estudo sobre Feminismo e Teoria de Gênero; 

c) Grupo de Estudo sobre Centralidade do Trabalho; 

d) Farmácia Popular; 

e) Atendimento à comunidade local no Núcleo de Práticas Jurídicas e de Serviço Social (NPJSS); 

f) Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo; 

g) Escritório Modelo de Engenharia Civil; 

h) Departamento Veterinário, com atendimento aos animais de pequeno e grande porte da 

população de baixa renda; 

i) Clínica Escola de Psicologia, com atendimentos à comunidade em geral, com parcerias e 

convênios com os municípios da região; 

j) Clínica de Fisioterapia, com atendimento à comunidade e com convênios com os municípios 

pertencentes à região. 

 

Parágrafo Único: também fazem parte das atividades do Núcleo de Direitos Humanos a inserção 

de práticas pedagógicas que tematizam os Direitos Humanos, a diversidade e as políticas de paz 

no Projeto Pedagógico de Curso de cada colegiado, bem como no Plano de Ensino de disciplinas 

pertinentes às temáticas neste regulamento, de maneira transdisciplinar. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 11. Os casos omissos neste Regulamento Interno serão analisados e julgados pela Reitoria do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), ouvida a Equipe do Núcleo. 

 

Art. 12. O presente Regulamento entrará em vigor a partir da sua data de aprovação pelo 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), salvo as disposições ao contrário. 

 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 
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3.2.4.4. A construção de valores de solidariedade, cooperação e respeito às diferenças 
culturais 

Os valores de solidariedade, cooperação e respeito às diferenças culturais são 

construídos na disciplina de Desafios Sociais Contemporâneos que trabalha com sociologia, 

aspectos econômicos e sociais na produção do espaço; em atividades complementares; na 

iniciação científica; em projetos de extensão e em atividades extracurriculares promovidas 

pela IES. 

 
3.2.4.5. Gênero, Acessibilidade e Direitos Humanos  

As questões de gênero, acessibilidade e direitos humanos, estão diretamente ligadas 

as pessoas, a arquitetura por mais técnica, é uma ciência social que trabalha para pessoas, 

os usuários das edificações e dos espaços, assim essas temáticas intrinsicamente são 

abordadas em todas as disciplinas relacionadas a projeto, seja para edificações ou para a 

cidade, em especial a disciplina de acessibilidade; em atividades complementares; na 

iniciação científica; em projetos de extensão promovidos pelo Núcleo de Acessibilidade da 

Uniguaçu  (NAU), e  Núcleo de Direitos Humanos da IES,  e em atividades extracurriculares 

promovidas pela IES. 

O NAU possui regimento próprio, Regimento do Núcleo de Acessibilidade do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu, que visa fortalecer o comprometimento com o processo de 

inclusão social, preocupa-se em proporcionar acessibilidade às pessoas com mobilidade 

reduzida (permanente ou temporária) e à pessoa com deficiência, que apresente completo 

ou parcial comprometimento de suas capacidades motoras, visuais, auditivas, cognitivas ou 

quaisquer outras que necessitem de auxílio na busca por condições igualitárias. 

Núcleo de Direitos Humanos, também possui regulamento, Regulamento do Núcleo 

de Direitos Humanos do Centro Universitário Vale do Iguaçu, visa, promover o respeito à 

diversidade, a cultura de paz e os Direitos Humanos, em conjunto com o Núcleo de Apoio ao 

Discente da Uniguaçu (NADU) e com o Núcleo de Acessibilidade da Uniguaçu (NAU), de 

acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico de Curso 

do curso. 
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3.3. CORRELAÇÃO DAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS COM AS DISCIPLINAS DA 
MATRIZ CURRICULAR OFERECIDA PELO CURSO 

Quadro 23: Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação - Matriz 111 e 115- ano 2015 a 
2018 

TÓPICO DISCIPLINAS QUE CONTEMPLAM O TÓPICO 
HABILIDADES E 
COMPETÊNCIAS 

DCNE 

ESTÉTICA E HISTÓRIA 
DAS ARTES 

ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE IV 

ESTUDOS SOCIAIS E 
ECONÔMICOS 

ESTUDOS SOCIAIS E ECONÔMICOS I 

HUMANIDADES E CIDADANIA I 

MEIOS DE 
REPRESENTAÇÃO E 
EXPRESSÃO 

DESENHO DE ARQUITETURA I XI 

DESENHO DE ARQUITETURA II XI 

GEOMETRIA DESCRITIVA XI 

MAQUETARIA XI 

MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO I XI 

MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO II XI 

FORMAÇÃO BÁSICA 

INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS  V 

FÍSICA APLICADA À ARQUITETURA E 
URBANISMO 

IX 

MATEMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E 
URBANISMO 

VIII 

METODOLOGIA CIENTÍFICA V 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
 

Quadro 24: Núcleo de Conhecimentos de Fundamentação - Matriz 156 - ano 2019 

TÓPICO DISCIPLINAS QUE CONTEMPLAM O TÓPICO 
HABILIDADES E 
COMPETÊNCIAS 

DCNE 

ESTÉTICA E HISTÓRIA 
DAS ARTES 

ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE IV 

ESTUDOS SOCIAIS E 
ECONÔMICOS 

DESAFIOS SOCIAIS CONTEMPORÂNEOS I 

MEIOS DE 
REPRESENTAÇÃO E 
EXPRESSÃO 

ATIVIDADES INTEGRADAS I XI 

ATIVIDADES INTEGRADAS II XI 

DESENHO DE ARQUITETURA I XI 

DESENHO DE ARQUITETURA II E 
MAQUETARIA 

XI 

GEOMETRIA DESCRITIVA XI 

MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO I XI 

MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO II XI 

FORMAÇÃO BÁSICA 

MATEMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E 
URBANISMO 

VIII 

METODOLOGIA E MÉTODOS 
QUANTITATIVOS EM PESQUISA 

V 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Quadro 25: Núcleo de Conhecimentos Profissionais - Matriz 111 e 115- ano 2015 a 2018 

TÓPICO 
DISCIPLINAS QUE CONTEMPLAM O 
TÓPICO 

HABILIDADES E 
COMPETÊNCIAS 

DCNE 

HABILIDADES E 
COMPETÊNCIAS 

CAU 

CONFORTO 
AMBIENTAL 

CONFORTO AMBIENTAL I IX 6 

CONFORTO AMBIENTAL II IX 6 

INFORMÁTICA 
APLICADA À 
ARQUITETURA E 
URBANISMO 

INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA 
E URBANISMO I 

XI, XII  

INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA 
E URBANISMO II 

XI, XII  

PLANEJAMENTO 
URBANO E REGIONAL 

URBANISMO I VI 4 

URBANISMO II VI 4 

URBANISMO III VI 4 

URBANISMO IV VI 4 

PROJETO DE 
ARQUITETURA, 
URBANISMO E DO 
PAISAGISMO 

ACESSIBILIDADE III  

ARQUITETURA DE INTERIORES III 2 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA II 3 

LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL III  

PROJETO ARQUITETÔNICO I III 1 

PROJETO ARQUITETÔNICO II III 1 

PROJETO ARQUITETÔNICO III III 1 

PROJETO ARQUITETÔNICO IV III 1 

PROJETO ARQUITETÔNICO V III 1 

PROJETO ARQUITETÔNICO VI III 1 

PROJETOS INTEGRADORES III 1 

PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
PREDIAIS 

III  

PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS III  

SISTEMAS 
ESTRUTURAIS 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS APLICADA À 
ARQUITETURA E URBANISMO 

VIII 8 

SISTEMAS ESTRUTURAIS I 
VIII 8 

SISTEMAS ESTRUTURAIS II VIII 8 

SISTEMAS ESTRUTURAIS III VIII 8 

TÉCNICAS 
RETROSPECTIVAS 

ARQUITETURA BRASILEIRA  IV 5 

PATRIMÔNIO E RESTAURO X 5 

TECNOLOGIA DA 
CONSTRUÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA VII 9 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS I VII 9 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS II VII 9 

TEORIA E HISTÓRIA 
DA ARQUITETURA, 
URBANISMO E DO 
PAISAGISMO 

INTRODUÇÃO À ARQUITETURA E 
URBANISMO 

V  

TEORIA E HISTÓRIA DA ARQUITETURA E 
URBANISMO  

V  

TOPOGRAFIA 
TOPOGRAFIA APLICADA À ARQUITETURA E 
URBANISMO 

XIII 7 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
 

Quadro 26: Núcleo de Conhecimentos Profissionais - Matriz 156 - ano 2019 

TÓPICO DISCIPLINAS QUE CONTEMPLAM O TÓPICO 
HABILIDADES E 
COMPETÊNCIAS 

HABILIDADES E 
COMPETÊNCIAS 
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DCNE CAU 

CONFORTO AMBIENTAL 

CONFORTO AMBIENTAL I  IX 6 

CONFORTO AMBIENTAL II IX 6 

CONFORTO AMBIENTAL III IX 6 

INFORMÁTICA APLICADA 
À ARQUITETURA E 
URBANISMO 

ATIVIDADES INTEGRADAS III III  

INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E 
URBANISMO I 

XI, XII  

INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E 
URBANISMO II 

XI, XII  

PLANEJAMENTO 
URBANO E REGIONAL 

ATIVIDADES INTEGRADAS IV III 4 

ATIVIDADES INTEGRADAS VI III 4 

ATIVIDADES INTEGRADAS VII III 4 

URBANISMO I III 4 

URBANISMO II VI 4 

URBANISMO III VI 4 

URBANISMO IV VI 4 

PROJETO DE 
ARQUITETURA, 
URBANISMO E DO 
PAISAGISMO 

ACESSIBILIDADE III  

ARQUITETURA DE INTERIORES III 2 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA I II 3 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA II II 3 

ATIVIDADES INTEGRADAS V III 1 

ATIVIDADES INTEGRADAS VIII III 1 

ATIVIDADES INTEGRADAS IX III 1 

LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL III  

PROJETO ARQUITETÔNICO I III 1 

PROJETO ARQUITETÔNICO II III 1 

PROJETO ARQUITETÔNICO III III 1 

PROJETO ARQUITETÔNICO IV III 1 

PROJETO ARQUITETÔNICO V III 1 

PROJETO ARQUITETÔNICO VI III 1 

PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
PREDIAIS 

III  

PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS III  

SISTEMAS ESTRUTURAIS 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS APLICADA À 
ARQUITETURA E URBANISMO 

VIII 8 

SISTEMAS ESTRUTURAIS I VIII 8 

SISTEMAS ESTRUTURAIS II VIII 8 

SISTEMAS ESTRUTURAIS III VIII 8 

TÉCNICAS 
RETROSPECTIVAS 

ARQUITETURA BRASILEIRA  IV 5 

PATRIMÔNIO E RESTAURO X 5 

TECNOLOGIA DA 
CONSTRUÇÃO 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS I VII 9 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS II VII 9 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS III VII 9 

TEORIA E HISTÓRIA DA 
ARQUITETURA, 
URBANISMO E DO 
PAISAGISMO 

INTRODUÇÃO À ARQUITETURA E 
URBANISMO 

V  

TEORIA E HISTÓRIA DA ARQUITETURA E 
URBANISMO  

V  

TOPOGRAFIA 
TOPOGRAFIA APLICADA À ARQUITETURA E 
URBANISMO 

XIII 7 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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3.4. ALTERAÇÃO NA MATRIZ CURRICULAR 

As matrizes são construídas em consonância com os objetivos dos cursos e da 

Instituição, atendendo ao perfil do egresso desejado, após as discussões dos integrantes do 

NDE, e aprovação dos colegiados de curso, CONSEPE e CONSU. Mas estão em permanente 

evolução e são passíveis de alterações visando à melhoria do curso.  

O curso de Arquitetura e Urbanismo criado em 2015, ainda não possui uma turma 

formada. O histórico de alteração na matriz curricular, conta com uma alteração no ano de 

2016, alterando disciplinas do 1º, 2º, 3º, 8º e 9º períodos alterando apenas a ordem das 

disciplinas, não havendo modificações de carga horária e ementa. 

As mudanças são demonstradas no quadro abaixo separado por período: 

Quadro 27: Mudança na Matriz Curricular 111 para 115 - ano de 2015 e 2016 
MATRIZ CURRICULAR 111- ANO 2015 MATRIZ CURRICULAR 115- ANO 2016 

DISCIPLINA 
CARGA 

HORÁRIA 
DISCIPLINA 

CARGA 
HORÁRIA 

1º PERÍODO 

DESENHO DE ARQUITETURA I 80 DESENHO DE ARQUITETURA I 80 

ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE 80 ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE 80 

GEOMETRIA DESCRITIVA 80 GEOMETRIA DESCRITIVA 80 

HUMANIDADES E CIDADANIA 40 
INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE 
TEXTOS 

40 

INFORMÁTICA APLICADA À 
ARQUTIETURA E URBANISMO I 

40 
INTRODUÇÃO À ARQUITETURA E 
URBANISMO 

40 

INTRODUÇÃO À ARQUITETURA E 
URBANISMO 

40 
MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E 
EXPRESSÃO I 

80 

MATEMÁTICA APLICADA À 
ARQUITETURA E URBANISMO 

40 - 

TOTAL 400 TOTAL 400 

2º PERÍODO 

DESENHO DE ARQUITETURA II 80 DESENHO DE ARQUITETURA II 80 

ESTUDOS SOCIAIS E ECONÔMICOS 40 HUMANIDADES E CIDADANIA 40 

INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE 
TEXTOS 

40 MAQUETARIA 80 

MAQUETARIA 80 
MATEMÁTICA APLICADA À 
ARQUITETURA E URBANISMO 

40 

MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E 
EXPRESSÃO I 

80 
MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E 
EXPRESSÃO II 

80 

TEORIA E HISTÓRIA DA ARQUITETURA E 
URBANISMO 

80 
TEORIA E HISTÓRIA DA ARQUITETURA 
E URBANISMO 

80 

TOTAL 400 TOTAL 400 

3º PERÍODO 

ARQUITETURA BRASILEIRA 40 ARQUITETURA BRASILEIRA 40 

CONFORTO AMBIENTAL I 80 CONFORTO AMBIENTAL I 80 

FÍSICA APLICADA A ARQUITETURA E 
URBANISMO 

80 ESTUDOS SOCIAIS E ECONÔMICOS 40 
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MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E 
EXPRESSÃO II 

80 
FÍSICA APLICADA A ARQUITETURA E 
URBANISMO 

80 

PROJETO ARQUITETÔNICO I 120 
INFORMÁTICA APLICADA À 
ARQUTIETURA E URBANISMO I 

40 

- PROJETO ARQUITETÔNICO I 120 

TOTAL 400 TOTAL 400 

8º PERÍODO 
ACESSIBILIDADE 40 ACESSIBILIDADE 40 

ARQUITETURA DE INTERIORES  80 ARQUITETURA DE INTERIORES  80 

OPTATIVA I  80 OPTATIVA I  80 

PROJETO ARQUITETONICO VI 120 PATRIMÔMIO E RESTAURO 80 

URBANISMO IV 80 PROJETO ARQUITETONICO VI 120 

TOTAL 400 TOTAL 400 

9º PERÍODO 

OPTATIVA II 80 OPTATIVA II  80 

PATRIMÔMIO E RESTAURO  80 PROJETOS INTEGRADORES 160 

PROJETOS INTEGRADORES 160 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO I 

80 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO I 

80 URBANISMO IV 80 

TOTAL 400 TOTAL 400 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

Já no ano de 2019 com a adição das Atividades Pedagógicas Supervisionadas (APS), a 

Matriz 156 altera a Matriz 115 incluindo as disciplinas de Atividades Integradas do 1º ao 9º 

período, em APS, alterando a carga horária e ementas de parte das disciplinas e 

significativamente a suas ordens, sendo que na matriz 115 eram 53 disciplinas e passam a 

ser 58 na matriz 156, considerando o rendimento acadêmico e contexto regional de inserção 

da instituição. 

Cabe salientar que as mudanças mais consideráveis estão no décimo período com o 

remanejamento de disciplinas em que o aluno não precise estar na instituição durante o 

semestre possibilitando ao acadêmico a realização de estágios em outras cidades podendo já 

se inserir no mercado de trabalho. 

Para isso algumas disciplinas foram incorporadas a partir da remodelação das 

ementas em outras disciplinas, como é o caso de Interpretação de Textos, Humanidades e 

Cidadania e Estudos Sociais e Econômicos da matriz 115 que passa na matriz 156 a englobar 

esses conteúdos na disciplina de Desafios Sociais Contemporâneos, justificativas mais 

detalhadas podem ser vistas nos estudos do NDE. 
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Quadro 28: Mudança na Matriz Curricular 115 para 156 - ano de 2016 e 2019 
LEGENDA 

  DISCIPLINAS NOVAS 

 ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA 

  DISCIPLINAS INCORPORADAS EM OUTRAS DISCIPLINAS 

 APS 

 ALTERAÇÃO DO NOME 

 
MATRIZ CURRICULAR 156 - ANO 2019 MATRIZ CURRICULAR 115- ANO 2016 

DISCIPLINA 
CARGA 
HOR. 

APS DISCIPLINA 
CARGA 
HOR. 

1º PERIODO 

DESAFIOS SOCIAIS CONTEMPORÂNEOS 40 
 

DESENHO DE ARQUITETURA I 80 

DESENHO DE ARQUITETURA I 80 
 

ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE 80 

ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE 80 
 

GEOMETRIA DESCRITIVA 80 

GEOMETRIA DESCRITIVA 40 
 

INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE 
TEXTOS 

40 

INTRODUÇÃO À ARQUITETURA E 
URBANISMO 

40 
 

INTRODUÇÃO À ARQUITETURA E 
URBANISMO 

40 

MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO I 40 
 

MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E 
EXPRESSÃO I 

80 

ATIVIDADES INTEGRADAS I 0 80 
  

TOTAL 320 80 TOTAL 400 

2º PERIODO 

DESENHO DE ARQUITETURA II E 
MAQUETARIA 

80 
 

DESENHO DE ARQUITETURA II 80 

MATEMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E 
URBANISMO 

40 
 

HUMANIDADES E CIDADANIA 40 

METODOLOGIA E MÉTODOS 
QUANTITATIVOS EM PESQUISA 

40 
 

MAQUETARIA 80 

MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO II 80 
 

MATEMÁTICA APLICADA À 
ARQUITETURA E URBANISMO 

40 

TEORIA E HISTÓRIA DA ARQUITETURA E 
URBANISMO 

80 
 

MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E 
EXPRESSÃO II 

80 

ATIVIDADES INTEGRADAS II 0 80 
TEORIA E HISTÓRIA DA 
ARQUITETURA E URBANISMO 

80 

TOTAL 320 80 TOTAL 400 

3º PERIODO 

ACESSIBILIDADE 40 
 

ARQUITETURA BRASILEIRA 40 

INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E 
URBANISMO I 

80 
 

CONFORTO AMBIENTAL I 80 

PROJETO ARQUITETÔNICO I 80 
 

ESTUDOS SOCIAIS E ECONÔMICOS 40 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS I 40 
 

FÍSICA APLICADA À ARQUITETURA 
E URBANISMO 

80 

TOPOGRAFIA APLICADA À ARQUITETURA E 
URBANISMO 

80 
 

INFORMÁTICA APLICADA À 
ARQUITETURA E URBANISMO I 

40 

ATIVIDADES INTEGRADAS III 0 80 PROJETO ARQUITETÔNICO I 120 

TOTAL 320 80 TOTAL 400 

4º PERIODO 

CONFORTO AMBIENTAL I  40 
 

CONFORTO AMBIENTAL II 40 
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INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E 
URBANISMO II 

80 
 

INFORMÁTICA APLICADA À 
ARQUITETURA E URBANISMO II 

80 

PROJETO ARQUITETÔNICO II 80 
 

PROJETO ARQUITETÔNICO II 120 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS APLICADA À 
ARQUITETURA E URBANISMO 

80 
 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 
APLICADA À ARQUITETURA E 

URBANISMO 
80 

URBANISMO I  40 
 

TOPOGRAFIA APLICADA À 
ARQUITETURA E URBANISMO 

80 

ATIVIDADES INTEGRADAS IV 0 80 
  

TOTAL 320 80 TOTAL 400 

5º PERIODO 

CONFORTO AMBIENTAL II  40 
 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA 80 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA I 40 
 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 40 

PROJETO ARQUITETÔNICO III 80 
 

PROJETO ARQUITETÔNICO III 120 

SISTEMAS ESTRUTURAIS I 80 
 

SISTEMAS ESTRUTURAIS I 80 

URBANISMO II  80 
 

URBANISMO I 80 

ATIVIDADES INTEGRADAS V 0 80 
  

TOTAL 320 80 TOTAL 400 

6º PERIODO 

PROJETO ARQUITETÔNICO IV 80 
 

PROJETO ARQUITETÔNICO IV 120 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA II  40 
 

PROJETOS DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

80 

PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 80 
 

SISTEMAS ESTRUTURAIS II 80 

SISTEMAS ESTRUTURAIS II 80 
 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS I 40 

URBANISMO III  40 
 

URBANISMO II 80 

ATIVIDADES INTEGRADAS VI 0 80 
  

TOTAL 320 80 TOTAL 400 

7º PERIODO 

PROJETO ARQUITETÔNICO V 80 
 

PROJETO ARQUITETÔNICO V 120 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS II 40 
 

PROJETOS DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 

80 

URBANISMO IV  40 
 

SISTEMAS ESTRUTURAIS III 80 

PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 80 
 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS II 40 

SISTEMAS ESTRUTURAIS III 80 
 

URBANISMO III 80 

ATIVIDADES INTEGRADAS VII 0 80 
  

TOTAL 320 80 TOTAL 400 

8º PERIODO 

ARQUITETURA BRASILEIRA 40 
 

ACESSIBILIDADE 40 

ARQUITETURA DE INTERIORES 80 
 

ARQUITETURA DE INTERIORES 80 

LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL 40 
 

OPTATIVA I 80 

OPTATIVA I 40 
 

PROJETO ARQUITETONICO VI 120 

PROJETO ARQUITETONICO VI 80 
 

URBANISMO IV 80 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS III  40 
   

ATIVIDADES INTEGRADAS VIII 0 80 
  

TOTAL 320 80 TOTAL 400 
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9º PERIODO 

CONFORTO AMBIENTAL III  40 
 

OPTATIVA II 80 

OPTATIVA II 40 
 

PATRIMÔMIO E RESTAURO 80 

PATRIMÔMIO E RESTAURO 80 
 

PROJETOS INTEGRADORES 160 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 80 
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO I 

80 

ATIVIDADES INTEGRADAS IX 80 80 
  

TOTAL 320 80 TOTAL 400 

10º PERIODO 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES (96 horas 
sociais e 224 horas complementares) 

320 
 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
(72 horas sociais e 168 horas 

complementares) 
240 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 320 
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 240 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 80 
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO II 

80 

TOTAL HORAS 720 
 

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 40 

  
 

LEGISLAÇÃO E ÉTICA 
PROFISSIONAL 

40 

PORCENTAGEM 83% 17% OPTATIVA III 80 

TOTAL DE HORAS DO CURSO 
3600 720 TOTAL HORAS 720 

4320 TOTAL DE HORAS DO CURSO 4320 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 
3.5. CONTEÚDOS CURRICULARES 

Os conteúdos curriculares do curso de Arquitetura e Urbanismo foram construídos 

e são acompanhados pelo NDE do curso e estão em consonância no que diz o perfil 

profissional do egresso no curso, sempre sendo atualizado em relação à área de atuação do 

profissional, e atendendo às sugestões do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e 

também às Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso. A Bibliografia dos conteúdos 

curriculares seguem na proporção de três títulos nas básicas com no mínimo 9 exemplares 

(mais de um exemplar a cada 10 vagas ofertadas) e cinco indicações na bibliografia 

complementar, todas com títulos físicos e/ou na biblioteca virtual, garantindo o acesso aos 

conteúdos seja na biblioteca da instituição, seja em qualquer lugar pela internet nos livros 

virtuais, garantindo também a acessibilidade metodológica, existe a monitoria acadêmica 

para apoio aos problemas que são identificados entre os alunos em relação ao aprendizado, 

também possui o acompanhamento psicológico através do NAU e do NADU, onde ambos os 

núcleos possuem regimentos próprios, onde regulamentam os seus funcionamentos para 

atender às necessidades de acessibilidade. Possuindo atendimento às políticas de educação 
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ambiental, educação em direitos humanos e educação das relações étnico-raciais e o ensino 

da história e cultura afro-brasileira, os conteúdos curriculares ofertam disciplinas que 

promovem a discussão e conscientização sobre os conteúdos. Os conteúdos curriculares do 

curso de arquitetura e urbanismo possui as características sobre o atendimento das 

demandas locais, porém, existem possibilidades de integração e flexibilidade no 

cumprimento de sua estrutura curriculares, para isto, são previstas as horas 

complementares e, no caso da instituição, sociais, integrando o compromisso social na 

formação dos futuros arquitetos.  

A matriz traz a flexibilidade de alteração de ementa e disciplinas sempre buscando 

atender aos objetivos propostos pelo curso e pela instituição, para isto, faz-se necessário 

que estudos promovidos pelo NDE busquem estruturar o curso com conteúdos curriculares 

que busquem sempre um diferencial do curso dentro da área e trazer o que for de mais 

recente e inovador para que possam ser trabalhadas metodologias e conteúdos inovadores. 

Seguem as informações relativas a conteúdo programático e bibliografias básicas e 

complementares de todas as disciplinas da matriz curricular: 

 
3.5.1. Conteúdos Curriculares com Ementas - Matriz 111 e 115 ✄ ano 2015 a 2018 

ACESSIBILIDADE 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Acessibilidade e desenho universal. Discussão e aplicabilidade da NBR 9050. 

Estudo da acessibilidade, normas técnicas e conceitos relacionados e aplicações junto ao 

projeto de arquitetura e urbanismo. A inclusão de pessoas com mobilidade reduzida no 

ambiente construído. Barreiras físicas, sociais, culturais, políticas e burocráticas. Experiência 

humana nos espaços e qualidade de vida. 

Bibliografia básica: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 9050: 2015 

Acessibilidade de Pessoas com Mobilidade Reduzida às Edificações, Espaços e Equipamentos 

Urbanos. Rio de Janeiro, 2015. 

KRUGER, Joel. Acessibilidade: responsabilidade profissional. 2. ed. Curitiba, CREA - 

PR, 2008. 170.44/A174/Livros. 
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SAAD, Ana Lúcia. Acessibilidade : guia prático para projeto de adaptações e de novas 

edificações. São Paulo, pini, 2011. 690/S111a/Livros. 

Bibliografia complementar: 

BRASIL, Governo Federal. Lei N° 7.853/1989.  

BRASIL, Governo Federal. Decreto N° 6.980/2009.  

DUARTE, Cristiane Rose de Siqueira; COHEN, Regina. Acessibilidade para Todos: uma 

cartilha de orientação. Rio de Janeiro: ALERJ, 2004. v. 1. 87 p.  

______. Acessibilidade como fator de construção do lugar. In: ORNSTEIN, Sheila W; 

PRADO,  A.R.A.; LOPES, M.E. (orgs.). Desenho Universal: caminhos da acessibilidade no 

Brasil. São Paulo: Annablume, p.81-94, 2010.  

 

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Gerenciamento do Planejamento de Empreendimentos; Organização 

Econômica do Empreendimento Arquitetônico e Urbanístico; Estudos de Viabilidade Técnica 

/ Econômica / Financeira; Previsão de Custos Tecnológicos; Caderno de Encargos; Dossiê 

Técnico; Condomínios e Incorporações; Canteiro de obra. 

Bibliografia básica: 

HALPIN, Daniel W.; WOODHEAD, Ronald W. 1938. Administração da construção civil. 

2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. Disponível na biblioteca virtual. 

PINHEIRO, Antônio Carlos da Fonseca Bragança; CRIVELARO, Marcos. Planejamento e 

custos de obras. 1. ed. São Paulo : Érica, 2014. Disponível na biblioteca virtual. 

PINI. TCPO : Tabelas de composições de preços para orçamentos. 14.ed. São Paulo, 

pini, 2012. 692.5/T113/Livros. 

Bibliografia complementar: 

GUEDES, Milber Fernandes; GUEDES, Milber Fernandes. Caderno de encargos. 2ed. 

São Paulo, pini, 1987. 692.3/G924c/Livros. 

LIMA, Suzuki Rosimeire;LIMA, Rosa Reynaldo Ruy. Guia para elaboração de projetos 

de gerenciamento de resíduos da construção civil. Editora Pierson Prentice Hall, CREA - PR, 

2009. 582/L732g/Livros. 
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MATTOS, Aldo Dórea. Planejamento e controle de obras. São Paulo, pini, 2010. 

690/M444p/Livros. 

NR 18 ✄ Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil. 

Disponível em: http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-

trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras/norma-regulamentadora-n-18-

condicoes-e-meio-ambiente-de-trabalho-na-industria-da-construcao 

PEURIFOY, Robert L.[et al.]. Planejamento, equipamentos e métodos para a 

construção civil. / 8. ed. Porto Alegre : AMGH, 2015. Disponível na biblioteca virtual. 

 

ARQUITETURA BRASILEIRA 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Conhecimento da história da arquitetura e urbanismo brasileiro, 

influenciada pela história social da formação do povo e das cidades, para compreensão das 

influências na formação da cultura arquitetônica nacional. Mudanças na arquitetura 

decorrentes das transformações políticas e sociais nacionais. Abrangência do contexto 

econômico, político, cultural e social na formação da arquitetura e urbanismo brasileiro. 

Tipologias e técnicas construtivas empregadas. Conhecimento das principais obras e 

profissionais. 

Bibliografia básica: 

BARDI, Pietro Maria. História da Arte Brasileira. São Paulo: Editora Melhoramentos, 

1975. 

BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo, Perspectiva, 2016. 

720.981/B886a/Livros. 

PINHEIRO, Antônio Carlos da Fonseca Bragança; CRIVELARO, Marcos. História da arte 

e do design : princípios, estilos e manifestações culturais. 1. ed. São Paulo: Érica, 2014. 

Disponível na biblioteca virtual. 

 

Bibliografia complementar: 

BASTOS, Maria Alice Junqueira. Brasil: Arquiteturas após 1950. São Paulo, 

Perspectiva, 2015. 720.981/B327b/Livros. 
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CHING, Francis, D. K.  Dicionário Visual de Arquitetura. Martins Fontes, São Paulo, 

1999. 

FILHO, Nestor Goulart Reis. Quadro da arquitetura no brasil. 12ed. São Paulo, 

Perspectiva, 2014. 720.981/R375q/Livros. 

SAGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil : 1900-1990. 3.ed. São Paulo, ed usp, 2014. 

720.981/S454a/Livros. 

ZANINI, Walter. MUSEU de arte contemporânea da Universidade de São Paulo: 

catálogo geral das obras. São Paulo, Universidade de São Paulo, 1973. 

 

ARQUITETURA DE INTERIORES 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Arquitetura de espaço interior residencial e comercial. Elementos 

fundamentais e princípios do projeto arquitetônico para espaços internos. Noções de 

ergonomia e antropometria. História do mobiliário. Técnicas construtivas e materiais de 

acabamento. Detalhamento, mobiliários e acessórios decorativos. Readequação e 

revitalização de espaços internos. Psicodinâmica das cores. Composição de espaços internos. 

Conforto acústico e luminotécnico. 

Bibliografia básica: 

CHING, Francis D. K. Arquitetura de interiores Ilustrada. 2ed. Porto Alegre: Bookman, 

2006. Disponível na biblioteca virtual. 

✆✄���✛ ✁✍✌✒✎✟✌ ✁✌✔✣✝✡✥ ✁✂✡✂✄✂✝ ✌✆✁✒✟☎✂☎✂✄✟✙✝ ✂ ✎✂✡✟✑✄ ✎✂ ✟✄☎✂✆✟✝✆✂✡✥ ✄✥ ✂✎✥ ✁✕✝

☎✌✒✍✝ ✄ ☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✂✥ ✁✟✡✣✝✄✁✠✂✍ ✄✌ ✢✟✢✍✟✝☎✂✙✌ ✠✟✆☎✒✌✍✥ 

MIRIAM, Gurgel. Projetando espaços : guia de arquitetura de interiores para áreas 

comerciais. 5. ed. São Paulo, SENAC, 2014. 725.2/G979p/Livros. 

Bibliografia complementar: 

BARDI, Pietro Maria; ESMERALDO, Eugênia Gorini (Colab.). Excursão ao território do 

design. São Paulo, Banco Sudameris, 1986. 

BROWN, Rachael; FARRELLY, Lorraine. Materiais no Design de Interiores. Editora GG. 

GIBBS, Jenny. Design de Interiores ✄ Guia útil para estudantes e profissionais. Editora 

GG. 



  

95 
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

NETTO, Claudia Campos. Desenho Arquitetônico e Design de Interiores. 1. Ed ✁✕✝

☎✌✒✍✝ ✄ ☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✂ ✥✁✟✡✣✝✄✁✠✂✍ ✄✌ ✢✟✢✍✟✝☎✂✙✌ ✠✟✆☎✒✌✍✥ 

PANERO, Julius. Anatomia para projetistas de interiores. S.L., Ediouro, 1983. 1 

SCOTTO, Catherine. ✁✂✙✝✆✌✓✕✝ ✂ ✎✂✡✟✑✄ ✎✂ ✟✄☎✂✆✟✝✆✂✡ ✥ �✌✆✒✂✆✟✛ ✁☎ ✄ ✁✌✄✝✍✂✛ ✆✝✄✄✥

Disponível na biblioteca virtual. 

 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Fundamentos e principais tendências do paisagismo. Formação de 

repertório a partir da análise de projetos referenciais de paisagismo. Paisagens Naturais e 

Culturais. Elementos que constituem a paisagem e os processos que sobre ele atuam. 

Desenvolvimento histórico do paisagismo. A evolução do paisagismo no meio urbano. 

Metodologia e representação gráfica de projetos de paisagismo. Tipos de vegetação aplicada 

em paisagismo. A intervenção da paisagem urbana: projetos de pequenos espaços livres e de 

espaços vinculados à edificação. 

Bibliografia básica: 

ABBUD, Benedito. Criando paisagens : guia de trabalho em arquitetura paisagística. 4. 

ed. São Paulo, Senac, 2010. 712/A125c/Livros. 

BARBOSA, Antonio Carlos da Silva. Paisagismo, Jardinagem, Plantas Ornamentais. 

7.ed. São Paulo, Iglu, 2000. 712/B238p/Livros. 

LIRA FILHO, José Augusto de. Paisagismo : Princípios Básicos. 2.ed. Minas Gerais, 

Aprenda Fácil, 2012. 712/L768p/Livros. 

Bibliografia complementar: 

FARAH, Ivete; SCHLEE, Mônica Bahia; TARDIN, Raquel. Arquitetura Paisagística 

Contemporânea no Brasil. São Paulo, SENAC, 2010. 712.0981/A772/Livros. 

KLIASS, Rosa Grena. Rosa Kliass : desenhando paisagens, moldando uma profissão. 

São Paulo, SENAC, 2006. 712.0981/K65r/Livros. 

LEMOS, Paulo; SCHWARSTEIN, Eduardo C. Roberto Burle Marx. São Paulo, LEMOS, 

1996. 712/L556r/Livros. 
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LORENZI, Harri. Plantas para jardim no brasil : herbáceas, arbustivas e trepadeiras. 

2.ed. São Paulo, Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2015. 635.90981/L869p/Livros. 

MARX, Roberto Burle;TABACOW, José (Org.). Arte & Paisagem. 2.ed. São Paulo, 

Nobel, 2004. 712/M392a/Livros. 

WATERMAN, Tim. Fundamentos de paisagismo. Porto Alegre : Bookman, 2011. 

Disponível na biblioteca virtual. 

 

CONFORTO AMBIENTAL I 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa:  O organismo humano em relação ao meio ambiente. Conforto ambiental na 

edificação e no espaço urbano. Conforto térmico, zonas e índices de conforto. Geometria 

solar. Fatores climáticos e desempenho térmico das edificações. Conforto lumínico, 

iluminação artificial e iluminação natural (natureza da luz, fontes da luz, exigências de 

conforto lumínico). Luminotécnica (materiais e cálculos). Conforto acústico, fontes, materiais 

e técnicas de controle. Noções de acústica urbana. 

Bibliografia básica: 

BROWN, G.Z., DEKAY, Mark. Sol, Vento e Luz: Estratégias para o Projeto de 

Arquitetura, 2ª Edição. Porto Alegre : Bookman, 2007. Disponível na biblioteca Virtual. 

BITTENCOURT, Leonardo;et al. Uso das cartas solares : diretrizes para arquitetos. 

5.ed. Macéio, EDUFAL, 2015. 720.472/U86/Livros. 

SOUZA, Léa Cristina Lucas de;ALMEIDA, Manuela Guedes de;BRAGANÇA, Luís. Bê-á-

bá da acústica arquitetônica : ouvindo a arquitetura. São Paulo, EDUFSCar, 2013. 

729.29/S729b/Livros. 

Bibliografia complementar: 

CORBELLA, Oscar. Em busca de uma arquitetura sustentável para os trópicos: 

conforto ambiental. 2.ed. Rio de Janeiro, Revan, 2009. 720.47/C789b/Livros. 

CUNHA, Eduardo. Elementos de arquitetura de climatização natural : método 

projetual buscando a eficiência nas edificações. Porto Alegre, Masquatro Editora Ltda. e 

Nobuco S.A., 2006. 721.017/C972e/Livros. 
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DE MARCO, Conrado Silva. Elementos de acústica arquitetônica. São Paulo, Nobel, 

1982. 729.29/D372e/Livros. 

FROTA, Anésia Barros;SCHIFFER, Sueli Ramos. Manual de Conforto Térmico. 8 ed. São 

Paulo, Nobel, 2003. 720.47/F941m/Livros. 

HEYWOOD, Huw. 101 Regras Básicas para Edifícios e Cidades Sustentáveis. São Paulo, 

Gustavo Gili, 2017. 720.47/H622c/Livros. 

LAMBERTS, Roberto;DUTRA, Luciano;PEREIRA, Fernando O. R. Eficiência Energética 

na Arquitetura. 3.ed. Rio de Janeiro, GOVERNO FEDERAL, 2014. 720.472/L222e/Livros. 

LENGEN, Johan Van. Manual do arquiteto descalço. São Paulo, B4, 2014. 

728/V336m/Livros. 

MONTENEGRO, Gildo A. Ventilação cobertas. Estudo teórico, histórico e 

descontraído: A arquitetura tropical na prática. São Paulo, Blucher, 1984. 

697.92/M777v/Livros. 

SILVA, Pérides. Acústica arquitetônica e condicionamento de ar. 6.ed. Belo Horizonte, 

EDTAL, 2011. 729.29/S586a/Livros. 

 

CONFORTO AMBIENTAL II 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Introdução à eficiência energética e sustentabilidade na arquitetura. 

Consumo de energia das edificações. Uso de fontes renováveis de energia e de água 

aplicados às edificações. Pegada ambiental, materiais de construção civil e vida útil. 

Fundamentos de ventilação mecânica. Legislação e certificações. 

Bibliografia básica: 

BROWN, G.Z., DEKAY, Mark. Sol, Vento e Luz: Estratégias para o Projeto de 

Arquitetura, 2ª Edição. Porto Alegre : Bookman, 2007. Disponível na biblioteca Virtual. 

LENGEN, Johan Van. Manual do arquiteto descalço. São Paulo, B4, 2014. 

728/V336m/Livros. 

ROAF, Sue;CRICHTON, DAVID;NICOL, Fergus. A adaptação de Edificações e cidades às 

mudanças climáticas. Porto Alegre, Bookman, 2009. 720.47/R628a/Livros. 

Bibliografia complementar: 
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CORBELLA, Oscar;CORNER,Viviane. Manual de arquitetura bioclimática tropical : para 

a redução de consumo energético. Rio de Janeiro, Revan, 2011. 720.47/C789m/Livros. 

COSTA, Gilberto José Corrêa da. Iluminação econômica : cálculo e avaliação. 4. ed. 

Porto Alegre, EDIPUCRS, 2013. 621.32/C837i/Livros. 

HEYWOOD, Huw. 101 regras básicas para uma arquitetura de baixo consumo 

energético. São Paulo, Gustavo Gili, 2015. 720.47/H622c/Livros. 

LAMBERTS, Roberto;DUTRA, Luciano;PEREIRA, Fernando O. R. Eficiência Energética 

na Arquitetura. 3.ed. Rio de Janeiro, GOVERNO FEDERAL, 2014. 720.472/L222e/Livros. 

ROAF, Sue. Ecohouse : A casa ambientalmente sustentável. 4º ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2014. 690.837/R628e/Livros. 

 

DESENHO DE ARQUITETURA I 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Conceito, representação gráfica e fundamentos do desenho técnico de 

projetos de arquitetura e urbanismo. Etapas do desenho. Sistemas de escalas. Escadas, 

coberturas, malhas. Projeções Ortogonais. Observação de objetos ✄ Noções de perspectiva, 

proporção, cotações. Normas do desenho técnico (ABNT). 

Bibliografia básica:  

CHING, Francis D. K. Arquitetura : forma, espaço e ordem. 3.ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2013. 720/C539a/Livros. 

CHING, Francis D. K. Representação gráfica em arquitetura. 5.ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2011. 720.28/C539r/Livros. 

MONTENEGRO, Gildo A. Desenho Arquitetônico. 4ªed. São Paulo, Blucher, 2001. 

720.28/M777d/Livros. 

Bibliografia complementar: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 

NBR 6492 - Representação e projetos de arquitetura. Rio de Janeiro: ABNT, 1994. 

NBR 8402 - Execução de caráter para escrita em desenho técnico. Rio de Janeiro: 

ABNT, 1994. 
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NBR 8403 - Aplicação de linhas em desenhos: tipos de linha ✄ larguras das linhas. Rio 

de Janeiro: ABNT, 1984. 

NBR 10067 - Princípios gerais de representação em desenho técnico. Rio de Janeiro: 

ABNT, 1995. 

NBR 10068 - Folha de desenho - Leiaute e dimensões. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 

NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 

NBR 10582 - Apresentação da folha para desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 

1988. 

NBR 12298 - Representação de área de corte por meio de hachuras em desenho 

técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1995. 

CHING, Francis D. K. Dicionário visual de arquitetura. 2.ed. São Paulo, WMF Martins 

Fontes, 2010. R720/C539d/Livros. 

MICELI, Maria Teresa;FERREIRA, Patricia. Desenho técnico básico. 4.ed. Rio de 

Janeiro, Imperial Novo Milênio, 2010. 741/M619d/Livros. 

NEUFERT, Ernst. Neufert : Arte de projetar em arquitetura. 18ed. São Paulo, Gustavo 

Gili, 2013. 721/N482a/Livros. 

 

DESENHO DE ARQUITETURA II 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Desenho técnico e desenvolvimento das representações em plantas, cortes, 

elevações e coberturas. Detalhes arquitetônicos. Estudos preliminares e anteprojetos. 

Desenho de mobiliário e objetos. Antropometria e Ergonomia aplicadas. 

Bibliografia básica: 

CHING, Francis D. K. Representação gráfica em arquitetura. 5.ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2011.  

MONTENEGRO, Gildo A. Desenho Arquitetônico. 4ªed. São Paulo, Blucher, 2001. 

NEUFERT, Ernst. Neufert : Arte de projetar em arquitetura. 18ed. São Paulo, Gustavo 

Gili, 2013. 

Bibliografia complementar: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 
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NBR 6492 - Representação e projetos de arquitetura. Rio de Janeiro: ABNT, 1994. 

NBR 8196 - Desenho técnico: emprego de escalas. Rio de Janeiro: ABNT, 1999. 

NBR 8402 - Execução de caráter para escrita em desenho técnico. Rio de Janeiro: 

ABNT, 1994. 

NBR 8403 - Aplicação de linhas em desenhos: tipos de linha ✄ larguras das linhas. Rio 

de Janeiro: ABNT, 1984. 

NBR 10067 - Princípios gerais de representação em desenho técnico. Rio de Janeiro: 

ABNT, 1995. 

NBR 10068 - Folha de desenho - Leiaute e dimensões. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 

NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 

NBR 10582 - Apresentação da folha para desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 

1988. 

NBR 10647 - Desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1989. 

NBR 12298 - Representação de área de corte por meio de hachuras em desenho 

técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1995. 

NBR 13142 - Desenho Técnico: dobramento de cópia. Rio de Janeiro: ABNT, 1999. 

CHING, Francis D. K. Dicionário visual de arquitetura. 2.ed. São Paulo, WMF Martins 

Fontes, 2010.  

CHING, Francis D. K. Arquitetura: forma, espaço e ordem. 3.ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2013.  

DOYLE, Michael E. Desenho a cores: técnicas de desenho de projeto para arquitetos, 

paisagistas e designers de interiores. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002.  

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

Carga Horária: 240 horas 

Ementa: Realização de estágio curricular supervisionado, atuando na área da 

Arquitetura e Urbanismo. Estágio em escritório de arquitetura, serviços públicos, canteiro de 

obras, indústria moveleira, laboratórios ou centros de pesquisa, com programa 

supervisionado por docente supervisor e orientação por profissional da empresa. 

Experiência prática junto ao meio profissional e entrega de relatório final de estágio. 
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Bibliografia básica: Bibliografia básica e complementar de todas as outras disciplinas. 

Bibliografia complementar: Bibliografia básica e complementar de todas as outras 

disciplinas. 

 

ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Introdução à História da Arte. Arte e contextualização histórica. Panorama 

dos estilos artísticos da pré-história à idade contemporânea. Conceitos básicos para 

compreensão do fenômeno artístico no contexto cultural dos diferentes períodos históricos. 

Relações conceituais entre a estética e a história da arte. 

Bibliografia básica: 

GRAÇA, Proença. História da arte. São Paulo, Ática, 2012. 709/P963h/Livros. 

KINDERSLEY, Dorling. História ilustrada da arte : Os principais movimentos e as obras 

mais importantes.  São Paulo, Publifolha, 2016. 709/H673/Livros. 

STRICKLAND, Carol;BOSWELL, John. Arte comentada : da pré-história ao pós-

moderno. 15. ed. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2014. 709/S917a/Livros. 

Bibliografia complementar: 

CHRIST, Yvan. A arte no século XIX. São Paulo, Martins Fontes, 1986. 

COLI, Jorge. O que é arte. São Paulo, Brasiliense, 2013. 700/C696a/Livros.  

DUFRENNE, Mikel. Estética e filosofia. 3.ed. São Paulo, Perspectiva, 2012. 

701.17/D863e/Livros. 

GOMBRICH, Ernst Hans. A história da arte. Rio de Janeiro, LTC, 2012. 

709/G632h/Livros. 

HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatrua. São Paulo, Martins Fontes, 

2000. 709/H376h/Livros. 

ESTUDOS SOCIAIS E ECONÔMICOS 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Introdução de conceitos elementos de análise da sociologia e economia 

urbana. As relações sociais na cidade pré-industrial e as transformações sociais e econômicas 

decorrentes da revolução industrial e os impactos sobre a urbanização das cidades. A 
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natureza do capitalismo contemporâneo, a concentração econômica e as novas relações 

entre o estado, a sociedade e o sistema industrial. A produção social do espaço urbano nas 

sociedades industriais, a aglomeração dos meios de produção e a reprodução da riqueza 

social. A aglomeração dos meios de consumo e a reprodução da força de trabalho. 

Estratificação soco espacial, a distribuição dos equipamentos e serviços públicos. 

Bibliografia básica: 

AGRA FILHO, Severino Soares. Planejamento e gestão ambiental no Brasil : os 

instrumentos da política nacional de meio ambiente. Rio de Janeiro, Elsevier, 2014. 

628/A277p/Livros. 

BENEVOLO, Leonardo. História da cidade. 6ºed. São Paulo, Perspectiva, 2015. 

307.7609/B465h/Livros. 

SINGER, Paul. Economia Política da Urbanização. 3ed. São Paulo, Contexto, 2014. 

307.76/S617e/Livros. 

Bibliografia complementar: 

CALABI, Donatella. História do urbanismo europeu : questôes, instrumentos, casos 

exemplares. São Paulo, Perspectiva, 2012. 711.4094/C141h/Livros. 

CARVALHO, Benjamin de Araújo. Ecologia e poluição. Rio de Janeiro, Freitas Bastos, 

1975. 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo, Paz e Terra, 1999. 

FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. 17.ed. São Paulo, Companhia 

Editora Nacional, 1980. 330.981/F992f/Livros. 

SOUZA, Adilson Veiga e;ISPAE;ILKIU, Giovana Simas de Melo (Orient.). Manual de 

Normas Técnicas para Trabalhos Acadêmicos. União da Vitória, Kaygangue, 2017. 

001.42/S729m/Livros. 

 

FÍSICA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa:  Termodinâmica. Ondulatória. Acústica. Óptica. 

Bibliografia básica: 
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HALLIDAY, David;RESNICK, Robert;WALKER, Jearl. Fundamentos de Física : 

eletromagnetismo. 9.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2012. 530/H188f/Livros. 

TIPLER, Paul A.;MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros : mecânica, 

oscilações e ondas, termodinãmica. 6.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2009. 530/T595f/Livros. 

YOUNG, Hugh D.;FREEDMAN, Roger A. Física II : Termodinâmica e ondas . 14.ed. São 

Paulo, Pearson, 2016. 530/Y73f/Livros. 

Bibliografia complementar: 

HALLIDAY, David;RESNICK, Robert;WALKER, Jearl. Fundamentos de física : gravitação, 

ondas e termodinâmica. 9.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2012. 530/H188f/Livros. 

KELLER, Frederick J.;GETTYS, W. Edward;SKOVE, Malcolm J. Física, volume 2. São 

Paulo, Pearson, 1999. 530/K29f/Livros. 

RESNICK, Robert;HALLIDAY, David;KRANE, Kenneth S. Física. 5.ed. Rio de Janeiro, LTC, 

[2003-2004]. 530/H188f/Livros. 

VILLAS BÔAS, Newton. Tópicos de Física. 19ed. São Paulo, Saraiva, 2012. 

530/V712t/Livros. 

YOUNG, Hugh D.;SEARS, Francis;ZEMANSKY, Mark W. Física 2 : Mecânica dos Fluidos- 

Calor Movimento Ondulatório. 2ed. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos S.A, 1984. 

530/S676F/Livros. 

GEOMETRIA DESCRITIVA 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Sistemas de projeção. Ponto, reta e plano. Pertinência e posições relativas. 

Métodos descritivos. Geração de superfícies. Seção e desenvolvimento. Representação de 

sólidos. Interseção de planos e sólidos. Interseção de sólidos. 

Bibliografia básica:  

FREDO, Bruno. Noções de geometria e desenho técnico. São Paulo, Ícone, 1994. 

MONTENEGRO, Gildo A. Desenho Arquitetônico. 4ªed. São Paulo, Blucher, 2001. 

720.28/M777d/Livros. 

PRINCIPE JR, Alfredo dos Reis. Noções de geometria descritiva. São Paulo, Nobel, 

1983. 516.6/P954n/Livros. 

Bibliografia complementar: 
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CHING, Francis D. K. Representação gráfica em arquitetura. 5.ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2011. 720.28/C539r/Livros. 

MONTENEGRO, Gildo A. Desenho arquitetônico: para cursos técnicos de 2.º grau e 

faculdades de arquitetura. 2.ed. São Paulo, Edgard Blücher, 1978. 

MONTENEGRO, Gildo A. Geometria descritiva. São Paulo, Blucher, 1991. 

516.6/M772g/Livros. Também disponível na biblioteca virtual. 

PRINCIPE JR, Alfredo dos Reis. Noções de geometria descritiva. 32.ed. São Paulo, 

Nobel, 1981. 516.6/P954n/Livros. 

SPECK, Henderson José;PEIXOTO, Virgílio Vieira. Manual básico de desenho técnico. 

4.ed. Florianópolis, UFSC, 2007. 741/S742m/Livros. 

 

HUMANIDADES E CIDADANIA 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Ciências humanas e sociedade. Política, educação, sociedade e direitos. A 

construção de conhecimento e o sujeito social. Pós-modernidade e construção de 

identidade. Conceito de povo, sociedade e direitos sociais. Pesquisa como campo de 

construção do conhecimento. 

Bibliografia básica: 

GHIRALDELLI JR, Paulo. Introdução à filosofia. São Paulo, Manole, 2003. 

LINTON, Ralph. O homem: uma introdução á antropologia. 12.ed. São Paulo, Vitória, 

2000. 306/L761h/Livros. 

VILA NOVA, Sebastião. Introdução à sociologia. 6.ed. São Paulo, Atlas, 2004. 

Bibliografia complementar: 

ARENDT, Hannah (1906-1975). Entre o passado e o futuro. 6.ed. São Paulo, 

Perspectiva, 2007. 

ARENDT, Hannah (1906-1975); RAPOSO, Roberto (Trad.); LAFER, Celso (Pósf.). A 

condição humana. 10. ed. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2005. 

DIAS, Reinaldo. Ciência política. São Paulo, Atlas, 2008. 320/D541c/Livros. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Sociologia Geral. 7. ed. São 

Paulo, Atlas, 2006. 
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TURNER, Jonathan H. Sociologia: conceitos e aplicações. São Paulo, Pearson, 2000. 

 

INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO I 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: representação gráfica bidimensional do projeto arquitetônico e urbanístico. 

Sistemas operacionais e aplicativos de desenho e impressão do projeto arquitetônico e 

urbanístico, em todos os seus componentes: plantas, cortes, elevações e detalhes 

construtivos. Projeções de sólidos elementares: prisma, cilindro, pirâmide, cone, esfera. 

Conceitos de design gráfico. Recursos computacionais e metodologia de trabalho. 

Bibliografia básica: 

�✁✆✁✁✁✛ �✝✁✒✂✔✌✆✥ ✁✒☎✝✁✁✁✄ ✆✝✄�✄ ✒☎✟✍✟✜✌✄✎✝ ☎✝☎✌✍✔✂✄☎✂✥ ✁✕✝ ☎✌✒✍✝ ✄ ☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✁✥

Disponível na biblioteca Virtual. 

✆✏✁✁✛ ✁✍☛✒✎✟✌ ✁✌✔✣✝✡ ✆✂☎☎✝ ✁✍✠✂✡ ✎✂✥ ✄✡☎✒✎✝ ✎✟✆✟✑✟✎✝ ✎✂ ✁✒☎✝✁✁✁✄ ✆✝✄�✥ ✁✕✝ ☎✌✒✍✝✄

☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✁✥ ✁✟✡✣✝✄✁✠✂✍ ✄✌ ✢✟✢✍✟✝☎✂✙✌ ☞✟✆☎✒✌✍✥ 

LIMA, C✍☛✒✎✟✌ ✁✌✔✣✝✡ ✆✂☎☎✝ ✁✍✠✂✡ ✎✂. Estudo dirigido AutoCAD® 2018. São Paulo: 

Érica, 2017. 

Bibliografia complementar: 

BALDAM, Roquemar. Autocad 2006: utilizando totalmente. 5.ed. São Paulo, Érica, 

2007. 005.369/B175a/Livros. 

CHING, Francis. Representação gráfica em arquitetura. Porto Alegre: BooKman, 2002. 

192 p. 

MATSUMOTO, Elia Yathei. Autocad 2000: Fundamentos 2D&3D. São Paulo, Érica, 

1999. 006.6/M434a/Livros. 

NBR 10067 - Princípios gerais de representação em desenho técnico. Rio de Janeiro: 

ABNT, 1995. 

NBR 10068 - Folha de desenho - Leiaute e dimensões. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 

NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 

NBR 10582 - Apresentação da folha para desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 

1988. 
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NBR 12298 - Representação de área de corte por meio de hachuras em desenho 

técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1995. 

NBR 6492 - Representação e projetos de arquitetura. Rio de Janeiro: ABNT, 1994. 

NBR 8402 - Execução de caráter para escrita em desenho técnico. Rio de Janeiro: 

ABNT, 1994. 

NBR 8403 - Aplicação de linhas em desenhos: tipos de linha ✄ larguras das linhas. Rio 

de Janeiro: ABNT, 1984. 

VENDITTI, Marcus Vinicius dos Reis. Desenho técnico sem prancheta com AutoCAD 

2010. Florianópolis, Visual Books, 2010. 741/V452d/Livros. 

 

INFORMÁTICA APLICADA À ARQUTIETURA E URBANISMO II 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Utilização de softwares BIM a fim de parametrizar informações de projeto. 

Representação bidimensional e tridimensional de edifícios. Modelagem de terrenos e 

maquetes eletrônicas. Métodos de apresentação de projetos e diagramação de pranchas. 

Bibliografia básica: 

CHING, Francis D. K. Representação gráfica em arquitetura. 5.ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2011. 720.28/C539r/Livros. 

CAVASSANI, Glauber. SketchUp Pro 2013: ensino pr☛☎✟✙✝ ✂ ✎✟✎☛☎✟✙✝✥ ✄✥ ✂✎✥ ✁✕✝ ☎✌✒✍✝ ✄

☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✂✥ ✁✟✡✣✝✄✁✠✂✍ ✄✌ ✢✟✢✍✟✝☎✂✙✌ ☞✟✆☎✒✌✍✥ 

✁✁☞✁✁✁✁✆✏✛ ✄✍✌✒✢✂✆✥ ☞-�✌� ✣✌✆✌ ✝ ✄✝✝✑✍✂ ✁✁✂☎✙✂✞✣✄ ✌✙✌✢✌✔✂✄☎✝✛ ✟✍✒✔✟✄✌✓✕✝ ✂

✆✂✙✒✆✡✝✡ ✌✠✌✄✓✌✎✝✡ ✣✌✆✌ ✔✌✁✒✂☎✂ ✂✍✂☎✆✂✄✟✙✌✥ ✁✕✝ ☎✌✒✍✝✄ ☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✆✥ ✁✟✡✣✝✄✁✠✂✍ ✄✌ ✢✟✢✍✟oteca 

Virtual. 

Bibliografia complementar: 

DEBATIN NETO, Arnoldo;GOMEZ, Luis Alberto. Desenhando com o Google SketchUp. 

Florianópolis, Visual Books, 2010. 745.4/D286d/Livros. 

FARRELLY, Lorraine. Técnicas de representação. Porto Alegre, Bookman, 2011. 

720.28/F245t/Livros. 

NBR 6492 - Representação e projetos de arquitetura. Rio de Janeiro: ABNT, 1994. 
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NBR 8402 - Execução de caráter para escrita em desenho técnico. Rio de Janeiro: 

ABNT, 1994. 

NBR 8403 - Aplicação de linhas em desenhos: tipos de linha ✄ larguras das linhas. Rio 

de Janeiro: ABNT, 1984. 

NBR 10067 - Princípios gerais de representação em desenho técnico. Rio de Janeiro: 

ABNT, 1995. 

NBR 10068 - Folha de desenho - Leiaute e dimensões. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 

NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 

NBR 10582 - Apresentação da folha para desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 

1988. 

NBR 12298 - Representação de área de corte por meio de hachuras em desenho 

técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1995. 

 

INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Leitura e compreensão de textos acadêmico-científicos. Definição e 

estrutura de textos acadêmico-científicos. Produção acadêmico-científica escrita e oral. 

Gêneros discursivos. Texto argumentativo e procedimentos argumentativos. 

Intertextualidade e relações intertextuais. Gêneros da área acadêmica e profissional. 

Bibliografia básica: 

FARACO, Carlos Alberto;TEZZA, Cristovão. Prática de texto: para estudantes e 

universitários. 24.ed. Petrópolis, Vozes, 2014. 808.0469/F219p/Livros. 

FIORIN, José Luiz;SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 

16.ed. São Paulo, Ática, 2001. 808.0469/F521p/Livros. 

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça;ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender : os sentidos 

do texto. 3ª ed. São Paulo, Contexto, 2014. 418.4/K76l/Livros. 

Bibliografia complementar: 

BAZERMAN, Charles. Escrita, gênero e interação social. São Paulo, Cortez, 2007. 

302.2244/B362e/Livros. 
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DIONISIO, Angela Paiva. Gêneros textuais e ensino. São Paulo, Parábola Editorial, 

2010. 410/G326/Livros. 

KARWOSKI, Acir Mário (Org.);GAYDECZKA, Beatriz (Org.);BRITO, Karim Siebeneicher 

(Org.). GÊNEROS textuais: reflexões e ensino. União da Vitória, Kaygangue, 2005. 

410/G326/Livros. 

MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção textual, analise de gêneros e compreensão. São 

Paulo, Parábola Editorial, 2008. 469.07/M322p/Livros. 

PIMENTEL,Ernani. Intelecção e interpretação de textos. 25ªed. Brasília, Vestcon, 

2011. 469/P644i/Livros. 

SOUZA, Adilson Veiga e;ISPAE;ILKIU, Giovana Simas de Melo (Orient.). Manual de 

Normas Técnicas para Trabalhos Acadêmicos. União da Vitória, Kaygangue, 2017. 

001.42/S729m/Livros. 

 
INTRODUÇÃO À ARQUITETURA E URBANISMO 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Metodologia de projeto de arquitetura e de urbanismo. Arquitetura como 

documento histórico e produto social. Conceitos básicos da arquitetura e do urbanismo. 

Origem e evolução. Forma e Função. Exercícios de leitura do ambiente construído. Conceitos 

e definições de arquitetura desde a escala do edifício até a da cidade. Objeto de projeto 

(urbanização e edificação). Compreensão do processo de elaboração do projeto e suas 

etapas. 

Bibliografia básica: 

CHING, Francis D. K.;ECKLER, James F. Introdução a Arquitetura. Porto Alegre, 

Bookman, 2014. 720/C539i/Livros. 

LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. O que é arquitetura. São Paulo, Brasiliense, 2014. 

720/L555a/Livros. 

ZEVI, Bruno. Saber ver a arquitetura. 6ed. São Paulo, Martins Fontes, 2009. 

720/Z63s/Livros. 

Bibliografia complementar: 

CHING, Francis D. K. Dicionário visual de arquitetura. 2.ed. São Paulo, WMF Martins 

Fontes, 2010. R720/C539d/Livros. 
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KUSHNER, Marc. O futuro da arquitetura em 100 construções. São Paulo, Alaúde, 

2015. 724.9/K97f/Livros. 

NETTO, J. Teixeira Coelho. A construção do sentido da arquitetura. 6.ed. São Paulo, 

Perspectiva, 2014. 720.14/C672c/Livros. 

PORTOGHESI, Paolo. Depois da arquitetura moderna. São Paulo, Martins Fontes, 

1982. 

UNWIN, Simon. A análise da arquitetura. 3.ed. Porto Alegre, Bookman, 2013. 

729/U62a/Livros. 

 

LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Relação do profissional com a sociedade, cliente, profissionais de outras 

áreas, com instituições governamentais e entidades representativas da profissão e da 

sociedade. Introdução à deontologia e ao estudo do direito. Legislação, ética e 

responsabilidade profissional. Postura ético-profissional. 

Bibliografia básica:  

ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Cidadania: do direito aos direitos humanos. São 

Paulo, Acadêmica, 1993. 

BRASIL, Lei Nº 12.378, de 31 de Dezembro de 2010. Regulamenta o exercício da 

Arquitetura e Urbanismo. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2010/Lei/L12378.htm 

IAB - Instituto de Arquitetos do Brasil. Código de Ética e Disciplina do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Disponível em: 

http://www.iab.org.br/sites/default/files/documentos/res-52codigo-eticarpo22-20132.pdf 

Bibliografia complementar:  

AsBEA ✄ ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA. Manual de 

Contratação de Serviços de Arquitetura e Urbanismo. São Paulo: Pini: AsBEA, 2000.  

Disponível em: http://www.asbea.org.br/manuais 



  

110 
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

CAU ✄ Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Manual do Arquiteto e Urbanista. 

Disponível em: http://www.caubr.gov.br/wp-

content/uploads/2017/09/MANUAL_DO_AU_2016.pdf 

PASSOS, Elizete. Ética nas organizações. São Paulo, Atlas, 2015. 174.4/P289e/Livros. 

PIANO, Renzo. A responsabilidade do arquiteto. São Paulo, Bei Comunicação, 2011. 

720.92/P581r/Livros. 

WEBER, Otávio José. Ética, educação e trabalho. Curitiba, InterSaberes, 2013. 

370.114/W373e/Livros. 

 

MAQUETARIA 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Análise, interpretação e concepção do ambiente construído através da 

elaboração de modelos tridimensionais físicos. Desenvolvimento da maquete como 

elemento de concepção arquitetônica através da modelação plástica, construção das 

relações espaciais e da elaboração das bases formais do projeto. 

Bibliografia básica: 

CONSALEZ, Lorenzo. Maquetes : a representação do espaço no projeto arquitetônico. 

São Paulo, Gustavo Gili, 2014. 720.22/C768m/Livros. 

NACCA, Regina Mazzocato. Maquetes e miniaturas. São Paulo, Giz Editorial, 2006. 

720.22/N118m/Livros. 

ROCHA, Paulo Mendes da. Maquetes de papel. São Paulo, Cosac Naify, 2007. 

720.22/R672m/Livros. 

Bibliografia complementar: 

CHING, Francis D. K. Representação gráfica em arquitetura. 5.ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2011. 720.28/C539r/Livros. 

DENNA, Jonnes. Tudo sobre Arquitetura. Rio de Janeiro, Sextante, 2014. 

720/J76t/Livros. 

KNOLL, Wolfgang;HECHINGER, Martin. Maquetes arquitetônicas. São Paulo, Martins 

Fontes, 2003. 720.22/K72m/Livros. 
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NEUFERT, Ernst. Neufert : Arte de projetar em arquitetura. 18ed. São Paulo, Gustavo 

Gili, 2013. 721/N482a/Livros. 

UNWIN, Simon. Vinte edifícios que todo arquiteto deve compreender. São Paulo, 

WMF Martins Fontes, 2013. 724.9/U62v/Livros. 

 

MATEMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Tópicos de pré-cálculo. Funções. Limites. Derivadas. Cálculo diferencial e 

integral. 

Bibliografia básica: 

BOULOS, Paulo. Cálculo diferencial e integral : volume 1. São Paulo, Pearson Makron 

Books, 1999. 515.3/B763c/Livros. 

BOULOS, Paulo. Pré-cálculo. São Paulo, Pearson, 2012. 515.3/B763p/Livros. 

SILVA, Sebastião Medeiros da;SILVA, Elio Medeiros da;SILVA, Ermes Medeiros da. 

Matemática Básica : para cursos superiores. 2º ed. São Paulo, Atlas, 2018. 

510/S586m/Livros. 

Bibliografia complementar: 

FLEMMING, Diva Marília;GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A : funções,limite, 

derivação e integração. 6.ed. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2006. 515/F599c/Livros. 

HOFFMANN, Laurence D.;BRADLEY, Gerald L. Cálculo: um curso moderno e suas 

aplicações. 7.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2002. 515/H699c/Livros. 

STEWART, James. Cálculo. 6ed. São Paulo, Cengage Learning, 2010. 515/S849c/Livros. 

STEWART, James. Cálculo. 7ed. São Paulo, Cengage Learning, 2013. 515/S849c/Livros. 

THOMAS, George B.;WEIR, Maurice D. Cálculo. 12.ed. São Paulo, Pearson, 2012. 

515/T546c/Livros. 

MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO I 

Carga Horária:80 horas 

Ementa: Experimentação do desenho como linguagem, comunicação e 

conhecimento. Desenho artístico. Desenho de observação e de memória. Percepção das 

formas. Criação bi e tridimensional no plano e no espaço, através de diversas linguagens 
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gráficas, procedimentos e materiais. Técnicas de luz e sombra. Prática de diferentes 

métodos de representação direcionada à arquitetura. 

Bibliografia básica: 

MASSIRONI, Manfredo. Ver pelo desenho: aspectos técnicos, cognitivos, 

comunicativos. São Paulo, Martins Fontes, 1982. 741.2/M418v/Livros. 

WONG, Wucius. Princípios de forma e desenho. 2.ed. São Paulo, WMF Martins 

Fontes, 2010. 745.4/W848p/Livros. 

YEE, Rendow. Desenho arquitetônico : um compêndio visual de tipos e métodos. 4. 

ed. Rio de Janeiro : LTC, 2017. Disponível na biblioteca virtual. 

Bibliografia complementar: 

ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual : Uma psicologia da visão criadora. 1ed. 

São Paulo, Cengage Learning, 2015. 701.15/A748a/Livros. 

BELLANGER, Camille. Desenho artístico. 2.ed. São Paulo, PARMA, 1982. 

DOMINGUEZ, Fernando. Croquis e perspectivas. Porto Alegre, Masquatro Editora 

Ltda. e Nobuco S.A., 2011. 720.28/D671c/Livros. 

FERRARA, Lucrecia D'Aléssio. A estratégia dos signos: linguagem/espaço/ambiente 

urbano. 2.ed. São Paulo, Perspectiva, 1986. 302.222/F374e/Livros. 

MUNARI, Bruno. Design e comunicação visual. São Paulo, Martins Fontes, 1997. 

745.2/M963d/Livros. 

PEDROSA, Israel. Da cor à cor inexistente. 10ª ed. Rio de Janeiro, SENAC, 2014. 

701.8/P372c/Livros. 

 
MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO II 

Carga Horária:80 horas 

Ementa: Experimentos espaciais enfocando os efeitos de luz, massa, cheios e vazios, 

profundidade, contraste, estrutura e função.   Representação bidimensional e tridimensional 

da geometria de corpos. Introdução a linguagem de apresentação de projetos. Meios de 

expressão aplicados à Arquitetura. Geração de relevos a partir de superfícies planas. 

Decomposição e recomposição de formas. Método de apresentação do projeto e 

diagramação. 

Bibliografia básica: 



  

113 
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

CHING, Francis D. K. Arquitetura : forma, espaço e ordem. 3.ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2013. 720/C539a/Livros. 

ROCHA, Paulo Mendes da. Maquetes de papel. São Paulo, Cosac Naify, 2007. 

720.22/R672m/Livros. 

WONG, Wucius. Princípios de forma e desenho. 2.ed. São Paulo, WMF Martins 

Fontes, 2010. 745.4/W848p/Livros. 

Bibliografia complementar: 

CURSO de desenho e pintura: desenho a lápis. São Paulo, Globo, 1985. 

741.2/C977/Livro 

FONSECA, Margarida. Desenho e pintura. São Paulo, Abril, 1985. 741.2/D451/Livros. 

HALLAWELL, Philip. A mão livre : a linguagem do desenho. São Paulo, 

Melhoramentos, 1994. 741.07/H182m/Livros. 

MONTENEGRO, Gildo A. A Perspectativas dos Profissionais : Sombras - Insolação - 

Axonometria. 2 ed. São Paulo, Blucher, 2010. 742/A777p/Livros. 

NACCA, Regina Mazzocato. Maquetes e miniaturas. São Paulo, Giz Editorial, 2006. 

720.22/N118m/Livros. 

VELASCO, Carlos. Como sombrear desenhos (técnica do guache e aguada). Rio de 

Janeiro, Ouro, 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: O que é conhecimento: processos culturais do conhecimento e 

desenvolvimento científico-acadêmico. Diferenças entre o senso comum e o processo 

científico.  A questão ética e moral em meio à sociedade e a produção de conhecimento.  A 

ciência e a produção do conhecimento: diferenças entre as formas de pesquisa e 

desenvolvimento científico. Fundamentos epistemológicos, técnicos, estruturais e filosóficos 

da pesquisa científica. Normatização da produção científico-acadêmica: normas técnicas 

(ABNT). Desenvolvimento da pesquisa científica: instrumentos de pesquisa, levantamento de 

dados e análise de dados e resultados. 

Bibliografia básica: 
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GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3.ed. São Paulo, Atlas, 

1991. 001.42/G463c/Livros. 

MARCONI, Marina de Andrade;LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho 

científico. 7.ed. São Paulo, Editora Atlas, 2014. 001.42/L192m/Livros. 

SOUZA, Adilson Veiga e;ISPAE;ILKIU, Giovana Simas de Melo (Orient.). Manual de 

Normas Técnicas para Trabalhos Acadêmicos. União da Vitória, Kaygangue, 2017. 

001.42/S729m/Livros. 

Bibliografia complementar: 

CERVO, Amado Luiz;BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. 4.ed. São Paulo, 

Makron Books, 1996. 001.42/C419m/Livros. 

MARCONI, Marina de Andrade;LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 5.ed. São 

Paulo, Atlas, 2002. 001.43/M321t/Livros. 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica : a prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. 6.ed. São Paulo, Atlas, 2004. 808.0665/M488r/Livros. 

OLIVEIRA, Sílvio Luiz de. Tratado de metodologia científica: projetos de pesquisa, TGI, 

monografias, dissertações e teses. São Paulo, Pioneira, 2002. 1.42/O48t/Livros. 

RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica : guia para eficiência nos estudos. 6.ed. São 

Paulo, Atlas, 2013. 001.42/R934m /Livros. 

 

OPTATIVA I - ATELIÊ LIVRE 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Programa de conteúdo livre, proposto por professor de quaisquer áreas do 

curso, a ser cumprido como disciplina optativa. 

Bibliografia básica:  

LENGEN, Johan Van. Manual do arquiteto descalço. São Paulo, B4, 2014. 

728/V336m/Livros. 

SAAD, Ana Lúcia. Acessibilidade : guia prático para projeto de adaptações e de novas 

edificações. São Paulo, pini, 2011. 690/S111a/Livros. 

WESTON, Richard. As + importantes edificações do século XX : plantas, cortes e 

elevações. 2.ed. Porto Alegre, Bookman, 2011. 724.9/W534m/Livros. 
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Bibliografia complementar:  

HEYWOOD, Huw. 101 regras básicas para uma arquitetura de baixo consumo 

energético. São Paulo, Gustavo Gili, 2015. 720.47/H622c/Livros. 

NETTO, J. Teixeira Coelho. A construção do sentido da arquitetura. 6.ed. São Paulo, 

Perspectiva, 2014. 720.14/C672c/Livros. 

OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. 30.ed. Petrópolis, Vozes, 

2014. 701.15/O85c/Livros. 

UNWIN, Simon. A análise da arquitetura. 3.ed. Porto Alegre, Bookman, 2013. 

729/U62a/Livros.  

VOORDT, Theo J. M. Van Der; WEGEN, Herman B. R.Van. Arquitetura sob o olhar do 

usuário ✄ Programa de necessidades, projeto e avaliação de edificações. Oficina de Textos. 

 

OPTATIVA I ✄ LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Aspectos da Língua de Sinais e sua importância: cultura e história. 

Identidade surda. Introdução aos aspectos lingüísticos na Língua Brasileira de sinais: 

fonologia, morfologia, sintaxe. Noções básicas de escrita de sinais. Processo de aquisição da 

Língua de Sinais observando as diferenças e similaridades existentes entre esta e a língua 

Portuguesa. 

Bibliografia básica:  

QUADROS, Ronice Muller de;KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira : 

estudos linguísticos. Porto Alegre, Artmed, 2004. 371.912/Q1l/Livros. 

SKLIAR, Carlos (org.). Atualidade da educação bilíngue para surdos : processos e 

projetos pedagógicos. 5.ed. Porto Alegre, Mediação, 2017. 371.912/A89/Livros. 

STAINBACK, Susan;STAINBACK, Willian. Inclusão : um guia para educadores. Porto 

Alegre, Artmed, 1999. 371.13/S782i/Livros. 

Bibliografia complementar:  

ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de (Org.); MORAN, Jose Manuel. Integração 

das tecnologias na educação. Brasília, Ministerio da Educação, 2005. 
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BRASIL. Senado Federal. Estatuto da pessoa com deficiência. Brasília, Senado Federal, 

2008. 342.1161/B823/Livros. 

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar : o que é? por quê? como fazer?. São 

Paulo, Moderna, 2006. 379.263/M293i/Livros. 

QUADROS, Ronice Muller de. Educação de surdos : a aquisição da linguagem. Porto 

Alegre, Artmed, 1997. 371.912/Q1e/Livros. 

SKLIAR, Carlos (org.). A surdez : um olhar sobre as diferenças. 3 ed. Porto Alegre, 

Mediação, 2005. 371.912/S961/Livros. 

 

OPTATIVA I - LUMINOTÉCNICA 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Conceitos fundamentais em Iluminação: a Iluminação natural e artificial, o 

estudo das lâmpadas e luminárias, a Iluminação para ambiente residencial, comercial e de 

serviços. Efeitos visuais em iluminação. Elaborar Projeto luminotécnico, contemplando o 

cálculo e o memorial luminotécnico, relacionado com temas atuais em Luminotécnica. 

Bibliografia básica:  

CHING, Francis D. K. Arquitetura de interiores Ilustrada. 2ed. Porto Alegre: Bookman, 

2006. Disponível na biblioteca virtual. 

GUERRINI, Délio Pereira. Iluminação: teoria e projeto. 2. ed. São Paulo: Érica, 2008. 

Disponível na biblioteca Virtual.  

TREGENZA, Peter; LOE, David. Projeto de Iluminação. 2ed. Porto Alegre: Bookman, 

2015. Disponível na biblioteca Virtual. 

Bibliografia complementar:  

COSTA, Gilberto José Corrêa da. Iluminação econômica : cálculo e avaliação. 4. ed. 

Porto Alegre, EDIPUCRS, 2013. 621.32/C837i/Livros. 

FARINA, Modesto;PEREZ, CLOTILDE;BASTOS, DORINHO. Psicodinâmica das Cores em 

Comunicação. 5ed. São Paulo, Edgard Blücher, 2006. 659.13/P974/Livros. 

KOWALTOWSKI, Doris C.C.K;et. al. (Org.). O processo de projeto em arquitetura. São 

Paulo, Oficina de texto, 2011. 729/P963/Livros. 

NBR 15575 - Norma de desempenho das edificações. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.  
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NBR 6492 - Representação e projetos de arquitetura. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.  

NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos: ABNT, 2004.  

OSRAM. Iluminação: conceitos e projetos. 2007. 28p. 

SILVA, Mauri Luiz. Luz, lâmpada e iluminação. Porto Alegre: Gráfica editora Pallotti, 

2004. 

 

OPTATIVA II - APROVAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: interface entre as várias disciplinas que envolvem os projetos, projeto 

arquitetônico, estrutural e complementares. BIM aplicada à gestão de projetos de 

edificações. Estudo da concepção de estruturas em edificações para resolução com de 

problemas provocados pela fragmentação dos projetos do setor construtivo. 

Bibliografia básica:  

CARVALHO, Marly Monteiro de;RABECHINI, Roque. Fundamentos em gestão de 

projetos : construindo competências para gerenciar projetos. 4.ed. São Paulo, Atlas, 2015. 

658.404/C331f/Livros. 

✄✁✁�✁✁✆✛ ✁✂✒✙✁✥✥✥ ✄✂☎ ✌✍✥� ✁✌✄✒✌✍ ✎✂ �✏✁✄ ✒✔ ✑✒✟✌ ✎✂ ✔✝✎✂✍✌✑✂✔ ✎✌ ✟✄✗✝✆✔✌✓✕✝ ✎✌

✙✝✄✡☎✆✒✓✕✝ ✣✌✆✌ ✌✆✁✒✟☎✂☎✝✡✛ ✂✄✑✂✄✂✂✟✆✝✡✛ ✑✂✆✂✄☎✂✡✛ ✙✝✄✡☎✆✒☎✝✆✂✡ ✂ ✟✄✙✝✆✣✝✆✌✎✝✆✂✡✥ ☎✝✆☎✝

Alegre : Bookman, 2014. Disponível na biblioteca virtual. 

KERZNER.Harold. Gestão de projetos : as melhores práticas. 2.ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2006. 658.404/K41g/Livros. 

Bibliografia complementar:  

DIRETRIZES gerais para compatibilização de projetos. Curitiba, SEBRAE, 1995. 

690/D598/Livros. 

MENEZES, Luís César de Moura. Gestão de projetos. 3. ed. São Paulo, Atlas, 2009. 

658.404/M541g/Livros. 

PAIXÃO, Luciana. O pequeno grande guia de Aprovação de Projetos de Prefeitura. 

1.ed. São Paulo,  ProBooks, 2016. 729/P149p/Livros. 
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PMPU ✄ PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO. Código de obras e edificações do 

Município de Porto União SC. Disponível em: 

https://www.portouniao.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/37393 

PMUV ✄ PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA. Código de obras e 

edificações do Município de União da Vitória PR. Disponível em: 

http://uniaodavitoria.pr.gov.br/secretarias/planejamento/ 

 

OPTATIVA II - PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Legislação e normas relativas à proteção contra incêndios. Estudo sobre o 

fogo, o incêndio e a combustão e seus efeitos. Proteção ativa✄equipamentos de proteção e 

combate a incêndios e explosões. Proteção passiva ✄ proteção estrutural. 

Bibliografia básica:  

ABEL BATISTA, Camillo Júnior. Manual de prevenção e combate a incêndios. 15. ed. 

São Paulo, Senac, 2013. 628.925/C183m/Livros. 

ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 12693:2013 : Sistema de 

proteção por extintor de incêndio. Rio de Janeiro, ABNT, 2013. ABNT/12693:2013/Livros. 

ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 13434-1:2004 Sinalização 

de segurança contra incêndio e pânico : Parte 1: princípios de projeto. Rio de Janeiro, ABNT, 

2004. ABNT/13434-1:2004/Livros. 

ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 13434-2 : 2004 

Sinalização de segurança contra incêndio e pânico : Parte 2: símbolos e suas formas, 

dimensões e cores. Rio de Janeiro, ABNT, 2004. ABNT/13434-2 : 2004/Livros. 

ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 14870-1:2013 Esguicho 

para combate a incêndio : parte 1: esguicho básico de jato regulável. Rio de Janeiro, ABNT, 

2013. ABNT/14870-1:2013/Livros. 

ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 15200:2012 Projeto de 

estruturas de concreto em situação de incêndio. Rio de Janeiro, ABNT, 2012. 

ABNT/15200:2012/Livros. 
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ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 15219:2005 Plano de 

emergência contra incêndio - requisitos. Rio de Janeiro, ABNT, 2005. 

ABNT/15219:2005/Livros. 

ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 9077:2001 Saídas de 

emergência em edifícios. Rio de Janeiro, ABNT, 2001. ABNT/9077:2001/Livros. 

MACINTYRE, Archibald Joseph. Bombas e Instalações de bombeamento. Rio de 

Janeiro, LTC, 2014. 621.252/M152b/Livros. 

Bibliografia complementar:  

BRENTANO, Telmo. A proteção contra incêndios no projeto de edificações. 3.ed. 

Porto Alegre, Edição do Autor, 2015. 628.925/B839p/Livros. 

Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico. Disponível em: 

http://www.bombeiros.pr.gov.br/Pagina/Legislacao-de-Seguranca-Contra-Incendio  

EXTINTOR de incêndio. s.l., INMETRO, 0. FOL363.377/E96/Livros. 

FERNANDES, Ivan Ricardo. Engenharia de segurança contra incêndio e pânico. 1ed. 

Curitiba, CREA - PR, 2010. 363.37/F363e/Livros.2 

SILVA, Valdir Pignatta. Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio. 

São Paulo, Blucher, 2012. 620.13642/S586p/Livros. 

 

OPTATIVA III - EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DE ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Constituição e gerenciamento um escritório de arquitetura ou design, por 

meio de estratégias comerciais, da abordagem legal e contábil, e de procedimentos 

administrativos e organizacionais, garantindo a otimização dos processos envolvidos em sua 

criação e implantação. Tópicos especiais de arquitetura. 

Bibliografia básica:  

DEGEN, Ronald Jean;MELLO, Álvaro Augusto Araújo. O empreendedor: fundamentos 

da iniciativa empresarial. São Paulo, Makron Books, 2004. 658.42/D318e/Livros. 

DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship). 

São Paulo, Pioneira, 2003. 
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HOLIVO, Silvio;HAYASHI, André R.;SILVA, Hélio. Como planejar sua empresa. 2.ed. 

Brasília, SEBRAE, 2003. 658/O46cp/Livros. 

Bibliografia complementar:  

DORNELAS, José Carlos Assis. Planejando incubadoras de empresas: como 

desenvolver um plano de negócios para incubadoras. [s.l.], Campus, 2002. 

658.4012/D713p/Livros. 

DORNELAS, José. Empreendedorismo : transformando ideias em negócios. São Paulo, 

Atlas, 2017. 658.421/D713e/Livros. 

HARVARD BUSSINESS REVIEW. EMPREENDEDORISMO e estratégia: on 

entrepreneurship. 5.ed. Rio de Janeiro, Campus, 2002. 

HARVEY, Bob. A arte para o sucesso nos negócios. São Paulo, Universo dos livros, 

2011. 658.11/H341a/Livros. 

SALIM, Cesar Simões;HOCHMAN, Nelson;RAMAL, Andrea Cecilia et al. Construindo 

planos de negócios : todos os passos necessários para planejar e desenvolver negócios de 

sucesso. 3. ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2005. 658.4012/S165c/Livros. 

 

OPTATIVA III - SEGURANÇA DO TRABALHO 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: conceitos (segurança e higiene do trabalho); causas dos acidentes do 

trabalho; análise e estatísticas dos acidentes; organização da segurança do trabalho; 

legislação. bases da gestão da segurança e higiene do trabalho: conceito de gestão, razões 

para uma consciência da segurança. a gestão da segurança e higiene do trabalho: 

organização estratégica da segurança e higiene do trabalho abordagem sistêmica da 

organização, a segurança e higiene do trabalho no sistema organizacional, estrutura e 

organização da segurança e higiene do trabalho. 

Bibliografia básica:  

�✁�✁✁✆�✛ ☎✌✒✍✝ �✝✢✂✆☎✝✄ �✁���✁✁✛ �✟✍✎✝ ☎✂✆✂✟✆✌✥ ✄✟✑✟✂✄✂ ✂ ✡✂✑✒✆✌✄✓✌ ✎✝ ☎✆✌✢✌✍✂✝✥

✄✥ ✂✎✥ ✁✕✝ ☎✌✒✍✝✄ ☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✂✥ ✁✟✡✣✝✄✁✠✂✍ ✄✌ ✢✟✢✍✟✝☎✂✙✌ ✠✟✆☎✒✌✍✥ 

�✁�✁✁✆�✛ ☎✌✒✍✝ �✝✢✂✆☎✝✥ ✆✂✑✟✡✍✌✓✕✝ ✌✣✍✟✙✌✎✌ ✁ ✡✂✑✒✆✌✄✓✌ ✎✝ ☎✆✌✢✌✍✂✝✥ ✄✌ ✂✎✥ ✁✕✝

☎✌✒✍✝✄ ☎✆✟✙✌✛ 2014. Disponível na biblioteca virtual. 
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FISCHER, Georg;KIRCHNER, Arndt;KAUFMANN, Hans. Gestão da qualidade : 

Segurança do trabalho e gestão ambiental. 2ed. São Paulo, Blucher, 2009. 

658.382/F529g/Livros. 

Bibliografia complementar:  

ASFAHL, Ray C. Gestão de segurança do trabalho e de saúde ocupacional. São Paulo, 

Reichmann & Affonso Editores, 2005. 616.983/A817g/Livros.  

MORAIS, Carlos Roberto Naves. Perguntas e respostas comentadas em segurança e 

medicina do trabalho. 3. ed. São Caetano do Sul, Yendis, 2008. 363.11/M827p/Livros.  

REIS, Roberto Salvador. Segurança e Medicina do Trabalho : Normas 

Regulamentadoras. 5ªed. São Caetano do Sul, Yendis, 2009. 363.11/R375s/Livros. 

SARAIVA, Editora. Segurança e medicina do trabalho. 18.ed. São Paulo, Saraiva, 2016. 

363.11/S456/Livros. 

SZABÓ JUNIOR, Adalberto Mohai. Manual de segurança, higiene e medicina do 

trabalho. 10.ed. São Paulo, Rideel, 2016. 363.11/S996m/Livros.  

 

PATRIMÔNIO E RESTAURO 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: História e evolução Conceitual de Patrimônio Cultural.  Conceito e 

características do Patrimônio Cultural Brasileiro. A função sócia cultural da preservação 

arquitetônica. Preservação, conservação, restauração, reconstrução, reabilitação e 

reutilização de edificações, conjuntos arquitetônicos e centros históricos. 

Bibliografia básica: 

BRANDI, Cesare. Teoria da Restauração. COTIA,SP, Artes e Ofícios, 2004. 

702.88/B818t/Livros. 

BRASIL. Ministério da Cultura. Arte e cultura: patrimônio de todos. Brasília, Rio 

Grande Comu, 0. 700/B823a/Livros. 

FUNARI, Pedro Paulo; PELEGRINI, Sandra de Cássia Araújo. Patrimônio histórico e 

cultural. 1ed. Rio de Janeiro: Zahar. Disponível na biblioteca virtual. 

Bibliografia complementar: 



  

122 
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

BOITO, Camillo. Os restauradores : conferência feita na exposição de Turim em 7 de 

junho de 1884. 3.ed. Cotia-SP, Ateliê Editorial, 2008. 702.88/B685r/Livros. 

BRAGA, Marcia org. Conservação e Restauro. Rio de Janeiro: Rio, 2003. 

CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. 6ed. São Paulo, Estação Liberdade, 

2017. 702.88/C545a/Livros 

CURY, Isabelle org. CARTAS PATRIMONIAIS. MINC.IPHAN, Caderno de Documentos 

nº3, Brasília-DF,1993.  

LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. O que é patrimônio histórico. 2ed. São Paulo, 

Brasiliense, 2013. 702.88/L555q/Livros. 

RIEGL, Alois. O culto moderno dos monumentos : A sua essência e a sua origem. São 

Paulo, Perspectiva, 2014. 702.88/R554c/Livros. 

RUSKIN, John. A Lâmpada da Memória. COTIA,SP, Ateliê Editorial, 2008. 

720.14/R956l/Livros. 

 

PROJETO ARQUITETÔNICO I 

Carga Horária: 120 horas 

Ementa: Introdução ao projeto de arquitetura utilizando elementos metodológicos: 

conceito, programa de necessidades básico, estudo do lote, orientação solar e legislação. As 

etapas do projeto até a fase de estudo preliminar. Propostas de edificações de pequeno 

porte de uso coletivo ou privativo. Noções de ergonomia. A adequação do projeto em 

relação ao cliente, meio e ao local. Compreensão da relação entre conceito e partido 

arquitetônico. Conceituação e proposição a nível de projeto preliminar. 

Bibliografia básica: 

CHING, Francis. Forma, Espaço e Ordem. Martins Fontes, São Paulo. 

NEUFERT, Ernst. Neufert : Arte de projetar em arquitetura. 18ed. São Paulo, Gustavo 

Gili, 2013. 721/N482a/Livros. 

VOORDT, Theo J. M. Van Der; WEGEN, Herman B. R.Van. Arquitetura sob o olhar do 

usuário ✄ Programa de necessidades, projeto e avaliação de edificações. Oficina de Textos.. 

Bibliografia complementar: 



  

123 
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

CHING, Francis D. K. Representação gráfica em arquitetura. 5.ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2011. 720.28/C539r/Livros. 

LENGEN, Johan Van. Manual do arquiteto descalço. São Paulo, B4, 2014. 

728/V336m/Livros. 

MCMORROUGH, Julia. Arquitetura : Referencias + Boas Práticas & Especificações. 

Lisboa, Quimera, 2014. 720/M167a/Livros. 

NBR 10067 - Princípios gerais de representação em desenho técnico. Rio de Janeiro: 

ABNT, 1995. 

NBR 10068 - Folha de desenho - Leiaute e dimensões. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 

NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 

NBR 10582 - Apresentação da folha para desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 

1988. 

NBR 12298 - Representação de área de corte por meio de hachuras em desenho 

técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1995. 

NBR 6492 - Representação e projetos de arquitetura. Rio de Janeiro: ABNT, 1994. 

NBR 8402 - Execução de caráter para escrita em desenho técnico. Rio de Janeiro: 

ABNT, 1994. 

NBR 8403 - Aplicação de linhas em desenhos: tipos de linha ✄ larguras das linhas. Rio 

de Janeiro: ABNT, 1984. 

PROJETO ARQUITETÔNICO II 

Carga Horária: 120 horas 

Ementa: Estudos teóricos e prática de projetos urbanos. Espaços arquitetônicos com 

programas de necessidade de média complexidade funcional e estrutural. Reflexão sobre a 

personalidade do cliente e relação com o conceito. Materialidade da obra. Propostas de 

edificações de médio porte destinadas as atividades institucionais ou comerciais. 

Considerações e reflexões sobre o meio urbano e o local em que estão inseridas. Proposição 

a nível de projeto preliminar. 

Bibliografia básica: 

LENGEN, Johan Van. Manual do arquiteto descalço. São Paulo, B4, 2014. 

728/V336m/Livros. 
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NEUFERT, Ernst. Neufert : Arte de projetar em arquitetura. 18ed. São Paulo, Gustavo 

Gili, 2013. 721/N482a/Livros. 

SAAD, Ana Lúcia. Acessibilidade : guia prático para projeto de adaptações e de novas 

edificações. São Paulo, pini, 2011. 690/S111a/Livros. 

Bibliografia complementar: 

CHING, Francis D. K. Representação gráfica em arquitetura. 5.ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2011. 720.28/C539r/Livros. 

COSTA, Indio da. Cartas a um jovem arquiteto : concepção, forma e emoção. Rio de 

Janeiro, Elsevier, 2011. 720.981/C837c/Livros. 

NBR 10067 - Princípios gerais de representação em desenho técnico. Rio de Janeiro: 

ABNT, 1995. 

NBR 10068 - Folha de desenho - Leiaute e dimensões. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 

NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 

NBR 10582 - Apresentação da folha para desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 

1988. 

NBR 12298 - Representação de área de corte por meio de hachuras em desenho 

técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1995. 

NBR 6492 - Representação e projetos de arquitetura. Rio de Janeiro: ABNT, 1994. 

NBR 8402 - Execução de caráter para escrita em desenho técnico. Rio de Janeiro: 

ABNT, 1994. 

NBR 8403 - Aplicação de linhas em desenhos: tipos de linha ✄ larguras das linhas. Rio 

de Janeiro: ABNT, 1984. 

OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. 30.ed. Petrópolis, Vozes, 

2014. 701.15/O85c/Livros. 

 

PROJETO ARQUITETÔNICO III 

Carga Horária: 120 horas 

Ementa: Leitura, análise e interpretação de espaços urbanos e naturais. Relação 

entre o edifício e o contexto histórico. Ensino da teoria e prática do projeto de edificações 

com temática na edificação comercial e/ou institucional de médio e grande porte. Programa 
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de necessidades complexo e fluxogramas. Relação entre a infraestrutura urbana e o 

ambiente construído. Fundamentos históricos de temas arquitetônicos, suas tipologias, 

tendências e referências de arquitetura contemporânea. Adequação entre arquitetura e 

clima, análise bioclimática e seu reflexo no projeto arquitetônico. Proposição a nível de 

anteprojeto. 

Bibliografia básica: 

BROWN, G.Z., DEKAY, Mark. Sol, Vento e Luz: Estratégias para o Projeto de 

Arquitetura, 2ª Edição. Porto Alegre : Bookman, 2007. Disponível na biblioteca Virtual. 

CHING, Francis D. K. Arquitetura : forma, espaço e ordem. 3.ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2013. 720/C539a/Livros. 

KENNETH, Frampton. História crítica da arquitetura moderna. 4ed. São Paulo, Martins 

Fontes, 2015. 724.9/K34h/Livros. 

Bibliografia complementar: 

CHING, Francis D. K. Representação gráfica em arquitetura. 5.ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2011. 720.28/C539r/Livros. 

CORBELLA, Oscar. Em busca de uma arquitetura sustentável para os trópicos : 

conforto ambiental. 2.ed. Rio de Janeiro, Revan, 2009. 720.47/C789b/Livros. 

CULLEN, Gorden. Paisagem urbana. Portugal, Edições 70, 1971. 712.5/C976p/Livros. 

LEUCHAUSER, ; GOSSEL, Peter. Arquitetura no Século XX. 

NBR 15575 - Norma de desempenho das edificações. Rio de Janeiro: ABNT, 2013. 

NBR 6492 - Representação e projetos de arquitetura. Rio de Janeiro: ABNT, 1994. 

NBR 9050: 2015 Acessibilidade de Pessoas com Mobilidade Reduzida às Edificações, 

Espaços e Equipamentos Urbanos. Rio de Janeiro, 2015. 

 

PROJETO ARQUITETÔNICO IV 

Carga Horária: 120 horas 

Ementa: Organização, conceituação e proposta de um edifício de habitação social de 

tipologia vertical inserido no contexto urbano. Definição de projeto com a ótica de impacto 

ambiental e urbano. Definição espacial de garagens, circulação vertical, estrutura, e 

cumprimento à legislação pertinente. Aplicação de conceitos de arquitetura bioclimática, 
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diretrizes para certificações ambientais e sustentabilidade aplicada à edificação. Normativas 

da ABNT para edificações habitacionais. Proposição a nível de projeto legal. 

Bibliografia básica: 

BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo, Perspectiva, 2016. 

720.981/B886a/Livros. 

KOWALTOWSKI, Doris O Processo de Projeto em Arquitetura da Teoria a Tecnologia 

1ª Ed. São Paulo, Oficina de Textos. 

WESTON, Richard. As + importantes edificações do século XX : plantas, cortes e 

elevações. 2.ed. Porto Alegre, Bookman, 2011. 724.9/W534m/Livros. 

Bibliografia complementar: 

NBR 6492 - Representação e projetos de arquitetura. Rio de Janeiro: ABNT, 1994. 

NBR 9050: 2015 Acessibilidade de Pessoas com Mobilidade Reduzida às Edificações, 

Espaços e Equipamentos Urbanos. Rio de Janeiro, 2015. 

CHING, Francis D. K. Representação gráfica em arquitetura. 5.ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2011. 720.28/C539r/Livros.  

CHING, Francis D. K. Dicionário visual de arquitetura. 2.ed. São Paulo, WMF Martins 

Fontes, 2010. R720/C539d/Livros.  

UNWIN, Simon. Vinte edifícios que todo arquiteto deve compreender. São Paulo, 

WMF Martins Fontes, 2013. 724.9/U62v/Livros. 

CORBELLA, Oscar;CORNER,Viviane. Manual de arquitetura bioclimática tropical : para 

a redução de consumo energético. Rio de Janeiro, Revan, 2011. 720.47/C789m/Livros. 

 

PROJETO ARQUITETÔNICO V 

Carga Horária: 120 horas 

Ementa: Projeto de arquitetura tendo como base o tema de projetos voltados à 

saúde. Estudo de caso e visita técnica a hospitais. Pesquisa das normas técnicas relativas ao 

tema e as condicionantes urbanas tais como zoneamento, localização, acessibilidade, 

conforto, climatização, iluminação natural e artificial. Desenho universal, ergonomia e 

reflexões sobre acessibilidade aplicada a edificação e ao entorno. Projeto em área urbana 
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consolidada. Relações com o entorno imediato e impacto de vizinhança.  Projeto em nível de 

projeto legal e detalhamento construtivo. 

Bibliografia básica: 

GOÉS, Ronald de. Manual prático de arquitetura hospitalar. 2.ed. São Paulo, Blucher, 

2011. 725.51/G598m/Livros. 

Resolução R.D.C. 50, de 21 de fevereiro de 2002. Infraestrutura de Estabelecimentos 

Assistenciais de Saúde. Disponível em: 

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/rdc-50-de-

21-de-fevereiro-de-2002 

Resolução R.D.C. 51 , de 6 de outubro de 2011. Requisitos para Aprovação de 

Projetos Físicos de Estabelecimentos de Saúde. Disponível em: 

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/rdc-51-de-6-

de-outubro-de-2011 

Bibliografia complementar: 

BARBIERI, José Carlos; MACHLINE, Claude. Logística hospitalar: teoria e prática. 3.ed. 

São Paulo: Saraiva, 2017. Disponível na biblioteca virtual. 

LENGEN, Johan Van. Manual do arquiteto descalço. São Paulo, B4, 2014. 

728/V336m/Livros. 

✁✁✏�✞✄✁✛ ✁✒✍✟✌✄✌ �✝✢✂✆☎✌ ✄✒✟✔✌✆✕✂✡✥ �✆✑✌✄✟✜✌✓✕✝ ✂ ✗✒✄✙✟✝✄✌✔✂✄☎✝ ✎✂ ✗✌✆✔☛✙✟✌

h✝✡✣✟☎✌✍✌✆✥ ✄✥ ✂✎✥ ✄ ✁✕✝ ☎✌✒✍✝✄ ☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✂✥ ✁✟✡✣✝✄✁✠✂✍ ✄✌ ✢✟✢✍✟✝☎✂✙✌ ✠✟✆☎✒✌✍✥ 

REBELLO, Yopanan C. P. Estruturas de aço, concreto e madeira : Atendimento da 

expectativa dimensional. São Paulo, ZIGURATE EDITORA, 2005. 624.1834/R291e/Livros. 

✁✁✆��✁✛ ✆✁✠✂✌ ✁✆✟✡☎✟✄✌ ✁✝✆✂✟✆✌✥ ✄✄✗✂✆✔✌✑✂✔ ✂✝✡✣✟☎✌✍✌✆✄ ✂✡☎✆✒☎✒✆✌✡ ✂ ✙✝✄✎✒☎✌✡ ✣✌✆✌

✌✡✡✟✡☎✘✄✙✟✌ ✢☛✡✟✙✌✥ ✄✥ ✂✎✥ ✁✕✝ ☎✌✒✍✝✄ ☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✂✥ ✁✟✡✣✝✄✁✠✂✍ ✄✌ ✢✟✢✍✟✝☎✂✙✌ ✠✟✆☎✒✌✍✥ 

 

PROJETO ARQUITETÔNICO VI 

Carga Horária: 120 horas 

Ementa: Projeto de arquitetura de edificação vertical. Projeto de áreas privativas, 

áreas coletivas e áreas de serviço. Detalhamento de acessos, garagens, circulação vertical e 

horizontal e flexibilização de leiaute. Conceitos de ventilação natural e forçada, carta solar e 
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sombreamento de edificações lindeiras. Integração entre espaços e vistas. A influência do 

desenho de edificações verticais e o seu impacto na paisagem urbana. Projeto em nível de 

projeto legal e detalhamento construtivo. 

Bibliografia básica: 

�✁✁✏�✛ ✁✟✙✂✌✂✍✥ ✁ ✂✟✡☎✂✆✟✌ ✎✌ ✌✆✁✒✟☎✂☎✒✆✌ ✔✒✄✎✟✌✍✥ ✄✂✎✥ ☎✝✆☎✝ ✁✍✂✑✆✂ ✄ ✁✁✄✄✛ ✆✝✄✄✥

Disponível na biblioteca virtual. 

ROAF, Sue. Ecohouse: A casa ambientalmente sustentável. 4º ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2014. 690.837/R628e/Livros. 

WESTON, Richard. As + importantes edificações do século XX : plantas, cortes e 

elevações. 2.ed. Porto Alegre, Bookman, 2011. 724.9/W534m/Livros. 

Bibliografia complementar: 

NBR 9050: 2015 Acessibilidade de Pessoas com Mobilidade Reduzida às Edificações, 

Espaços e Equipamentos Urbanos. Rio de Janeiro, 2015. 

NBR 15575 - Norma de desempenho das edificações. Rio de Janeiro: ABNT, 2013. 

BONDUKI, Nabil;KOURY, Ana Paula. Os Pioneiros da Habitação Social 3 : Onze 

Propostas de Morar para o Brasil Moderno. São Paulo, UNESP, 2014. 720.981/B711p/Livros. 

SERAPIÃO, Fernando; BEZERRA, Felipe. Edifícios comerciais . Cotia, SP: Ateliê, 2004. 

PEVSNER, Nikolaus. Panorama da arquitetura ocidental. WMF Martins Fontes. 

MCMORROUGH, Julia. Arquitetura : Referencias + Boas Práticas & Especificações. 

Lisboa, Quimera, 2014. 720/M167a/Livros. 

MITCHELL, William J,. A lógica da arquitetura : projeto, computação e cognição. 

Campinas, UNICAMP, 2008. 729.02854/M681l/Livros. 

 

PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Conceituação das instalações no projeto de arquitetura. Simbologia para 

projetos elétricos. Automação predial. Instalações de telefonia, Internet (cabo e wireless), TV 

a cabo, monitoramento e segurança. Estimativa e dimensionamento de cargas e circuitos. 

Distribuição de circuitos em projetos. Elaboração de diagramas unifilares. Dimensionamento 

de entradas de energia. Noções Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. 
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Noções de cabeamento estruturado. Conservação de energia. Conceitos de energias 

renováveis. 

Bibliografia básica: 

CAVALIN, Geraldo;CERVELIN, Severino. Instalações Elétricas Prediais : Conforme 

Norma NBR 5410:2004. 22ªed. São Paulo, Érica, 2014. 621.31042/C376i/Livros. 

CREDER,Hélio. Instalações Elétricas. 15 ed. Rio de Janeiro, LTC, 2007. 

621.31042/C912i/Livros 

NISKIER, Julio;MACINTYRE, Archibald Joseph;COSTA, Luiz Sebastião (colaborador). 

Instalações elétricas. 6.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2015. 621.31042/N723i/Livros. 

Bibliografia complementar: 

ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 5410:2004 : Instalações 

Elétricas de Baixa Tensão. Rio de Janeiro, ABNT, 2004. ABNT/5410:2004/Livros. 

ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 5410:2004 : Instalações 

Elétricas de Baixa Tensão. Rio de Janeiro, ABNT, 2004. ABNT/5410:2004/Livros. 

COTRIM, Ademaro A.M.B. Instalações elétricas. 5. ed. São Paulo, Pearson Prentice 

Hall, 2009. 621.31042/C845i/Livros. 

LIMA FILHO, Domingos Leite. Projetos de instalações elétricas prediais. 12. ed. São 

Paulo, Saraiva, 2011. 621.31042/L732p/Livros. 

MAMEDE FILHO, João. Manual de equipamentos eletricos. 4.ed. Rio de Janeiro, LTC, 

2013. 621.31042/M265m/Livros. 

NERY, Norberto. Instalações elétricas : Princípios e aplicações. 2ª ed. São Paulo, Érica 

Ltda, 2014. 621.31042/N443i/Livros. 

 

PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Conceituação de projeto e funcionamento de instalações hidrossanitárias. 

Instalação predial de água fria e potável, instalação predial de água quente, instalação de 

prevenção e combate a incêndio em edifícios, instalações prediais de esgoto sanitário e 

pluvial. Destinação de águas pluviais, noções de reuso de água. 

Bibliografia básica: 
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CARVALHO JÚNIOR, Roberto de. Instalações hidráulicas e o projeto de arquitetura. 

11.ed. São Paulo, Blucher, 2017. 696.1/C331i/Livros. 

CREDER,Hélio. Instalações hidráulicas e sanitárias. 6.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2006. 

696.1/C912i/Livros. 

MACINTYRE, Archibald Joseph. Manual de instalações : hidráulicas e sanitárias. Rio de 

Janeiro, LTC, 2015. 696.1/M152m/Livros. 

Bibliografia complementar: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 

NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria. 

NBR 8160 - Sistemas Prediais de esgoto Sanitário ✄ Projeto e Execução.  

NBR 10844 - Instalações Prediais de Águas Pluviais. 

NBR 7198 - Projeto e Execução de Instalações Prediais de Água Quente. 

NB 24 - Instalações Hidráulicas Prediais contra Incêndio, sob comando. 

NBR 10897 - Proteção contra Incêndio por Chuveiro Automático. 

NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio. 

NBR 7229 - Projeto, Construção e Operação de Sistemas de Tanques Sépticos. 

NBR 13969 -Tanques Sépticos ✄ Unidades de Tratamento Complementar e Disposição 

Final dos Efluentes Líquidos ✄ Projeto, Construção e Operação.  

ABEL BATISTA, Camillo Júnior. Manual de prevenção e combate a incêndios. 15. ed. 

São Paulo, Senac, 2013. 628.925/C183m/Livros. 

BOTELHO, Manoel Henrique Campos;RIBEIRO, Geraldo Andrade Jr. Instalações 

hidráulicas prediais. 4.ed. São Paulo, Blucher, 2014. 696.1/B748i/Livros. 

CARVALHO JÚNIOR, Roberto de. Patologias em sistemas prediais hidráulico-

sanitários. 2.ed. São Paulo, Blucher, 2015. 696.1/C331p/Livros. 

CREDER,Hélio. Instalações hidráulicas e sanitárias : Exemplos de aplicação,projetos. 

6.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2006. 696.1/C912i/Livros. 

MACINTYRE, Archibald Joseph. Instalações hidráulicas : prediais e industriais. 4.ed. 

Rio de Janeiro, LTC, 2015. 696.1/M152i/Livros. 

 

 



  

131 
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

PROJETOS INTEGRADORES 

Carga Horária: 160 horas 

Ementa: Elaboração de projetos integrando as diversas disciplinas cursadas ou em 

fase de conclusão pelo acadêmico. Compreensão da relação entre paisagem, infraestrutura e 

arquitetura. Programa de necessidades complexo. Projeto que compreenda diferentes 

escalas de detalhamento, dentre elas a integração e representação técnica de elementos de 

arquitetura, urbanismo, paisagismo, layout e desenho de mobiliário.Projeto em nível de 

projeto legal e detalhamento construtivo. 

Bibliografia básica:  

ABBUD, Benedito. Criando paisagens : guia de trabalho em arquitetura paisagística. 4. 

ed. São Paulo, Senac, 2010. 712/A125c/Livros. 

ANDRADE, Nelson; BRITO Lucio de; JORGE, Wilson Edson. Hotel: planejamento e 

projeto. São Paulo: Editora Senac. São Paulo, 1999. ISBN 978-85-7359-642-7. 

MIRIAM, Gurgel. Projetando espaços : guia de arquitetura de interiores para áreas 

comerciais. 5. ed. São Paulo, SENAC, 2014. 725.2/G979p/Livros. 

Bibliografia complementar: 

GÓES, Ronald de. Pousadas e hotéis: manual prático para planejamento e projeto. 

2015 

RATTNER, Henrique. Planejamento urbano e regional. São Paulo, Companhia Editora 

Nacional, 1974. 711.0981/R237p/Livros. 

RUTMAN, Jacques. Hotéis. Bares e Restaurantes. Projetos e Detalhes (Português) 

Capa Comum. 2016 

SAAD, Ana Lúcia. Acessibilidade : guia prático para projeto de adaptações e de novas 

edificações. São Paulo, pini, 2011. 690/S111a/Livros. 

UNWIN, Simon. Vinte edifícios que todo arquiteto deve compreender. São Paulo, 

WMF Martins Fontes, 2013. 724.9/U62v/Livros. 

 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO 

Carga Horária: 80 horas 
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Ementa: Resistência dos materiais e estabilidade das construções. Estudo dos 

sistemas estruturais com base na concepção dos elementos estruturais. Equilíbrio do ponto 

material. Equilíbrio do corpo no espaço. Estática e isostática. Esforços solicitantes. Tensão e 

Deformação. Carga axial. Torção. Flexão. Cisalhamento. Deflexão. Flambagem de colunas. 

Bibliografia básica: 

BEER, Ferdinand Pierre;JOHNSTON, E. Russell;DEWOLF, John T. et al. Mecânica dos 

materiais. 7.ed. Porto Alegre, AMGH, 2015. 620.112/B415m/Livros. 

HIBBELER, R.C. Resistência dos materiais. 7.ed. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 

2010. 620.112/H624r/Livros. 

MELCONIAN, Sarkis. Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais. 19ªed. São Paulo, 

Érica, 2012. 620.112/M518m/Livros. 

Bibliografia complementar: 

ASSAN, Aloisio Ernesto. Resistência dos materiais. Campinas, UNICAMP, 2010. 

620.112/A844r/Livros. 

BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Resistência dos materiais : para entender e 

gostar. 2.ed. São Paulo, Blucher, 2013. 620.112/B748r/Livros. 

LEET, Kenneth M.;UANG, Chia-Ming;GILBERT, Anne M. Fundamentos da análise 

estrutural. 3.ed. Porto Alegre, AMGH, 2009. 624.171/L487f/Livros. 

MERIAM, J.L.;KRAIGE, L. G. Mecânica para engenharia : estática. 8.ed. Rio de Janeiro, 

LTC, 2012. 620.103/M562m/Livros. 

POPOV, Egor Paul. Introdução à mecânica dos sólidos. São Paulo, Blucher, 1978. 

620.112/P829i/Livros. 

 

SISTEMAS ESTRUTURAIS I 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Conceito de estrutura e de sistema. Morfologia das estruturas. A interação 

da forma estrutural com a forma plástica. Estudo dos sistemas estruturais: elementos 

estruturais e concepção dos arranjos estruturais. Sistemas reticulados e treliçados. Vigas 

(isostáticas, hipostáticas e hiperestáticas). Treliças. Pilares. Pórticos. Estruturas Pênseis. 
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Arcos. Grelhas e Placas. Cascas. Análise dos sistemas, concepção dos arranjos e suas 

aplicações na arquitetura. Ações e Segurança em estruturas. Tensões e deformações. 

Bibliografia básica: 

MARTHA, L. F. Análise de estruturas: conceitos e métodos básicos. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2010. 

ONOUYE, Barry. Estática e resistência dos materiais para arquitetura e construção de 

edificações. 4. ed.. Rio de Janeiro : LTC, 2018. Disponível na biblioteca virtual. 

REBELLO, Yopanan C. P. A concepção estrutural e a arquitetura. São Paulo, ZIGURATE 

EDITORA, 2000. 721/R291c/Livros. 

Bibliografia complementar: 

BOTELHO, M. H. C. Resistência dos materiais e concreto armado. São Paulo. 

LEET, Kenneth M.;UANG, Chia-Ming;GILBERT, Anne M. Fundamentos da análise 

estrutural. 3.ed. Porto Alegre, AMGH, 2009. 624.171/L487f/Livros. 

MARGARIDO, Aluízio Fontana. Fundamentos de estruturas : um programa para 

arquitetos e engenheiros que se iniciam no estudo das estruturas. São Paulo, ZIGURATE 

EDITORA, 2001. 624.171/M327f/Livros. 

SORIANO, Humberto Lima. Estática das estruturas. 4ed. Rio de Janeiro, Ciência 

Moderna, 2014. 624.171/S714e/Livros. 

SORIANO, Humberto Lima. Análise de estruturas : formulações clássicas. São Paulo, 

Livraria da física, 2016. 624.171/S714a/Livros. 

 

SISTEMAS ESTRUTURAIS II 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Dimensionamento e verificação dos elementos estruturais básicos. 

Verificação da resistência e da deformação. Análise de estruturas hiperestáticas, cálculo 

plástico. Introdução às estruturas de concreto. Lajes, vigas e pilares de Concreto Armado: 

comportamento e pré-dimensionamento; pilares de concreto armado: comportamento e 

pré-dimensionamento; estruturas de concreto protendido; estruturas de concreto pré-

moldado. Estruturas de madeira. 

Bibliografia básica: 



  

134 
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

BOTELHO, Manoel Henrique Campos;Marchetti, Osvaldemar. Concreto armado eu te 

amo. 4º ed. São Paulo, Blucher, 2015. 620.137/B748c/Livros 

CARVALHO, Roberto Chust;FIGUEIREDO FILHO, Jasson Rodrigues de. Cálculo e 

detalhamento de estruturas usuais de concreto armado : segundo a NBR 6118:2014. 4.ed. 

São Carlos, EDUFSCar, 2017. 620.137/C331c/Livros. 

REBELLO, Yopanan C. P. Estruturas de aço,concreto e madeira : Atendimento da 

expectativa dimensional. São Paulo, ZIGURATE EDITORA, 2005. 624.1834/R291e/Livros. 

Bibliografia complementar: 

BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Concreto armado eu te amo : para arquitetos. 

2.ed. São Paulo, Blucher, 2011. 620.137/B748c/Livros. 

CARVALHO, Roberto Chust. Estruturas em Concreto Protendido : Pré-tração, Pós-

tração, Cálculo e Detalhamento. São Paulo, pini, 2012. 620.13642/C331e/Livros. 

LEONHARDT, Fritz;MONNIG, Eduard. Construções de concreto : princípios básicos do 

dimensionamento de estruturas de concreto armado. Rio de Janeiro, Interciência, 2008. 

620.137/L584c/Livros. 

LEONHARDT, Fritz;MONNIG, Eduard. Construções de concretos : casos especiais de 

dimensionamento de estruturas de concreto armado. Rio de Janeiro, Interciência, 2007. 

620.137/L584c/Livros. 

MOLITERNO, Antônio. Caderno de projetos de telhados em estruturas de madeira. 

4ed. São Paulo, Blucher, 2010. 624.184/M725c/Livros. 

 

SISTEMAS ESTRUTURAIS III 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Noções básicas de geologia aplicada. Introdução a mecânica dos solos e das 

rochas ✄ Introdução a fundações ✄ Pré-dimensionamento de fundações ✄ Fundações 

especiais. Procedimentos para execução. Estruturas Metálicas. 

Bibliografia básica: 

BUDHU, Muni. Fundações e estruturas de contenção. Rio de Janeiro, LTC, 2015. 

624.15/B927f/Livros. 



  

135 
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

FALCONI, Frederico;et al. Fundações : teoria e prática. 3.ed. São Paulo, pini, 2016. 

624.15/F981/Livros. 

OLIVEIRA, Antonio Manuel dos Santos;BRITO, Sérgio Nertan Alves de. Geologia de 

engenharia. São Paulo, Associação Brasileira de Geologja de Engenharia, 1998. 

624.151/G343/Livros 

Bibliografia complementar: 

Alonso, Urbano Rodrigues. Dimensionamento de Fundações Profundas. 2ªed. São 

Paulo, Blucher, 2012. 624.15/A454d/Livros. 

DIAS,Luís Andrade de Mattos. Estruturas de aço : conceitos,técnicas e linguagem. São 

Paulo, ZIGURATE EDITORA, 1997. 624.1821/D541e/Livros. 

DIEZ, Gloria. Projeto estrutural na arquitetura. 1.ed. Porto Alegre, Masquatro Editora 

Ltda. e Nobuko S.A., 2012. 729/D568p/Livros. 

MILITITSKY, Jarbas;CONSOLI, Nilo Cesar;SCHNAID, Fernando. Patologia das 

fundações. 2.ed. São Paulo, Oficina de texto, 2015. 624.176/M637p/Livros. 

SCHNAID, Fernando;ODEBRECHT, Edgar. Ensaios de campo e suas aplicações à 

engenharia de fundações. 2.ed. São Paulo, Oficina de texto, 2012. 624.15/S357e/Livros. 

 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS I  

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Ciência dos materiais e componentes construtivos, normas e aplicabilidade 

na arquitetura, de forma a atender demandas de projeto e especificação técnica. Tipos de 

fundação, impermeabilização, estruturas, alvenarias, coberturas e forros, pisos, 

revestimentos de paredes, esquadrias. Metodologias executivas de serviços. 

Bibliografia básica: 

AZEREDO, Hélio Alves de. O edificio e seu acabamento. São Paulo, Blucher, 1987. 

690.24/A993e/Livros. 

BAUER, L.A Falcão (Coord.). Materiais de construção. 5.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2012. 

624.18/M425/Livros. 

BOTELHO, Manoel Henrique Campos;Marchetti, Osvaldemar. Concreto armado eu te 

amo. 4º ed. São Paulo, Blucher, 2015. 620.137/B748c/Livros. 
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Bibliografia complementar: 

BEINHAUER, Peter. Atlas de detalhes construtivos : construção nova com mais de 400 

pormenores. 2.ed. São Paulo, Gustavo Gili, 2015. 690.24/B422a/Livros. 

BEINHAUER, Peter. Atlas de detalhes construtivos : reabilitação com 199 pormenores. 

1ed. São Paulo,  Gustavo Gili, 2013. 690.24/B422a/Livros. 

BUDHU, Muni. Fundações e estruturas de contenção. Rio de Janeiro, LTC, 2015. 

624.15/B927f/Livros. 

CARDÃO, Celso. Técnica da construção. 6.ed. Belo Horizonte, Edições Engenharia e 

Arquitetura., 1983. 690/C266t/Livros. 

MOLITERNO, Antônio. Caderno de projetos de telhados em estruturas de madeira. 

4ed. São Paulo, Blucher, 2010. 624.184/M725c/Livros. 

 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS II  

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Levantamento de quantitativos do projeto arquitetônico e dos projetos 

complementares. Elaboração de cronogramas físico-financeiros. Levantamento de custos 

dos itens construtivos.  Sistema e Processos de Orçamentação; Acompanhamento Físico-

Financeiro de Projetos e Obras. 

Bibliografia básica: 

AZEREDO, Hélio Alves de. O edificio e seu acabamento. São Paulo, Blucher, 1987. 

690.24/A993e/Livros. 

CHING, Francis D. K. Dicionário visual de arquitetura. 2.ed. São Paulo, WMF Martins 

Fontes, 2010. R720/C539d/Livros. 

✁✁✆✄✁✁�✛ ✁✒ ✍✟✝ ✁✂✡✌✆ ☎✂✆✂✟✆✌ ��✙✄✟✙✌✡ ✂ ✣✆☛☎✟✙✌✡ ✙✝✄✡☎✆✒☎✟✠✌✡ ✣✌✆✌ ✂✎✟✗✟✙✌✓✕✝✥ ✄✥ ✂✎✥

✁✕✝ ☎✌✒✍✝✄ ☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✂✥ ✁✟✡✣✝✄✁✠✂✍ ✄✌ ✢✟✢✍✟✝☎✂✙✌ ✠✟✆☎✒✌✍✥ 

Bibliografia complementar: 

AZEREDO, Hélio Alves de. O edifício até sua cobertura. 2ª ed. São Paulo, Blucher, 

1997. 690.24/A993e/Livros. 

BEINHAUER, Peter. Atlas de detalhes construtivos : construção nova com mais de 400 

pormenores. 2.ed. São Paulo, Gustavo Gili, 2015. 690.24/B422a/Livros. 
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BEINHAUER, Peter. Atlas de detalhes construtivos : reabilitação com 199 pormenores. 

1ed. São Paulo, Gustavo Gili, 2013. 690.24/B422a/Livros. 

CARDÃO, Celso. Técnica da construção. 6.ed. Belo Horizonte, Edições Engenharia e 

Arquitetura., 1983. 690/C266t/Livros. 

MASCARÓ, Juan Luis. O custo das decisões arquitetônicas. 5ed. Porto Alegre, 

Masquatro, 2010. 692.5/M395c/Livros. 3  

 

TEORIA E HISTÓRIA DA ARQUITETURA E URBANISMO  

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Ensino das principais correntes e vertentes históricas da arquitetura e do 

urbanismo no contexto ocidental, desde as primeiras obras arquitetônicas até o Movimento 

Moderno e Movimentos Contemporâneos de arquitetura passando pela análise do contexto 

histórico e arquitetura resultante para o período. Análise dos mais relevantes arquitetos 

atuantes no mundo e evolução das técnicas construtivas e estética ao longo da história da 

arquitetura e do urbanismo. 

Bibliografia básica: 

CAVALCANTI, Lauro. Moderno e Brasileiro. A história de uma nova linguagem na 

arquitetura (1930-60). Rio de Janeiro, Zahar, 2006. Disponível na biblioteca virtual. 

COLE, Emily (org). História ilustrada da arquitetura. São Paulo: Publifolha, 2014. 

GLANCEY, Jonathan;CUSSANS, Thomas. Arquitetura : Guia ilustrado Zahar. Rio de 

Janeiro, Zahar, 2012. 720.9/G545a/Livros. 

Bibliografia complementar: 

CRAGOE, Carol Davidson. Como decifrar arquitetura : um guia visual completo dos 

estilos. 1ed. Rio de Janeiro, Edições de Janeiro, 2014. 720/C885c/Livros. 

FAZIO, Michael;MOFFETT, Marian;WODEHOUSE, Lawrence. A história da arquitetura 

mundial. 3.ed. Porto Alegre, AMGH, 2011. 720.9/F287h/Livros. 

BENEVOLO, Leonardo. O último capítulo da arquitetura moderna. São Paulo, Martins 

Fontes, 1985. 

MONTANER, Josep Maria. A condição contemporânea da arquitetura. São Paulo, 

Gustavo Gili, 2016. 724.9/M757c/Livros. 
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STRICKLAND, Carol;BOSWELL, John. Arte comentada : da pré-história ao pós-

moderno. 15. ed. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2014. 709/S917a/Livros. 

 

TOPOGRAFIA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Medida de ângulos. Escala numérica, escala gráfica, precisão gráfica. 

Representação de pontos da planimetria. Instrumentos e acessórios usados nas práticas de 

campo. Métodos de levantamentos planimétricos. Desenho topográfico. Métodos de 

levantamentos altimétricos. Traçado de curvas de nível. Interpolação numérica e gráfica. 

Bibliografia básica: 

BORGES, Alberto de Campos. Exercícios de topografia. 3.ed. rev. e ampl. / 12 reimpr., 

2005. São Paulo, E. BLUCHER, 1975. 526.98076/B732e/Livros. 

BORGES, Alberto de Campos. Topografia : aplicada a engenharia civil. 2. ed. São 

Paulo, Edgard Blücher, 1977. 526.9/B732t/Livros. 

McCORMACK, Jack C. Topografia. 5.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2011. 

526.9/M429t/Livros. 

Bibliografia complementar: 

CASACA, João;MATOS, João Luis. Topografia geral. 4.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2015. 

526.9/C334t/Livros. 

COMASTRI, José Aníbal;TULER, José Claudio. Topografia: altimetria. Minas Gerais, 

Imprensa Universitária da Universidade Federal de, 1980. 526.9/C728t/Livros. 

GONÇALVES, José Augusto;MADEIRA, Sergio;SOUSA, J. João. Topografia : conceitos e 

aplicações. 3ed. Lisboa, LIDEL, 2012. 526.9/G635t/Livros. 

JORDAN, Doctor W. Tratado General de Topografía. 9.ed. Barcelona, Gustavo Gili, s.d. 

526.9/J82t/Livros. 

TULER, Marcelo;SARAIVA, Sérgio. Fundamentos de topografia. Porto Alegre, 

Bookman, 2014. 526.9/T917f/Livros. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

Carga Horária: 80 horas 



  

139 
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

Ementa: Desenvolvimento de trabalho teórico envolvendo conceitos da área da 

Arquitetura e Urbanismo - pesquisa para desenvolvimento de projeto de um objeto 

arquitetônico (na escala da edificação ou na escala da cidade). Revisão de literatura, 

levantamento de dados preliminares e fundamentação da pesquisa, estudo do terreno e 

local de implantação do projeto.  O trabalho é orientado por um professor familiarizado com 

o tema escolhido e deve demonstrar que o aluno consolidou os conhecimentos adquiridos 

ao longo do curso. 

Bibliografia básica: 

ALMEIDA, Mário de Souza. Elaboração de Projeto, TCC, Dissertação e Tese. 2.ed. São 

Paulo, Atlas, 2014. 001.42/A447e/Livros.  

SOUZA, Adilson Veiga e;ISPAE;ILKIU, Giovana Simas de Melo (Orient.). Manual de 

Normas Técnicas para Trabalhos Acadêmicos. União da Vitória, Kaygangue, 2017. 

001.42/S729m/Livros. 

VOORDT, Theo J. M. Van Der; WEGEN, Herman B. R.Van. Arquitetura sob o olhar do 

usuário ✄ Programa de necessidades, projeto e avaliação de edificações. Oficina de Textos. 

Bibliografia complementar: 

ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual : Uma psicologia da visão criadora. 1ed. 

São Paulo, Cengage Learning, 2015. 701.15/A748a/Livros.  

FURASTÉ, Pedro Augusto. Normas técnicas para o trabalho científico. 18.ed. Porto 

Alegre, Dáctilo-Plus, 2016. 001.4/F983n/Livros.  

JUNG, Carlos Fernando. Metodologia para pesquisa & desenvolvimento. Rio de 

Janeiro, Axcel Books do Brasil, 2004. 001.42/J95m/Livros. 

MARCONI, Marina de Andrade;LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho 

científico. 7.ed. São Paulo, Editora Atlas, 2014. 001.42/L192m/Livros.  

MARCONI, Marina de Andrade;LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 5.ed. São 

Paulo, Atlas, 2002. 001.43/M321t/Livros.  

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

Carga Horária: 80 horas 
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Ementa: Desenvolvimento do projeto com base na proposta do trabalho apresentada 

pelo aluno na fase anterior da pesquisa teórica (TCC I). O trabalho é orientado por um 

professor familiarizado com o tema escolhido e deve demonstrar que o aluno consolidou os 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

Bibliografia básica: 

Bibliografia básica e complementar de todas as outras disciplinas. 

Bibliografia complementar: 

Bibliografia básica e complementar de todas as outras disciplinas. 

 

URBANISMO I 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Introdução ao Urbanismo: Atribuições do profissional urbanista; Escopo de 

trabalho ✄ do desenho urbano ao planejamento territorial. Teoria e História do Urbanismo: 

análise da evolução histórica das cidades e principais teorias urbanísticas. Visão holística da 

cidade: sustentabilidade, mobilidade, vitalidade, densidade, diversidade, identidade e 

coexistência. A cidade: Relação entre a cidade e os valores humanos (cidade, sociedade e 

cultura); Tecido Urbano; Morfologia Urbana; Macroestruturas Urbanas; a Imagem da Cidade. 

A rua: Conceitos e características gerais; Funções e usos; Mobilidade, acessibilidade e 

vitalidade; Escala humana; Tipologias de vias; hierarquia viária; Infraestruturas viárias; 

Desenho geométrico de vias (dimensões, padrões de desenho). Mobiliário Urbano: 

definições, tipos, design, identidade, flexibilidade, durabilidade, custos. Atividade de 

intervenção em via urbana com enfoque no pedestre e na paisagem urbana. 

Bibliografia básica: 

BENEVOLO, Leonardo. História da cidade. 6ºed. São Paulo, Perspectiva, 2015. 

307.7609/B465h/Livros. 

CHOAY, Françoise. O urbanismo. 7ed. São Paulo, Perspectiva, 2013. 

711.09/C545v/Livros. 

JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo, WMF Martins Fontes, 

2011. 307.1216/J17m/Livros. 

Bibliografia complementar: 
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GEHL, Jan. Cidades para pessoas. 3.ed. São Paulo, Perspectiva, 2015. 

711.0981/G311c/Livros. 

LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1997 

ROSE, Jonathan F. P. A cidade em harmonia : o que a ciência moderna, civilizações 

antigas e a natureza humana nos ensinam sobre o futuro da vida urbana. Porto Alegre: 

Bookman, 2019. Disponível na biblioteca virtual. 

MUMFORD, Lewis. A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas. 

4.ed. São Paulo, Martins Fontes, 1998. 307.7609/M962/Livros. 

SCHULZ, Sonia Hilf. Estéticas urbanas: da pólis grega à metrópole contemporânea / 

Sonia Hilf Schulz. 2. ed.  Rio de Janeiro: LTC, 2019. Disponível na biblioteca virtual. 

 

URBANISMO II 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Tecido urbano e morfologia urbana. Parcelamento, uso e ocupação do solo: 

padrões de ocupação do solo; áreas parceláveis e não parceláveis (áreas de preservação, alta 

declividade); proposição de sistema viário; zoneamento - taxa de ocupação, taxa de 

permeabilidade, coeficiente de aproveitamento, recuos e afastamento das divisas, tamanho 

dos lotes (dimensões e áreas mínimas ou máximas), número de pavimentos, usos 

permitidos.  Densidade: comparação entre padrões de densidade (baixa, média e alta 

densidade); cálculo de densidade líquida e bruta. Infraestruturas Urbanas: estruturação 

sanitária das cidades; distribuição da infraestrutura, sistemas de mobilidade, sistemas de 

drenagem, sistemas de abastecimento, sistemas de tratamento de efluentes, coleta de lixo, 

arborização urbana, rede de iluminação, etc. Equipamentos Públicos: Níveis de serviço 

(habitantes/unidade); raios de abrangência, distribuição dos equipamentos. Atividade 

prática de parcelamento e desenho urbano ✄ urbanização de glebas. 

Bibliografia básica: 

MASCARÓ, Juan Luis. Loteamentos urbanos. 2ed. Porto Alegre, Masquatro, 2005. 

711.0981/M395l/Livros. 

RIO, Vicente del; SIEMBIEDA, William. Desenho urbano contemporâneo no Brasil . 1. 

ed. Rio de Janeiro : LTC, 2019. Disponível na biblioteca virtual. 
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WALL, Ed. Desenho urbano. Porto Alegre: Bookman, 2012. Disponível na biblioteca 

virtual. 

Bibliografia complementar: 

ACIOLY, Claudio; DAVIDSON, Forbes. Densidade Urbana: um instrumento de 

planejamento e gestão urbana. Rio de Janeiro, Mauad, 1998. 

Ambiência urbana. Porto Alegre, Masquatro, 2009. 711.42/M395a/Empréstimo. 3ed. 

MASCARÓ, Lucia;MASCARÓ, Juan José. 

GEHL, Jan. Cidades para pessoas. 3.ed. São Paulo, Perspectiva, 2015. 

711.0981/G311c/Livros. 

LAMAS, José Manuel Ressano Garcia. Morfologia urbana e desenho da cidade. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1992. 

MASCARÓ, Juan Luis (Org). Infraestrutura urbana para o século XXI. 1.ed. Porto 

Alegre, Masquatro, 2016. 711.4/I43/Livros. 

ROGERS, Richard;GUMUCHDJIAN, Philip. Cidades para um pequeno planeta. São 

Paulo, Gustavo Gili, 2015. 711.0981/R724c/Livros. 

 

URBANISMO III 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Estatuto da Cidade: Lei do estatuto; Instrumentos urbanísticos aplicados ao 

planejamento urbano e regional - ordenamento territorial, função social da cidade e da 

propriedade, gestão democrática e sustentabilidade socioambiental. Instrumentos 

urbanísticos e de gestão participativa do Estatuto da Cidade. Produção capitalista da cidade. 

Direito à cidade. Urbanização contemporânea no Brasil. Regiões, metrópoles e Regiões 

metropolitanas. Estatuto da Metrópole. Projeto de reurbanização de área degradada, 

prevendo: relocação de moradias, aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade; 

soluções técnicas alternativas para maior a instalação de redes, serviços e equipamentos 

público e coletivos. 

Bibliografia básica: 
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CARVALHO, Celso Santos; ROSSBACH, Anaclaudia (Org.). O Estatuto da Cidade: 

comentado. São Paulo: Ministério das Cidades: Aliança das Cidades, 2010. Disponível em: 

http://www.capacidades.gov.br/biblioteca 

MARICATO, Ermínia. Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana. 2.ed. Petrópolis, 

Vozes, 2002. 711.0981/M332b/Livros. 

ROLNIK, Raquel. O que é cidade. 4.ed. São Paulo, Brasilense, 2012. 

307.76/R755q/Livros. 

Bibliografia complementar: 

Brasil. Ministério das Cidades. Plano dietor participativo : guia para a elaboração 

pelos municípios e cidadãos. Brasília, Confea, 2005. 307.12160981/B823p/Livros. 

LACAZE, Jean-Paul. A cidade e o urbanismo. Portugal, Instituto Piaget, 1995. 

711.0981/L129c/Livros. 

MINISTÉRIO DAS CIDADES.  Secretaria Nacional de Programas Urbanos/ Aliança de 

Cidades. Manual de Regularização Fundiária Plena. Brasília: 2007. Disponível em: 

http://www.capacidades.gov.br/biblioteca 

MINISTÉRIO DAS CIDADES/ALIANÇA DE CIDADES. Ações integradas de urbanização de 

assentamentos precários. Brasília/São Paulo: janeiro de 2009. Disponível em: 

http://www.capacidades.gov.br/biblioteca 

Rios e cidades: ruptura e reconciliação. São Paulo, Senac, 2010. 

720.47/G674r/Empréstimo. GORSKI, Maria Cecília Barbieri 

VARGAS, Heliana Comin Intervenções em centros urbanos: objetivos, estratégias e 

resultados. 3. ed. Barueri, SP Manole, 2015. Disponível na biblioteca virtual. 

 

URBANISMO IV 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Planejamento Urbano e Regional: metodologias e etapas de planejamento 

urbano e regional (mobilização e planejamento das atividades, diagnóstico, visão de futuro, 

Diretrizes e Proposições, Plano de Ações, projeto de lei); escalas de análise 

(urbana/municipal, regional/metropolitana, estadual, Plano Diretor e Planos Setoriais. 
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Atividade de elaboração de Revisão de Plano Diretor Municipal ✄ Exercício prático de 

elaboração da leitura da realidade aplicada a um município brasileiro: diagnóstico e 

construção dos cenários real e tendencial. Elaboração de propostas para a promoção do 

desenvolvimento do município estudado: construção do cenário desejável e definição das 

diretrizes de ordenamento territorial. nacional e internacional); leitura multidisciplinar. 

Plano Diretor e Planos Setoriais.  

Bibliografia básica: 

Instituto Jaime Lerner. Por uma nova cultura urbana: Caderno de referência. Brasília: 

CBIC, 2017. Disponível em: http://jaimelerner.com.br/pt/principais-publicacoes/ 

LEITE, Carlos. ✁✟✎✌✎✂✡ ✡✒✡☎✂✄☎☛✠✂✟✡✛ ✙✟✎✌✎✂✡ ✟✄☎✂✍✟✑✂✄☎✂✡✄ ✎✂✡✂✄✠✝✍✠✟✔✂✄☎✝

✡✒✡☎✂✄☎☛✠✂✍ ✄✒✔ ✣✍✌✄✂☎✌✥ ☎✝✆☎✝ ✁✍✂✑✆✂ ✄ �✝✝✁✔✌✄✛ ✆✝✄✆✥ ✁✟✡✣✝✄✁✠✂✍ ✄✌ ✢✟✢✍✟✝☎✂✙✌ ✠✟✆☎✒✌✍✥ 

SINGER, Paul, 1932. Urbanização e desenvolvimento. 1ed. Belo Horizonte : Autêntica 

Editora; São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2017. Disponível na biblioteca virtual. 

Bibliografia complementar: 

ARANTES, Otília;VAINER, Carlos;MARICATO, Ermínia. A cidade do pensamento único: 

desmanchamento consensos. 2.ed. Petrópolis, Vozes, 2000. 711.2/A662C/Livros. 

Brasil. Ministério das Cidades. Plano dietor participativo : guia para a elaboração 

pelos municípios e cidadãos. Brasília, Confea, 2005. 307.12160981/B823p/Livros. Disponível 

em: http://www.capacidades.gov.br/biblioteca/detalhar/id/260/titulo/plano-diretor-

participativo 

GEHL, Jan. Cidades para pessoas. 3.ed. São Paulo, Perspectiva, 2015. 

711.0981/G311c/Livros. 

Instituto Jaime Lerner. Por uma nova cultura urbana: Guia ilustrado. Brasília: CBIC, 

2017. Disponível em: 

http://jaimelerner.com.br/pt/principais-publicacoes/ 

OJIMA, Ricardo; MARANDOLA, Eduardo Junior. Dispersão urbana e mobilidade 

populacional: implicações para o planejamento urbano e regional. São Paulo: Blucher, 2016. 

Disponível na biblioteca virtual. 

RATTNER, Henrique. Planejamento urbano e regional. São Paulo, Companhia Editora 

Nacional, 1974. 711.0981/R237p/Livros. 
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ULTRAMARI, Clovis;DUARTE, Fábio. Desenvolvimento local e regional. Curitiba, Ibpex, 

2009. 711/U47d/Livros. 

 

3.5.2. Conteúdos Curriculares com Ementas - Matriz 156 - ano 2019 

ACESSIBILIDADE 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Acessibilidade e desenho universal. Discussão e aplicabilidade da NBR 9050. 

Estudo da acessibilidade, normas técnicas e conceitos relacionados e aplicações junto ao 

projeto de arquitetura e urbanismo. A inclusão de pessoas com mobilidade reduzida no 

ambiente construído. Barreiras físicas, sociais, culturais, políticas e burocráticas. Experiência 

humana nos espaços e qualidade de vida. 

Bibliografia básica: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 9050: 2015 

Acessibilidade de Pessoas com Mobilidade Reduzida às Edificações, Espaços e Equipamentos 

Urbanos. Rio de Janeiro, 2015. 

KRUGER, Joel. Acessibilidade: responsabilidade profissional. 2. ed. Curitiba, CREA - 

PR, 2008. 170.44/A174/Livros. 

SAAD, Ana Lúcia. Acessibilidade : guia prático para projeto de adaptações e de novas 

edificações. São Paulo, pini, 2011. 690/S111a/Livros. 

Bibliografia complementar: 

BRASIL, Governo Federal. Lei N° 7.853/1989.  

BRASIL, Governo Federal. Decreto N° 6.980/2009.  

DUARTE, Cristiane Rose de Siqueira; COHEN, Regina. Acessibilidade para Todos: uma 

cartilha de orientação. Rio de Janeiro: ALERJ, 2004. v. 1. 87 p.  

______. Acessibilidade como fator de construção do lugar. In: ORNSTEIN, Sheila W; 

PRADO,  A.R.A.; LOPES, M.E. (orgs.). Desenho Universal: caminhos da acessibilidade no 

Brasil. São Paulo: Annablume, p.81-94, 2010.  
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ARQUITETURA BRASILEIRA 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Conhecimento da história da arquitetura e urbanismo brasileiro, 

influenciada pela história social da formação do povo e das cidades, para compreensão das 

influências na formação da cultura arquitetônica nacional. Mudanças na arquitetura 

decorrentes das transformações políticas e sociais nacionais. Abrangência do contexto 

econômico, político, cultural e social na formação da arquitetura e urbanismo brasileiro. 

Tipologias e técnicas construtivas empregadas. Conhecimento das principais obras e 

profissionais. 

Bibliografia básica: 

BARDI, Pietro Maria. História da Arte Brasileira. São Paulo: Editora Melhoramentos, 

1975. 

BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo, Perspectiva, 2016. 

720.981/B886a/Livros. 

☎✏✆✄✄✏��✛ ✁✄☎✝✄✟✝ ✁✌✆✍✝✡ ✎✌ �✝✄✡✂✙✌ �✆✌✑✌✄✓✌✄ ✁�✏☞✄✆✁��✛ ✁✌✆✙✝✡✥ ✄✟✡☎✂✆✟✌ ✎✌ ✌✆☎✂

✂ ✎✝ ✎✂✡✟✑✄ ✄ ✣✆✟✄✙✁✣✟✝✡✛ ✂✡☎✟✍✝✡ ✂ ✔✌✄✟✗✂✡☎✌✓✁✂✡ ✙✒✍☎✒✆✌✟✡✥ ✄✥ ✂✎✥✁✕✝ ☎✌✒✍✝✄ ☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✂✥

Disponível na biblioteca virtual. 

Bibliografia complementar: 

BASTOS, Maria Alice Junqueira. Brasil: Arquiteturas após 1950. São Paulo, 

Perspectiva, 2015. 720.981/B327b/Livros. 

CHING, Francis, D. K.  Dicionário Visual de Arquitetura. Martins Fontes, São Paulo, 

1999. 

FILHO, Nestor Goulart Reis. Quadro da arquitetura no brasil. 12ed. São Paulo, 

Perspectiva, 2014. 720.981/R375q/Livros. 

SAGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil : 1900-1990. 3.ed. São Paulo, ed usp, 2014. 

720.981/S454a/Livros. 

ZANINI, Walter. MUSEU de arte contemporânea da Universidade de São Paulo: 

catálogo geral das obras. São Paulo, Universidade de São Paulo, 1973. 
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ARQUITETURA DE INTERIORES 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Arquitetura de espaço interior residencial e comercial. Elementos 

fundamentais e princípios do projeto arquitetônico para espaços internos. Noções de 

ergonomia e antropometria. História do mobiliário. Técnicas construtivas e materiais de 

acabamento. Detalhamento, mobiliários e acessórios decorativos. Readequação e 

revitalização de espaços internos. Psicodinâmica das cores. Composição de espaços internos. 

Conforto acústico e luminotécnico. 

Bibliografia básica: 

CHING, Francis D. K. Arquitetura de interiores Ilustrada. 2ed. Porto Alegre: Bookman, 

2006. Disponível na biblioteca virtual. 

✆✄���✛ ✁✍✌✒✎✟✌ ✁✌✔✣✝✡✥ ✁✂✡✂✄✂✝ ✌✆✁✒✟☎✂☎✂✄✟✙✝ ✂ ✎✂✡✟✑✄ ✎✂ ✟✄☎✂✆✟✝✆✂✡✥ ✄✥ ✂✎✥ ✁✕✝

☎✌✒✍✝ ✄ ☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✂✥ ✁✟✡✣✝✄✁✠✂✍ ✄✌ ✢✟✢✍✟✝☎✂✙✌ ✠✟✆☎✒✌✍✥ 

MIRIAM, Gurgel. Projetando espaços : guia de arquitetura de interiores para áreas 

comerciais. 5. ed. São Paulo, SENAC, 2014. 725.2/G979p/Livros. 

Bibliografia complementar: 

BARDI, Pietro Maria; ESMERALDO, Eugênia Gorini (Colab.). Excursão ao território do 

design. São Paulo, Banco Sudameris, 1986. 

BROWN, Rachael; FARRELLY, Lorraine. Materiais no Design de Interiores. Editora GG. 

GIBBS, Jenny. Design de Interiores ✄ Guia útil para estudantes e profissionais. Editora 

GG. 

✆✄���✛ ✁✍✌✒✎✟✌ ✁✌✔✣✝✡✥ ✁✂✡✂✄✂✝ ✁✆✁✒✟☎✂☎✂✄✟✙✝ ✂ ✁✂✡✟✑✄ ✎✂ ✏✄☎✂✆✟✝✆✂✡✥ ✄✥ ✄✎ ✁✕✝

☎✌✒✍✝ ✄ ☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✂ ✥✁✟✡✣✝✄✁✠✂✍ ✄✌ ✢✟✢✍✟✝☎✂✙✌ ✠✟✆☎✒✌✍✥ 

PANERO, Julius. Anatomia para projetistas de interiores. S.L., Ediouro, 1983. 1 

SCOTTO, Catherine. ✁✂✙✝✆✌✓✕✝ ✂ ✎✂✡✟✑✄ de interiores . Barueri, SP : Manole, 2013. 

Disponível na biblioteca virtual. 

 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA I 

Carga Horária: 80 horas 
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Ementa: Fundamentos e principais tendências do paisagismo. Formação de 

repertório a partir da análise de projetos referenciais de paisagismo. Paisagens Naturais e 

Culturais. Elementos que constituem a paisagem e os processos que sobre ele atuam. 

Desenvolvimento histórico do paisagismo. A evolução do paisagismo no meio urbano.  

Bibliografia básica: 

ABBUD, Benedito. Criando paisagens : guia de trabalho em arquitetura paisagística. 4. 

ed. São Paulo, Senac, 2010. 712/A125c/Livros. 

BARBOSA, Antonio Carlos da Silva. Paisagismo, Jardinagem, Plantas Ornamentais. 

7.ed. São Paulo, Iglu, 2000. 712/B238p/Livros. 

LIRA FILHO, José Augusto de. Paisagismo : Princípios Básicos. 2.ed. Minas Gerais, 

Aprenda Fácil, 2012. 712/L768p/Livros. 

Bibliografia complementar: 

FARAH, Ivete;SCHLEE, Mônica Bahia;TARDIN, Raquel. Arquitetura Paisagística 

Contemporânea no Brasil. São Paulo, SENAC, 2010. 712.0981/A772/Livros. 

KLIASS, Rosa Grena. Rosa Kliass : desenhando paisagens, moldando uma profissão. 

São Paulo, SENAC, 2006. 712.0981/K65r/Livros. 

LEMOS, Paulo;SCHWARSTEIN, Eduardo C. Roberto Burle Marx. São Paulo, LEMOS, 

1996. 712/L556r/Livros. 

LORENZI, Harri. Plantas para jardim no brasil : herbáceas, arbustivas e trepadeiras. 

2.ed. São Paulo, Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2015. 635.90981/L869p/Livros. 

MARX, Roberto Burle;TABACOW, José (Org.). Arte & Paisagem. 2.ed. São Paulo, 

Nobel, 2004. 712/M392a/Livros. 

WATERMAN, Tim. Fundamentos de paisagismo. Porto Alegre : Bookman, 2011. 

Disponível na biblioteca virtual. 

 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA II 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa:. Metodologia e representação gráfica de projetos de paisagismo. Tipos de 

vegetação aplicada em paisagismo. A intervenção da paisagem urbana: projetos de 

pequenos espaços livres e de espaços vinculados à edificação. 
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Bibliografia básica: 

ABBUD, Benedito. Criando paisagens : guia de trabalho em arquitetura paisagística. 4. 

ed. São Paulo, Senac, 2010. 712/A125c/Livros. 

BARBOSA, Antonio Carlos da Silva. Paisagismo, Jardinagem, Plantas Ornamentais. 

7.ed. São Paulo, Iglu, 2000. 712/B238p/Livros. 

LIRA FILHO, José Augusto de. Paisagismo : Princípios Básicos. 2.ed. Minas Gerais, 

Aprenda Fácil, 2012. 712/L768p/Livros. 

Bibliografia complementar: 

FARAH, Ivete;SCHLEE, Mônica Bahia;TARDIN, Raquel. Arquitetura Paisagística 

Contemporânea no Brasil. São Paulo, SENAC, 2010. 712.0981/A772/Livros. 

KLIASS, Rosa Grena. Rosa Kliass : desenhando paisagens, moldando uma profissão. 

São Paulo, SENAC, 2006. 712.0981/K65r/Livros. 

LEMOS, Paulo;SCHWARSTEIN, Eduardo C. Roberto Burle Marx. São Paulo, LEMOS, 

1996. 712/L556r/Livros. 

LORENZI, Harri. Plantas para jardim no brasil : herbáceas, arbustivas e trepadeiras. 

2.ed. São Paulo, Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2015. 635.90981/L869p/Livros. 

MARX, Roberto Burle;TABACOW, José (Org.). Arte & Paisagem. 2.ed. São Paulo, 

Nobel, 2004. 712/M392a/Livros. 

WATERMAN, Tim. Fundamentos de paisagismo. Porto Alegre : Bookman, 2011. 

Disponível na biblioteca virtual. 

 

 

ATIVIDADES INTEGRADAS I 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: desenvolvimento de projetos interdisciplinares, transdisciplinares e/ou 

multidisciplinares que atendam as demandas da formação profissional ou demandas 

empresarias, mercado de trabalho e sociedade em geral que venham a atender a formação 

prevista no perfil do egresso. Desenvolvimento da autonomia na busca pelo conhecimento, 

assim como atividades extensionistas que possam ser colocadas em prática junto à 

sociedade na forma de intervenção. 
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Bibliografia básica:  

Bibliografia básica e complementar de todas as outras disciplinas. 

Bibliografia complementar:  

Bibliografia básica e complementar de todas as outras disciplinas. 

 

ATIVIDADES INTEGRADAS II 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: desenvolvimento de projetos interdisciplinares, transdisciplinares e/ou 

multidisciplinares que atendam as demandas da formação profissional ou demandas 

empresarias, mercado de trabalho e sociedade em geral que venham a atender a formação 

prevista no perfil do egresso. Desenvolvimento da autonomia na busca pelo conhecimento, 

assim como atividades extensionistas que possam ser colocadas em prática junto à 

sociedade na forma de intervenção. 

Bibliografia básica:  

Bibliografia básica e complementar de todas as outras disciplinas. 

Bibliografia complementar:  

Bibliografia básica e complementar de todas as outras disciplinas. 

 

ATIVIDADES INTEGRADAS III 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: desenvolvimento de projetos interdisciplinares, transdisciplinares e/ou 

multidisciplinares que atendam as demandas da formação profissional ou demandas 

empresarias, mercado de trabalho e sociedade em geral que venham a atender a formação 

prevista no perfil do egresso. Desenvolvimento da autonomia na busca pelo conhecimento, 

assim como atividades extensionistas que possam ser colocadas em prática junto à 

sociedade na forma de intervenção. 

Bibliografia básica:  

Bibliografia básica e complementar de todas as outras disciplinas. 

Bibliografia complementar:  

Bibliografia básica e complementar de todas as outras disciplinas. 
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ATIVIDADES INTEGRADAS IV 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: desenvolvimento de projetos interdisciplinares, transdisciplinares e/ou 

multidisciplinares que atendam as demandas da formação profissional ou demandas 

empresarias, mercado de trabalho e sociedade em geral que venham a atender a formação 

prevista no perfil do egresso. Desenvolvimento da autonomia na busca pelo conhecimento, 

assim como atividades extensionistas que possam ser colocadas em prática junto à 

sociedade na forma de intervenção. 

Bibliografia básica:  

Bibliografia básica e complementar de todas as outras disciplinas. 

Bibliografia complementar:  

Bibliografia básica e complementar de todas as outras disciplinas. 

 

ATIVIDADES INTEGRADAS V 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: desenvolvimento de projetos interdisciplinares, transdisciplinares e/ou 

multidisciplinares que atendam as demandas da formação profissional ou demandas 

empresarias, mercado de trabalho e sociedade em geral que venham a atender a formação 

prevista no perfil do egresso. Desenvolvimento da autonomia na busca pelo conhecimento, 

assim como atividades extensionistas que possam ser colocadas em prática junto à 

sociedade na forma de intervenção. 

Bibliografia básica:  

Bibliografia básica e complementar de todas as outras disciplinas. 

Bibliografia complementar:  

Bibliografia básica e complementar de todas as outras disciplinas. 
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ATIVIDADES INTEGRADAS VI 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: desenvolvimento de projetos interdisciplinares, transdisciplinares e/ou 

multidisciplinares que atendam as demandas da formação profissional ou demandas 

empresarias, mercado de trabalho e sociedade em geral que venham a atender a formação 

prevista no perfil do egresso. Desenvolvimento da autonomia na busca pelo conhecimento, 

assim como atividades extensionistas que possam ser colocadas em prática junto à 

sociedade na forma de intervenção. 

Bibliografia básica:  

Bibliografia básica e complementar de todas as outras disciplinas. 

Bibliografia complementar:  

Bibliografia básica e complementar de todas as outras disciplinas. 

 

ATIVIDADES INTEGRADAS VII 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: desenvolvimento de projetos interdisciplinares, transdisciplinares e/ou 

multidisciplinares que atendam as demandas da formação profissional ou demandas 

empresarias, mercado de trabalho e sociedade em geral que venham a atender a formação 

prevista no perfil do egresso. Desenvolvimento da autonomia na busca pelo conhecimento, 

assim como atividades extensionistas que possam ser colocadas em prática junto à 

sociedade na forma de intervenção. 

Bibliografia básica:  

Bibliografia básica e complementar de todas as outras disciplinas. 

Bibliografia complementar:  

Bibliografia básica e complementar de todas as outras disciplinas. 

 

ATIVIDADES INTEGRADAS VIII 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: desenvolvimento de projetos interdisciplinares, transdisciplinares e/ou 

multidisciplinares que atendam as demandas da formação profissional ou demandas 
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empresarias, mercado de trabalho e sociedade em geral que venham a atender a formação 

prevista no perfil do egresso. Desenvolvimento da autonomia na busca pelo conhecimento, 

assim como atividades extensionistas que possam ser colocadas em prática junto à 

sociedade na forma de intervenção. 

Bibliografia básica:  

Bibliografia básica e complementar de todas as outras disciplinas. 

Bibliografia complementar:  

Bibliografia básica e complementar de todas as outras disciplinas. 

 

ATIVIDADES INTEGRADAS IX 

Carga Horária: 160 horas 

Ementa: Elaboração de projetos integrando as diversas disciplinas cursadas ou em 

fase de conclusão pelo acadêmico. Compreensão da relação entre paisagem, infraestrutura e 

arquitetura. Programa de necessidades complexo. Projeto que compreenda diferentes 

escalas de detalhamento, dentre elas a integração e representação técnica de elementos de 

arquitetura, urbanismo, paisagismo, layout e desenho de mobiliário. Projeto em nível de 

projeto legal e detalhamento construtivo. 

Bibliografia básica:  

ABBUD, Benedito. Criando paisagens : guia de trabalho em arquitetura paisagística. 4. 

ed. São Paulo, Senac, 2010. 712/A125c/Livros. 

ANDRADE, Nelson; BRITO Lucio de; JORGE, Wilson Edson. Hotel: planejamento e 

projeto. São Paulo: Editora Senac. São Paulo, 1999. ISBN 978-85-7359-642-7. 

MIRIAM, Gurgel. Projetando espaços : guia de arquitetura de interiores para áreas 

comerciais. 5. ed. São Paulo, SENAC, 2014. 725.2/G979p/Livros. 

Bibliografia complementar: 

GÓES, Ronald de. Pousadas e hotéis: manual prático para planejamento e projeto. 

2015 

RATTNER, Henrique. Planejamento urbano e regional. São Paulo, Companhia Editora 

Nacional, 1974. 711.0981/R237p/Livros. 
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RUTMAN, Jacques. Hotéis. Bares e Restaurantes. Projetos e Detalhes (Português) 

Capa Comum. 2016 

SAAD, Ana Lúcia. Acessibilidade : guia prático para projeto de adaptações e de novas 

edificações. São Paulo, pini, 2011. 690/S111a/Livros. 

UNWIN, Simon. Vinte edifícios que todo arquiteto deve compreender. São Paulo, 

WMF Martins Fontes, 2013. 724.9/U62v/Livros. 

 

CONFORTO AMBIENTAL I 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa:  O organismo humano em relação ao meio ambiente. Conforto ambiental na 

edificação e no espaço urbano. Conforto térmico, zonas e índices de conforto. Geometria 

solar. Fatores climáticos e desempenho térmico das edificações.  

Bibliografia básica: 

BROWN, G.Z., DEKAY, Mark. Sol, Vento e Luz: Estratégias para o Projeto de 

Arquitetura, 2ª Edição. Porto Alegre : Bookman, 2007. Disponível na biblioteca Virtual. 

BITTENCOURT, Leonardo;et al. Uso das cartas solares : diretrizes para arquitetos. 

5.ed. Macéio, EDUFAL, 2015. 720.472/U86/Livros. 

LAMBERTS, Roberto;DUTRA, Luciano;PEREIRA, Fernando O. R. Eficiência Energética 

na Arquitetura. 3.ed. Rio de Janeiro, GOVERNO FEDERAL, 2014. 720.472/L222e/Livros. 

Bibliografia complementar: 

CORBELLA, Oscar. Em busca de uma arquitetura sustentável para os trópicos: 

conforto ambiental. 2.ed. Rio de Janeiro, Revan, 2009. 720.47/C789b/Livros. 

CUNHA, Eduardo. Elementos de arquitetura de climatização natural : método 

projetual buscando a eficiência nas edificações. Porto Alegre, Masquatro Editora Ltda. e 

Nobuco S.A., 2006. 721.017/C972e/Livros. 

FROTA, Anésia Barros;SCHIFFER, Sueli Ramos. Manual de Conforto Térmico. 8 ed. São 

Paulo, Nobel, 2003. 720.47/F941m/Livros. 

HEYWOOD, Huw. 101 Regras Básicas para Edifícios e Cidades Sustentáveis. São Paulo, 

Gustavo Gili, 2017. 720.47/H622c/Livros. 
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LENGEN, Johan Van. Manual do arquiteto descalço. São Paulo, B4, 2014. 

728/V336m/Livros. 

MONTENEGRO, Gildo A. Ventilação cobertas. Estudo teórico, histórico e 

descontraído: A arquitetura tropical na prática. São Paulo, Blucher, 1984. 

697.92/M777v/Livros. 

 

CONFORTO AMBIENTAL II 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa:  Conforto lumínico, iluminação artificial e iluminação natural (natureza da 

luz, fontes da luz, exigências de conforto lumínico). Luminotécnica (materiais e cálculos). 

Conforto acústico, fontes, materiais e técnicas de controle. Noções de acústica urbana. 

Bibliografia básica: 

BROWN, G.Z., DEKAY, Mark. Sol, Vento e Luz: Estratégias para o Projeto de 

Arquitetura, 2ª Edição. Porto Alegre : Bookman, 2007. Disponível na biblioteca Virtual. 

SOUZA, Léa Cristina Lucas de;ALMEIDA, Manuela Guedes de;BRAGANÇA, Luís. Bê-á-

bá da acústica arquitetônica : ouvindo a arquitetura. São Paulo, EDUFSCar, 2013. 

729.29/S729b/Livros. 

LAMBERTS, Roberto;DUTRA, Luciano;PEREIRA, Fernando O. R. Eficiência Energética 

na Arquitetura. 3.ed. Rio de Janeiro, GOVERNO FEDERAL, 2014. 720.472/L222e/Livros. 

Bibliografia complementar: 

CORBELLA, Oscar. Em busca de uma arquitetura sustentável para os trópicos: 

conforto ambiental. 2.ed. Rio de Janeiro, Revan, 2009. 720.47/C789b/Livros. 

CUNHA, Eduardo. Elementos de arquitetura de climatização natural : método 

projetual buscando a eficiência nas edificações. Porto Alegre, Masquatro Editora Ltda. e 

Nobuco S.A., 2006. 721.017/C972e/Livros. 

DE MARCO, Conrado Silva. Elementos de acústica arquitetônica. São Paulo, Nobel, 

1982. 729.29/D372e/Livros. 

LENGEN, Johan Van. Manual do arquiteto descalço. São Paulo, B4, 2014. 

728/V336m/Livros. 
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SILVA, Mauri Luiz. Luz, lâmpada e iluminação. Porto Alegre: Gráfica editora Pallotti, 

2004. 

SILVA, Pérides. Acústica arquitetônica e condicionamento de ar. 6.ed. Belo Horizonte, 

EDTAL, 2011. 729.29/S586a/Livros. 

 

CONFORTO AMBIENTAL III 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Introdução à eficiência energética e sustentabilidade na arquitetura. 

Consumo de energia das edificações. Uso de fontes renováveis de energia e de água 

aplicados às edificações. Pegada ambiental, materiais de construção civil e vida útil. 

Fundamentos de ventilação mecânica. Legislação e certificações. 

Bibliografia básica: 

BROWN, G.Z., DEKAY, Mark. Sol, Vento e Luz: Estratégias para o Projeto de 

Arquitetura, 2ª Edição. Porto Alegre : Bookman, 2007. Disponível na biblioteca Virtual. 

LENGEN, Johan Van. Manual do arquiteto descalço. São Paulo, B4, 2014. 

728/V336m/Livros. 

ROAF, Sue;CRICHTON, DAVID;NICOL, Fergus. A adaptação de Edificações e cidades às 

mudanças climáticas. Porto Alegre, Bookman, 2009. 720.47/R628a/Livros. 

Bibliografia complementar: 

CORBELLA, Oscar;CORNER,Viviane. Manual de arquitetura bioclimática tropical : para 

a redução de consumo energético. Rio de Janeiro, Revan, 2011. 720.47/C789m/Livros. 

COSTA, Gilberto José Corrêa da. Iluminação econômica : cálculo e avaliação. 4. ed. 

Porto Alegre, EDIPUCRS, 2013. 621.32/C837i/Livros. 

HEYWOOD, Huw. 101 regras básicas para uma arquitetura de baixo consumo 

energético. São Paulo, Gustavo Gili, 2015. 720.47/H622c/Livros. 

LAMBERTS, Roberto;DUTRA, Luciano;PEREIRA, Fernando O. R. Eficiência Energética 

na Arquitetura. 3.ed. Rio de Janeiro, GOVERNO FEDERAL, 2014. 720.472/L222e/Livros. 

ROAF, Sue. Ecohouse : A casa ambientalmente sustentável. 4º ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2014. 690.837/R628e/Livros. 
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DESAFIOS SOCIAIS E CONTEMPORÂNEOS 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Reflexões sobre os aspetos caracterizadores da formação sociocultural 

brasileira. Identidade, cultura e alteridade. Construção dos sujeitos históricos e do sujeito 

social. Memória e sociedade. Diversidade cultural e cultura afro-brasileira e indígena. Lei 

11.645/08 ✄ Lei da História e Cultura Afrodescendente e Indígena. Análise linguística. 

Estratégias de leitura. Produção de textos. Estrutura linguística falada e escrita.   

Bibliografia básica: 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A 

Editora, 2006. 

HOLANDA, Sergio Buarque de. Raízes do Brasil. 26.ed. São Paulo, Companhia das 

Letras, 1995.  

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos 

do texto. 3ª ed. São Paulo, Contexto, 2014.  

Bibliografia complementar: 

BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro, Zahar, 

1999. 

CHAUÍ, Marilena de Souza. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2000. 

FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristovão. Prática de texto: para estudantes e 

universitários. 10. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 

MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção textual, analise de gêneros e compreensão. São 

Paulo, Parábola Editorial, 2008. 

MELLO, Luiz Gonzaga de. Antropologia cultural: iniciação, teoria e temas. 9.ed. Rio de 

Janeiro, Vozes, 2003. 

DESENHO DE ARQUITETURA I 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Conceito, representação gráfica e fundamentos do desenho técnico de 

projetos de arquitetura e urbanismo. Etapas do desenho. Sistemas de escalas. Escadas, 

coberturas, malhas. Projeções Ortogonais. Observação de objetos ✄ Noções de perspectiva, 

proporção, cotações. Normas do desenho técnico (ABNT). 
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Bibliografia básica:  

CHING, Francis D. K. Arquitetura : forma, espaço e ordem. 3.ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2013. 720/C539a/Livros. 

CHING, Francis D. K. Representação gráfica em arquitetura. 5.ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2011. 720.28/C539r/Livros. 

MONTENEGRO, Gildo A. Desenho Arquitetônico. 4ªed. São Paulo, Blucher, 2001. 

720.28/M777d/Livros. 

Bibliografia complementar: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 

NBR 6492 - Representação e projetos de arquitetura. Rio de Janeiro: ABNT, 1994. 

NBR 8402 - Execução de caráter para escrita em desenho técnico. Rio de Janeiro: 

ABNT, 1994. 

NBR 8403 - Aplicação de linhas em desenhos: tipos de linha ✄ larguras das linhas. Rio 

de Janeiro: ABNT, 1984. 

NBR 10067 - Princípios gerais de representação em desenho técnico. Rio de Janeiro: 

ABNT, 1995. 

NBR 10068 - Folha de desenho - Leiaute e dimensões. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 

NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 

NBR 10582 - Apresentação da folha para desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 

1988. 

NBR 12298 - Representação de área de corte por meio de hachuras em desenho 

técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1995. 

CHING, Francis D. K. Dicionário visual de arquitetura. 2.ed. São Paulo, WMF Martins 

Fontes, 2010. R720/C539d/Livros. 

MICELI, Maria Teresa;FERREIRA, Patricia. Desenho técnico básico. 4.ed. Rio de 

Janeiro, Imperial Novo Milênio, 2010. 741/M619d/Livros. 

NEUFERT, Ernst. Neufert : Arte de projetar em arquitetura. 18ed. São Paulo, Gustavo 

Gili, 2013. 721/N482a/Livros. 
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DESENHO DE ARQUITETURA II E MAQUETARIA 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Desenho técnico e desenvolvimento das representações em plantas, cortes, 

elevações e coberturas. Detalhes arquitetônicos. Estudos preliminares e anteprojetos. 

Desenho de mobiliário e layout. Análise, interpretação e concepção do ambiente construído 

através da elaboração de modelos tridimensionais físicos. Desenvolvimento da maquete 

como elemento de concepção arquitetônica através da modelação plástica, construção das 

relações espaciais e da elaboração das bases formais do projeto. Técnicas de 

desenvolvimento de maquetes físicas a partir de diferentes tipos de materiais. Aplicação de 

maquetes físicas em diversos tipos de projeto, incluindo maquetes residenciais, interiores, 

curvas de nível, estrutura de telhado e paisagismo. 

Bibliografia básica: 

CHING, Francis D. K. Representação gráfica em arquitetura. 5.ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2011. 720.28/C539r/Livros. 

NACCA, Regina Mazzocato. Maquetes e miniaturas. São Paulo, Giz Editorial, 2006. 

720.22/N118m/Livros. 

ROCHA, Paulo Mendes da. Maquetes de papel. São Paulo, Cosac Naify, 2007. 

720.22/R672m/Livros. 

Bibliografia complementar: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 

NBR 6492 - Representação e projetos de arquitetura. Rio de Janeiro: ABNT, 1994. 

NBR 8402 - Execução de caráter para escrita em desenho técnico. Rio de Janeiro: 

ABNT, 1994. 

NBR 8403 - Aplicação de linhas em desenhos: tipos de linha ✄ larguras das linhas. Rio 

de Janeiro: ABNT, 1984. 

NBR 10067 - Princípios gerais de representação em desenho técnico. Rio de Janeiro: 

ABNT, 1995. 

NBR 10068 - Folha de desenho - Leiaute e dimensões. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 

NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 
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NBR 10582 - Apresentação da folha para desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 

1988. 

NBR 12298 - Representação de área de corte por meio de hachuras em desenho 

técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1995. 

CHING, Francis D. K. Dicionário visual de arquitetura. 2.ed. São Paulo, WMF Martins 

Fontes, 2010. R720/C539d/Livros. 

CONSALEZ, Lorenzo. Maquetes : a representação do espaço no projeto arquitetônico. 

São Paulo, Gustavo Gili, 2014. 720.22/C768m/Livros. 

DENNA, Jonnes. Tudo sobre Arquitetura. Rio de Janeiro, Sextante, 2014. 

720/J76t/Livros. 

KNOLL, Wolfgang;HECHINGER, Martin. Maquetes arquitetônicas. São Paulo, Martins 

Fontes, 2003. 720.22/K72m/Livros. 

MONTENEGRO, Gildo A. Desenho Arquitetônico. 4ªed. São Paulo, Blucher, 2001. 

720.28/M777d/Livros. 

NEUFERT, Ernst. Neufert : Arte de projetar em arquitetura. 18ed. São Paulo, Gustavo 

Gili, 2013. 721/N482a/Livros. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

Carga Horária: 320 horas 

Ementa: Realização de estágio curricular supervisionado, atuando na área da 

Arquitetura e Urbanismo. Estágio em escritório de arquitetura, serviços públicos, canteiro de 

obras, indústria moveleira, laboratórios ou centros de pesquisa, com programa 

supervisionado por docente supervisor e orientação por profissional da empresa. 

Experiência prática junto ao meio profissional e entrega de relatório final de estágio. 

Bibliografia básica: Bibliografia básica e complementar de todas as outras disciplinas. 

Bibliografia complementar: Bibliografia básica e complementar de todas as outras 

disciplinas. 
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ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Introdução à História da Arte. Arte e contextualização histórica. Panorama 

dos estilos artísticos da pré-história à idade contemporânea. Conceitos básicos para 

compreensão do fenômeno artístico no contexto cultural dos diferentes períodos históricos. 

Relações conceituais entre a estética e a história da arte. 

Bibliografia básica: 

GRAÇA, Proença. História da arte. São Paulo, Ática, 2012. 709/P963h/Livros. 

KINDERSLEY, Dorling. História ilustrada da arte : Os principais movimentos e as obras 

mais importantes.  São Paulo, Publifolha, 2016. 709/H673/Livros. 

STRICKLAND, Carol;BOSWELL, John. Arte comentada : da pré-história ao pós-

moderno. 15. ed. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2014. 709/S917a/Livros. 

Bibliografia complementar: 

CHRIST, Yvan. A arte no século XIX. São Paulo, Martins Fontes, 1986. 

COLI, Jorge. O que é arte. São Paulo, Brasiliense, 2013. 700/C696a/Livros.  

DUFRENNE, Mikel. Estética e filosofia. 3.ed. São Paulo, Perspectiva, 2012. 

701.17/D863e/Livros. 

GOMBRICH, Ernst Hans. A história da arte. Rio de Janeiro, LTC, 2012. 

709/G632h/Livros. 

HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatrua. São Paulo, Martins Fontes, 

2000. 709/H376h/Livros. 

GEOMETRIA DESCRITIVA 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Sistemas de projeção. Ponto, reta e plano. Pertinência e posições relativas. 

Métodos descritivos. Geração de superfícies. Seção e desenvolvimento. Representação de 

sólidos. Interseção de planos e sólidos. Interseção de sólidos. 

Bibliografia básica:  

FREDO, Bruno. Noções de geometria e desenho técnico. São Paulo, Ícone, 1994. 

MONTENEGRO, Gildo A. Desenho Arquitetônico. 4ªed. São Paulo, Blucher, 2001. 

720.28/M777d/Livros. 
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PRINCIPE JR, Alfredo dos Reis. Noções de geometria descritiva. São Paulo, Nobel, 

1983. 516.6/P954n/Livros. 

Bibliografia complementar: 

CHING, Francis D. K. Representação gráfica em arquitetura. 5.ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2011. 720.28/C539r/Livros. 

MONTENEGRO, Gildo A. Desenho arquitetônico: para cursos técnicos de 2.º grau e 

faculdades de arquitetura. 2.ed. São Paulo, Edgard Blücher, 1978. 

MONTENEGRO, Gildo A. Geometria descritiva. São Paulo, Blucher, 1991. 

516.6/M772g/Livros. Também disponível na biblioteca virtual. 

PRINCIPE JR, Alfredo dos Reis. Noções de geometria descritiva. 32.ed. São Paulo, 

Nobel, 1981. 516.6/P954n/Livros. 

SPECK, Henderson José;PEIXOTO, Virgílio Vieira. Manual básico de desenho técnico. 

4.ed. Florianópolis, UFSC, 2007. 741/S742m/Livros. 

 

INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO I 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: representação gráfica bidimensional do projeto arquitetônico e urbanístico. 

Sistemas operacionais e aplicativos de desenho e impressão do projeto arquitetônico e 

urbanístico, em todos os seus componentes: plantas, cortes, elevações e detalhes 

construtivos. Projeções de sólidos elementares: prisma, cilindro, pirâmide, cone, esfera. 

Conceitos de design gráfico. Recursos computacionais e metodologia de trabalho. 

�✁✆✁✁✁✛ �✝✁✒✂✔✌✆✥ ✁✒☎✝✁✁✁✄ ✆✝✄�✄ ✒☎✟✍✟✜✌✄✎✝ ☎✝☎✌✍✔✂✄☎✂✥ ✁✕✝ ☎✌✒✍✝ ✄ ☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✁✥

Disponível na biblioteca Virtual. 

✆✏✁✁✛ ✁✍☛✒✎✟✌ ✁✌✔✣✝✡ ✆✂☎☎✝ ✁✍✠✂✡ ✎✂✥ ✄✡☎✒✎✝ ✎✟✆✟✑✟✎✝ ✎✂ ✁✒☎✝✁✁✁✄ ✆✝✄�✥ ✁✕✝ ☎✌✒✍✝✄

☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✁✥ ✁✟sponível na biblioteca Virtual. 

✆✏✁✁✛ ✁✍☛✒✎✟✌ ✁✌✔✣✝✡ ✆✂☎☎✝ ✁✍✠✂✡ ✎✂. Estudo dirigido AutoCAD® 2018. São Paulo: 

Érica, 2017. 

Bibliografia complementar: 

BALDAM, Roquemar. Autocad 2006: utilizando totalmente. 5.ed. São Paulo, Érica, 

2007. 005.369/B175a/Livros. 
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CHING, Francis. Representação gráfica em arquitetura. Porto Alegre: BooKman, 2002. 

192 p. 

MATSUMOTO, Elia Yathei. Autocad 2000: Fundamentos 2D&3D. São Paulo, Érica, 

1999. 006.6/M434a/Livros. 

NBR 10067 - Princípios gerais de representação em desenho técnico. Rio de Janeiro: 

ABNT, 1995. 

NBR 10068 - Folha de desenho - Leiaute e dimensões. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 

NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 

NBR 10582 - Apresentação da folha para desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 

1988. 

NBR 12298 - Representação de área de corte por meio de hachuras em desenho 

técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1995. 

NBR 6492 - Representação e projetos de arquitetura. Rio de Janeiro: ABNT, 1994. 

NBR 8402 - Execução de caráter para escrita em desenho técnico. Rio de Janeiro: 

ABNT, 1994. 

NBR 8403 - Aplicação de linhas em desenhos: tipos de linha ✄ larguras das linhas. Rio 

de Janeiro: ABNT, 1984. 

VENDITTI, Marcus Vinicius dos Reis. Desenho técnico sem prancheta com AutoCAD 

2010. Florianópolis, Visual Books, 2010. 741/V452d/Livros. 

 

INFORMÁTICA APLICADA À ARQUTIETURA E URBANISMO II 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Utilização de softwares BIM a fim de parametrizar informações de projeto. 

Representação bidimensional e tridimensional de edifícios. Modelagem de terrenos e 

maquetes eletrônicas. Métodos de apresentação de projetos e diagramação de pranchas. 

Bibliografia básica: 

CHING, Francis D. K. Representação gráfica em arquitetura. 5.ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2011. 720.28/C539r/Livros. 

CAVASSANI, Glauber. Ske☎✙✂✞✣ ☎✆✝ ✆✝✄✄✄ ✂✄✡✟✄✝ ✣✆☛☎✟✙✝ ✂ ✎✟✎☛☎✟✙✝✥ ✄✥ ✂✎✥ ✁✕✝ ☎✌✒✍✝ ✄

☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✂✥ ✁✟✡✣✝✄✁✠✂✍ ✄✌ ✢✟✢✍✟✝☎✂✙✌ ☞✟✆☎✒✌✍✥ 
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✄✁✁�✁✁✆✛ ✁✂✒✙✁✥✥✥ ✄✂☎ ✌✍✥� ✁✌✄✒✌✍ ✎✂ �✏✁✄ ✒✔ ✑✒✟✌ ✎✂ ✔✝✎✂✍✌✑✂✔ ✎✌ ✟✄✗✝✆✔✌✓✕✝ ✎✌

✙✝✄✡☎✆✒✓✕✝ ✣✌✆✌ ✌✆✁✒✟☎✂☎✝✡✛ ✂✄✑✂✄✂✂✟✆✝✡✛ ✑✂✆✂✄☎✂✡✛ ✙✝✄✡☎✆✒☎✝✆es e incorporadores. Porto 

Alegre : Bookman, 2014. Disponível na biblioteca virtual. 

Bibliografia complementar: 

✁✁☞✁✁✁✁✆✏✛ ✄✍✌✒✢✂✆✥ ☞-�✌� ✣✌✆✌ ✝ ✄✝✝✑✍✂ ✁✁✂☎✙✂✞✣ ✄✄ ✌✙✌✢✌✔✂✄☎✝✛ ✟✍✒✔✟✄✌✓✕✝ ✂

✆✂✙✒✆✡✝✡ ✌✠✌✄✓✌✎✝✡ ✣✌✆✌ ✔✌✁✒✂☎✂ ✂✍✂☎✆✂✄✟✙✌✥ ✁✕✝ ☎✌✒✍✝✄ ☎✆✟✙✌✛ 2012. Disponível na biblioteca 

Virtual. 

DEBATIN NETO, Arnoldo;GOMEZ, Luis Alberto. Desenhando com o Google SketchUp. 

Florianópolis, Visual Books, 2010. 745.4/D286d/Livros. 

FARRELLY, Lorraine. Técnicas de representação. Porto Alegre, Bookman, 2011. 

720.28/F245t/Livros. 

NBR 6492 - Representação e projetos de arquitetura. Rio de Janeiro: ABNT, 1994. 

NBR 8402 - Execução de caráter para escrita em desenho técnico. Rio de Janeiro: 

ABNT, 1994. 

NBR 8403 - Aplicação de linhas em desenhos: tipos de linha ✄ larguras das linhas. Rio 

de Janeiro: ABNT, 1984. 

NBR 10067 - Princípios gerais de representação em desenho técnico. Rio de Janeiro: 

ABNT, 1995. 

NBR 10068 - Folha de desenho - Leiaute e dimensões. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 

NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 

NBR 10582 - Apresentação da folha para desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 

1988. 

NBR 12298 - Representação de área de corte por meio de hachuras em desenho 

técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1995. 

 
INTRODUÇÃO À ARQUITETURA E URBANISMO 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Metodologia de projeto de arquitetura e de urbanismo. Arquitetura como 

documento histórico e produto social. Conceitos básicos da arquitetura e do urbanismo. 

Origem e evolução. Forma e Função. Exercícios de leitura do ambiente construído. Conceitos 

e definições de arquitetura desde a escala do edifício até a da cidade. Objeto de projeto 
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(urbanização e edificação). Compreensão do processo de elaboração do projeto e suas 

etapas. 

Bibliografia básica: 

CHING, Francis D. K.;ECKLER, James F. Introdução a Arquitetura. Porto Alegre, 

Bookman, 2014. 720/C539i/Livros. 

LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. O que é arquitetura. São Paulo, Brasiliense, 2014. 

720/L555a/Livros. 

ZEVI, Bruno. Saber ver a arquitetura. 6ed. São Paulo, Martins Fontes, 2009. 

720/Z63s/Livros. 

Bibliografia complementar: 

CHING, Francis D. K. Dicionário visual de arquitetura. 2.ed. São Paulo, WMF Martins 

Fontes, 2010. R720/C539d/Livros. 

KUSHNER, Marc. O futuro da arquitetura em 100 construções. São Paulo, Alaúde, 

2015. 724.9/K97f/Livros. 

NETTO, J. Teixeira Coelho. A construção do sentido da arquitetura. 6.ed. São Paulo, 

Perspectiva, 2014. 720.14/C672c/Livros. 

PORTOGHESI, Paolo. Depois da arquitetura moderna. São Paulo, Martins Fontes, 

1982. 

UNWIN, Simon. A análise da arquitetura. 3.ed. Porto Alegre, Bookman, 2013. 

729/U62a/Livros. 

 

LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Relação do profissional com a sociedade, cliente, profissionais de outras 

áreas, com instituições governamentais e entidades representativas da profissão e da 

sociedade. Introdução à deontologia e ao estudo do direito. Legislação, ética e 

responsabilidade profissional. Postura ético-profissional. 

Bibliografia básica:  

ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Cidadania: do direito aos direitos humanos. São 

Paulo, Acadêmica, 1993. 
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BRASIL, Lei Nº 12.378, de 31 de Dezembro de 2010. Regulamenta o exercício da 

Arquitetura e Urbanismo. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2010/Lei/L12378.htm 

IAB - Instituto de Arquitetos do Brasil. Código de Ética e Disciplina do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Disponível em: 

http://www.iab.org.br/sites/default/files/documentos/res-52codigo-eticarpo22-20132.pdf 

Bibliografia complementar:  

AsBEA ✄ ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA. Manual de 

Contratação de Serviços de Arquitetura e Urbanismo. São Paulo: Pini: AsBEA, 2000.  

Disponível em: http://www.asbea.org.br/manuais 

CAU ✄ Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Manual do Arquiteto e Urbanista. 

Disponível em: http://www.caubr.gov.br/wp-

content/uploads/2017/09/MANUAL_DO_AU_2016.pdf 

PASSOS, Elizete. Ética nas organizações. São Paulo, Atlas, 2015. 174.4/P289e/Livros. 

PIANO, Renzo. A responsabilidade do arquiteto. São Paulo, Bei Comunicação, 2011. 

720.92/P581r/Livros. 

WEBER, Otávio José. Ética, educação e trabalho. Curitiba, InterSaberes, 2013. 

370.114/W373e/Livros. 

 

MATEMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Tópicos de pré-cálculo. Funções. Limites. Derivadas. Cálculo diferencial e 

integral. 

Bibliografia básica: 

BOULOS, Paulo. Cálculo diferencial e integral : volume 1. São Paulo, Pearson Makron 

Books, 1999. 515.3/B763c/Livros. 

BOULOS, Paulo. Pré-cálculo. São Paulo, Pearson, 2012. 515.3/B763p/Livros. 

SILVA, Sebastião Medeiros da;SILVA, Elio Medeiros da;SILVA, Ermes Medeiros da. 

Matemática Básica : para cursos superiores. 2º ed. São Paulo, Atlas, 2018. 

510/S586m/Livros. 
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Bibliografia complementar: 

FLEMMING, Diva Marília;GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A : funções,limite, 

derivação e integração. 6.ed. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2006. 515/F599c/Livros. 

HOFFMANN, Laurence D.;BRADLEY, Gerald L. Cálculo: um curso moderno e suas 

aplicações. 7.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2002. 515/H699c/Livros. 

STEWART, James. Cálculo. 6ed. São Paulo, Cengage Learning, 2010. 515/S849c/Livros. 

STEWART, James. Cálculo. 7ed. São Paulo, Cengage Learning, 2013. 515/S849c/Livros. 

THOMAS, George B.;WEIR, Maurice D. Cálculo. 12.ed. São Paulo, Pearson, 2012. 

515/T546c/Livros. 

MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO I 

Carga Horária:40 horas 

Ementa: Experimentação do desenho como linguagem, comunicação e 

conhecimento. Desenho artístico. Desenho de observação e de memória. Percepção das 

formas. Criação bi e tridimensional no plano e no espaço, através de diversas linguagens 

gráficas, procedimentos e materiais. Técnicas de luz e sombra. Prática de diferentes 

métodos de representação direcionada à arquitetura. 

Bibliografia básica: 

MASSIRONI, Manfredo. Ver pelo desenho: aspectos técnicos, cognitivos, 

comunicativos. São Paulo, Martins Fontes, 1982. 741.2/M418v/Livros. 

WONG, Wucius. Princípios de forma e desenho. 2.ed. São Paulo, WMF Martins 

Fontes, 2010. 745.4/W848p/Livros. 

YEE, Rendow. Desenho arquitetônico : um compêndio visual de tipos e métodos. 4. 

ed. Rio de Janeiro : LTC, 2017. Disponível na biblioteca virtual. 

Bibliografia complementar: 

ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual : Uma psicologia da visão criadora. 1ed. 

São Paulo, Cengage Learning, 2015. 701.15/A748a/Livros. 

BELLANGER, Camille. Desenho artístico. 2.ed. São Paulo, PARMA, 1982. 

DOMINGUEZ, Fernando. Croquis e perspectivas. Porto Alegre, Masquatro Editora 

Ltda. e Nobuco S.A., 2011. 720.28/D671c/Livros. 



  

168 
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

FERRARA, Lucrecia D'Aléssio. A estratégia dos signos: linguagem/espaço/ambiente 

urbano. 2.ed. São Paulo, Perspectiva, 1986. 302.222/F374e/Livros. 

MUNARI, Bruno. Design e comunicação visual. São Paulo, Martins Fontes, 1997. 

745.2/M963d/Livros. 

PEDROSA, Israel. Da cor à cor inexistente. 10ª ed. Rio de Janeiro, SENAC, 2014. 

701.8/P372c/Livros. 

 
MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO II 

Carga Horária:80 horas 

Ementa: Experimentos espaciais enfocando os efeitos de luz, massa, cheios e vazios, 

profundidade, contraste, estrutura e função.   Representação bidimensional e tridimensional 

da geometria de corpos. Introdução a linguagem de apresentação de projetos. Meios de 

expressão aplicados à Arquitetura. Geração de relevos a partir de superfícies planas. 

Decomposição e recomposição de formas. Método de apresentação do projeto e 

diagramação. 

Bibliografia básica: 

CHING, Francis D. K. Arquitetura : forma, espaço e ordem. 3.ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2013. 720/C539a/Livros. 

ROCHA, Paulo Mendes da. Maquetes de papel. São Paulo, Cosac Naify, 2007. 

720.22/R672m/Livros. 

WONG, Wucius. Princípios de forma e desenho. 2.ed. São Paulo, WMF Martins 

Fontes, 2010. 745.4/W848p/Livros. 

Bibliografia complementar: 

CURSO de desenho e pintura: desenho a lápis. São Paulo, Globo, 1985. 

741.2/C977/Livro 

FONSECA, Margarida. Desenho e pintura. São Paulo, Abril, 1985. 741.2/D451/Livros. 

HALLAWELL, Philip. A mão livre : a linguagem do desenho. São Paulo, 

Melhoramentos, 1994. 741.07/H182m/Livros. 

MONTENEGRO, Gildo A. A Perspectativas dos Profissionais : Sombras - Insolação - 

Axonometria. 2 ed. São Paulo, Blucher, 2010. 742/A777p/Livros. 
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NACCA, Regina Mazzocato. Maquetes e miniaturas. São Paulo, Giz Editorial, 2006. 

720.22/N118m/Livros. 

VELASCO, Carlos. Como sombrear desenhos (técnica do guache e aguada). Rio de 

Janeiro, Ouro, 

 

METODOLOGIA E MÉTODOS QUANTITATIVOS EM PESQUISA 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: As diferentes formas de conhecimento. O conhecimento científico. 

Métodos. O processo de pesquisa. Metodologia de estudos. Trabalhos científicos. Produção 

de projeto de pesquisa. População e amostragem. Definição de variáveis. Estatística 

descritiva. Poder estatístico e efeito do tamanho da amostra. 

Bibliografia básica: 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 

científica. 6. ed. São Paulo, Atlas, 2006.  

SOUZA, Adilson Veiga e;ISPAE;ILKIU, Giovana Simas de Melo (Orient.). Manual de 

Normas Técnicas para Trabalhos Acadêmicos. União da Vitória, Kaygangue, 2017. 

001.42/S729m/Livros. 

VIEIRA, Sonia. Estatística básica. São Paulo: Cengage Learning, 2015. Disponível na 

biblioteca virtual. 

Bibliografia complementar: 

DEMO, Pedro. Pesquisa : princípio científico e educativo. 3 ed. São Paulo, Cortez, 

1992. 001.42/D383p/Livros 

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 17.ed. São Paulo, Perspectiva, 2002. 

001.42/E19c/Livros.  

MATAR, João. Metodologia científica na era digital. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

Disponível na biblioteca virtual. 

POPPER, Karl Raimund. A Lógica da pesquisa científica. 8.ed. São Paulo, Cultrix, 2000. 

001.42/P831L/Livros. 

WALLIMAN, Nicholas. Métodos de pesquisa. São Paulo: Saraiva, 2015. Disponível na 

biblioteca virtual. 
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OPTATIVA I - ATELIÊ LIVRE 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Programa de conteúdo livre, proposto por professor de quaisquer áreas do 

curso, a ser cumprido como disciplina optativa. 

Bibliografia básica:  

LENGEN, Johan Van. Manual do arquiteto descalço. São Paulo, B4, 2014. 

728/V336m/Livros. 

SAAD, Ana Lúcia. Acessibilidade : guia prático para projeto de adaptações e de novas 

edificações. São Paulo, pini, 2011. 690/S111a/Livros. 

WESTON, Richard. As + importantes edificações do século XX : plantas, cortes e 

elevações. 2.ed. Porto Alegre, Bookman, 2011. 724.9/W534m/Livros. 

Bibliografia complementar:  

HEYWOOD, Huw. 101 regras básicas para uma arquitetura de baixo consumo 

energético. São Paulo, Gustavo Gili, 2015. 720.47/H622c/Livros. 

NETTO, J. Teixeira Coelho. A construção do sentido da arquitetura. 6.ed. São Paulo, 

Perspectiva, 2014. 720.14/C672c/Livros. 

OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. 30.ed. Petrópolis, Vozes, 

2014. 701.15/O85c/Livros. 

UNWIN, Simon. A análise da arquitetura. 3.ed. Porto Alegre, Bookman, 2013. 

729/U62a/Livros.  

VOORDT, Theo J. M. Van Der; WEGEN, Herman B. R.Van. Arquitetura sob o olhar do 

usuário ✄ Programa de necessidades, projeto e avaliação de edificações. Oficina de Textos. 

 

OPTATIVA I ✄ LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Aspectos da Língua de Sinais e sua importância: cultura e história. 

Identidade surda. Introdução aos aspectos lingüísticos na Língua Brasileira de sinais: 

fonologia, morfologia, sintaxe. Noções básicas de escrita de sinais. Processo de aquisição da 

Língua de Sinais observando as diferenças e similaridades existentes entre esta e a língua 

Portuguesa. 
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Bibliografia básica:  

QUADROS, Ronice Muller de;KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira : 

estudos linguísticos. Porto Alegre, Artmed, 2004. 371.912/Q1l/Livros. 

SKLIAR, Carlos (org.). Atualidade da educação bilíngue para surdos : processos e 

projetos pedagógicos. 5.ed. Porto Alegre, Mediação, 2017. 371.912/A89/Livros. 

STAINBACK, Susan;STAINBACK, Willian. Inclusão : um guia para educadores. Porto 

Alegre, Artmed, 1999. 371.13/S782i/Livros. 

Bibliografia complementar:  

ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de (Org.); MORAN, Jose Manuel. Integração 

das tecnologias na educação. Brasília, Ministerio da Educação, 2005. 

BRASIL. Senado Federal. Estatuto da pessoa com deficiência. Brasília, Senado Federal, 

2008. 342.1161/B823/Livros. 

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar : o que é? por quê? como fazer?. São 

Paulo, Moderna, 2006. 379.263/M293i/Livros. 

QUADROS, Ronice Muller de. Educação de surdos : a aquisição da linguagem. Porto 

Alegre, Artmed, 1997. 371.912/Q1e/Livros. 

SKLIAR, Carlos (org.). A surdez : um olhar sobre as diferenças. 3 ed. Porto Alegre, 

Mediação, 2005. 371.912/S961/Livros. 

 

OPTATIVA I - LUMINOTÉCNICA 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Conceitos fundamentais em Iluminação: a Iluminação natural e artificial, o 

estudo das lâmpadas e luminárias, a Iluminação para ambiente residencial, comercial e de 

serviços. Efeitos visuais em iluminação. Elaborar Projeto luminotécnico, contemplando o 

cálculo e o memorial luminotécnico, relacionado com temas atuais em Luminotécnica. 

Bibliografia básica:  

CHING, Francis D. K. Arquitetura de interiores Ilustrada. 2ed. Porto Alegre: Bookman, 

2006. Disponível na biblioteca virtual. 

GUERRINI, Délio Pereira. Iluminação: teoria e projeto. 2. ed. São Paulo: Érica, 2008. 

Disponível na biblioteca Virtual.  
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TREGENZA, Peter; LOE, David. Projeto de Iluminação. 2ed. Porto Alegre: Bookman, 

2015. Disponível na biblioteca Virtual. 

Bibliografia complementar:  

COSTA, Gilberto José Corrêa da. Iluminação econômica : cálculo e avaliação. 4. ed. 

Porto Alegre, EDIPUCRS, 2013. 621.32/C837i/Livros. 

FARINA, Modesto;PEREZ, CLOTILDE;BASTOS, DORINHO. Psicodinâmica das Cores em 

Comunicação. 5ed. São Paulo, Edgard Blücher, 2006. 659.13/P974/Livros. 

KOWALTOWSKI, Doris C.C.K;et. al. (Org.). O processo de projeto em arquitetura. São 

Paulo, Oficina de texto, 2011. 729/P963/Livros. 

NBR 15575 - Norma de desempenho das edificações. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.  

NBR 6492 - Representação e projetos de arquitetura. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.  

NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos: ABNT, 2004.  

OSRAM. Iluminação: conceitos e projetos. 2007. 28p. 

SILVA, Mauri Luiz. Luz, lâmpada e iluminação. Porto Alegre: Gráfica editora Pallotti, 

2004. 

 

OPTATIVA II - APROVAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: interface entre as várias disciplinas que envolvem os projetos, projeto 

arquitetônico, estrutural e complementares. BIM aplicada à gestão de projetos de 

edificações. Estudo da concepção de estruturas em edificações para resolução com de 

problemas provocados pela fragmentação dos projetos do setor construtivo. 

Bibliografia básica:  

CARVALHO, Marly Monteiro de;RABECHINI, Roque. Fundamentos em gestão de 

projetos : construindo competências para gerenciar projetos. 4.ed. São Paulo, Atlas, 2015. 

658.404/C331f/Livros. 

EASTMAN, Chuck... [et al.] Manual de BIM: um guia de ✔✝✎✂✍✌✑✂✔ ✎✌ ✟✄✗✝✆✔✌✓✕✝ ✎✌

✙✝✄✡☎✆✒✓✕✝ ✣✌✆✌ ✌✆✁✒✟☎✂☎✝✡✛ ✂✄✑✂✄✂✂✟✆✝✡✛ ✑✂✆✂✄☎✂✡✛ ✙✝✄✡☎✆✒☎✝✆✂✡ ✂ ✟✄✙✝✆✣✝✆✌✎✝✆✂✡✥ ☎✝✆☎✝

Alegre : Bookman, 2014. Disponível na biblioteca virtual. 
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KERZNER.Harold. Gestão de projetos : as melhores práticas. 2.ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2006. 658.404/K41g/Livros. 

Bibliografia complementar:  

DIRETRIZES gerais para compatibilização de projetos. Curitiba, SEBRAE, 1995. 

690/D598/Livros. 

MENEZES, Luís César de Moura. Gestão de projetos. 3. ed. São Paulo, Atlas, 2009. 

658.404/M541g/Livros. 

PAIXÃO, Luciana. O pequeno grande guia de Aprovação de Projetos de Prefeitura. 

1.ed. São Paulo,  ProBooks, 2016. 729/P149p/Livros. 

PMPU ✄ PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO. Código de obras e edificações do 

Município de Porto União SC. Disponível em: 

https://www.portouniao.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/37393 

PMUV ✄ PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA. Código de obras e 

edificações do Município de União da Vitória PR. Disponível em: 

http://uniaodavitoria.pr.gov.br/secretarias/planejamento/ 

 

 OPTATIVA II - EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DE ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Constituição e gerenciamento um escritório de arquitetura ou design, por 

meio de estratégias comerciais, da abordagem legal e contábil, e de procedimentos 

administrativos e organizacionais, garantindo a otimização dos processos envolvidos em sua 

criação e implantação. Tópicos especiais de arquitetura. 

Bibliografia básica:  

DEGEN, Ronald Jean;MELLO, Álvaro Augusto Araújo. O empreendedor: fundamentos 

da iniciativa empresarial. São Paulo, Makron Books, 2004. 658.42/D318e/Livros. 

DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship). 

São Paulo, Pioneira, 2003. 

HOLIVO, Silvio;HAYASHI, André R.;SILVA, Hélio. Como planejar sua empresa. 2.ed. 

Brasília, SEBRAE, 2003. 658/O46cp/Livros. 

Bibliografia complementar:  
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DORNELAS, José Carlos Assis. Planejando incubadoras de empresas: como 

desenvolver um plano de negócios para incubadoras. [s.l.], Campus, 2002. 

658.4012/D713p/Livros. 

DORNELAS, José. Empreendedorismo : transformando ideias em negócios. São Paulo, 

Atlas, 2017. 658.421/D713e/Livros. 

HARVARD BUSSINESS REVIEW. EMPREENDEDORISMO e estratégia: on 

entrepreneurship. 5.ed. Rio de Janeiro, Campus, 2002. 

HARVEY, Bob. A arte para o sucesso nos negócios. São Paulo, Universo dos livros, 

2011. 658.11/H341a/Livros. 

SALIM, Cesar Simões;HOCHMAN, Nelson;RAMAL, Andrea Cecilia et al. Construindo 

planos de negócios : todos os passos necessários para planejar e desenvolver negócios de 

sucesso. 3. ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2005. 658.4012/S165c/Livros. 

 

OPTATIVA II - PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Legislação e normas relativas à proteção contra incêndios. Estudo sobre o 

fogo, o incêndio e a combustão e seus efeitos. Proteção ativa✄equipamentos de proteção e 

combate a incêndios e explosões. Proteção passiva ✄ proteção estrutural. 

Bibliografia básica:  

ABEL BATISTA, Camillo Júnior. Manual de prevenção e combate a incêndios. 15. ed. 

São Paulo, Senac, 2013. 628.925/C183m/Livros. 

ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 12693:2013 : Sistema de 

proteção por extintor de incêndio. Rio de Janeiro, ABNT, 2013. ABNT/12693:2013/Livros. 

ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 13434-1:2004 Sinalização 

de segurança contra incêndio e pânico : Parte 1: princípios de projeto. Rio de Janeiro, ABNT, 

2004. ABNT/13434-1:2004/Livros. 

ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 13434-2 : 2004 

Sinalização de segurança contra incêndio e pânico : Parte 2: símbolos e suas formas, 

dimensões e cores. Rio de Janeiro, ABNT, 2004. ABNT/13434-2 : 2004/Livros. 
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ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 14870-1:2013 Esguicho 

para combate a incêndio : parte 1: esguicho básico de jato regulável. Rio de Janeiro, ABNT, 

2013. ABNT/14870-1:2013/Livros. 

ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 15200:2012 Projeto de 

estruturas de concreto em situação de incêndio. Rio de Janeiro, ABNT, 2012. 

ABNT/15200:2012/Livros. 

ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 15219:2005 Plano de 

emergência contra incêndio - requisitos. Rio de Janeiro, ABNT, 2005. 

ABNT/15219:2005/Livros. 

ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 9077:2001 Saídas de 

emergência em edifícios. Rio de Janeiro, ABNT, 2001. ABNT/9077:2001/Livros. 

MACINTYRE, Archibald Joseph. Bombas e Instalações de bombeamento. Rio de 

Janeiro, LTC, 2014. 621.252/M152b/Livros. 

Bibliografia complementar:  

BRENTANO, Telmo. A proteção contra incêndios no projeto de edificações. 3.ed. 

Porto Alegre, Edição do Autor, 2015. 628.925/B839p/Livros. 

Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico. Disponível em: 

http://www.bombeiros.pr.gov.br/Pagina/Legislacao-de-Seguranca-Contra-Incendio  

EXTINTOR de incêndio. s.l., INMETRO, 0. FOL363.377/E96/Livros. 

FERNANDES, Ivan Ricardo. Engenharia de segurança contra incêndio e pânico. 1ed. 

Curitiba, CREA - PR, 2010. 363.37/F363e/Livros.2 

SILVA, Valdir Pignatta. Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio. 

São Paulo, Blucher, 2012. 620.13642/S586p/Livros. 

 

OPTATIVA II - SEGURANÇA DO TRABALHO 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: conceitos (segurança e higiene do trabalho); causas dos acidentes do 

trabalho; análise e estatísticas dos acidentes; organização da segurança do trabalho; 

legislação. bases da gestão da segurança e higiene do trabalho: conceito de gestão, razões 

para uma consciência da segurança. a gestão da segurança e higiene do trabalho: 



  

176 
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

organização estratégica da segurança e higiene do trabalho abordagem sistêmica da 

organização, a segurança e higiene do trabalho no sistema organizacional, estrutura e 

organização da segurança e higiene do trabalho. 

Bibliografia básica:  

BARSANO, Paulo Roberto; BARBOSA, Rildo Pereira✥ ✄✟✑✟✂✄✂ ✂ ✡✂✑✒✆✌✄✓✌ ✎✝ ☎✆✌✢✌✍✂✝✥

✄✥ ✂✎✥ ✁✕✝ ☎✌✒✍✝✄ ☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✂✥ ✁✟✡✣✝✄✁✠✂✍ ✄✌ ✢✟✢✍✟✝☎✂✙✌ ✠✟✆☎✒✌✍✥ 

�✁�✁✁✆�✛ ☎✌✒✍✝ �✝✢✂✆☎✝✥ ✆✂✑✟✡✍✌✓✕✝ ✌✣✍✟✙✌✎✌ ✁ ✡✂✑✒✆✌✄✓✌ ✎✝ ☎✆✌✢✌✍✂✝✥ ✄✌ ✂✎✥ ✁✕✝

☎✌✒✍✝✄ ☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✂✥ ✁✟✡✣✝✄✁✠✂✍ ✄✌ ✢✟✢✍✟✝☎✂✙✌ ✠✟✆☎✒✌✍✥ 

FISCHER, Georg;KIRCHNER, Arndt;KAUFMANN, Hans. Gestão da qualidade : 

Segurança do trabalho e gestão ambiental. 2ed. São Paulo, Blucher, 2009. 

658.382/F529g/Livros. 

Bibliografia complementar:  

ASFAHL, Ray C. Gestão de segurança do trabalho e de saúde ocupacional. São Paulo, 

Reichmann & Affonso Editores, 2005. 616.983/A817g/Livros.  

MORAIS, Carlos Roberto Naves. Perguntas e respostas comentadas em segurança e 

medicina do trabalho. 3. ed. São Caetano do Sul, Yendis, 2008. 363.11/M827p/Livros.  

REIS, Roberto Salvador. Segurança e Medicina do Trabalho : Normas 

Regulamentadoras. 5ªed. São Caetano do Sul, Yendis, 2009. 363.11/R375s/Livros. 

SARAIVA, Editora. Segurança e medicina do trabalho. 18.ed. São Paulo, Saraiva, 2016. 

363.11/S456/Livros. 

SZABÓ JUNIOR, Adalberto Mohai. Manual de segurança, higiene e medicina do 

trabalho. 10.ed. São Paulo, Rideel, 2016. 363.11/S996m/Livros.  

 

PATRIMÔNIO E RESTAURO 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: História e evolução Conceitual de Patrimônio Cultural.  Conceito e 

características do Patrimônio Cultural Brasileiro. A função sócia cultural da preservação 

arquitetônica. Preservação, conservação, restauração, reconstrução, reabilitação e 

reutilização de edificações, conjuntos arquitetônicos e centros históricos. 

Bibliografia básica: 
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BRANDI, Cesare. Teoria da Restauração. COTIA,SP, Artes e Ofícios, 2004. 

702.88/B818t/Livros. 

BRASIL. Ministério da Cultura. Arte e cultura: patrimônio de todos. Brasília, Rio 

Grande Comu, 0. 700/B823a/Livros. 

FUNARI, Pedro Paulo; PELEGRINI, Sandra de Cássia Araújo. Patrimônio histórico e 

cultural. 1ed. Rio de Janeiro: Zahar. Disponível na biblioteca virtual. 

Bibliografia complementar: 

BOITO, Camillo. Os restauradores : conferência feita na exposição de Turim em 7 de 

junho de 1884. 3.ed. Cotia-SP, Ateliê Editorial, 2008. 702.88/B685r/Livros. 

BRAGA, Marcia org. Conservação e Restauro. Rio de Janeiro: Rio, 2003. 

CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. 6ed. São Paulo, Estação Liberdade, 

2017. 702.88/C545a/Livros 

CURY, Isabelle org. CARTAS PATRIMONIAIS. MINC.IPHAN, Caderno de Documentos 

nº3, Brasília-DF,1993.  

LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. O que é patrimônio histórico. 2ed. São Paulo, 

Brasiliense, 2013. 702.88/L555q/Livros. 

RIEGL, Alois. O culto moderno dos monumentos : A sua essência e a sua origem. São 

Paulo, Perspectiva, 2014. 702.88/R554c/Livros. 

RUSKIN, John. A Lâmpada da Memória. COTIA,SP, Ateliê Editorial, 2008. 

720.14/R956l/Livros. 

 

PROJETO ARQUITETÔNICO I 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Introdução ao projeto de arquitetura utilizando elementos metodológicos: 

conceito, programa de necessidades básico, estudo do lote, orientação solar e legislação. As 

etapas do projeto até a fase de estudo preliminar. Propostas de edificações de pequeno 

porte de uso coletivo ou privativo. Noções de ergonomia. A adequação do projeto em 

relação ao cliente, meio e ao local. Compreensão da relação entre conceito e partido 

arquitetônico. Conceituação e proposição a nível de projeto preliminar. 

Bibliografia básica: 
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CHING, Francis. Forma, Espaço e Ordem. Martins Fontes, São Paulo. 

NEUFERT, Ernst. Neufert : Arte de projetar em arquitetura. 18ed. São Paulo, Gustavo 

Gili, 2013. 721/N482a/Livros. 

VOORDT, Theo J. M. Van Der; WEGEN, Herman B. R.Van. Arquitetura sob o olhar do 

usuário ✄ Programa de necessidades, projeto e avaliação de edificações. Oficina de Textos.. 

Bibliografia complementar: 

CHING, Francis D. K. Representação gráfica em arquitetura. 5.ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2011. 720.28/C539r/Livros. 

LENGEN, Johan Van. Manual do arquiteto descalço. São Paulo, B4, 2014. 

728/V336m/Livros. 

MCMORROUGH, Julia. Arquitetura : Referencias + Boas Práticas & Especificações. 

Lisboa, Quimera, 2014. 720/M167a/Livros. 

NBR 10067 - Princípios gerais de representação em desenho técnico. Rio de Janeiro: 

ABNT, 1995. 

NBR 10068 - Folha de desenho - Leiaute e dimensões. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 

NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 

NBR 10582 - Apresentação da folha para desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 

1988. 

NBR 12298 - Representação de área de corte por meio de hachuras em desenho 

técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1995. 

NBR 6492 - Representação e projetos de arquitetura. Rio de Janeiro: ABNT, 1994. 

NBR 8402 - Execução de caráter para escrita em desenho técnico. Rio de Janeiro: 

ABNT, 1994. 

NBR 8403 - Aplicação de linhas em desenhos: tipos de linha ✄ larguras das linhas. Rio 

de Janeiro: ABNT, 1984. 

 

PROJETO ARQUITETÔNICO II 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Estudos teóricos e prática de projetos urbanos. Espaços arquitetônicos com 

programas de necessidade de média complexidade funcional e estrutural. Reflexão sobre a 
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personalidade do cliente e relação com o conceito. Materialidade da obra. Propostas de 

edificações de médio porte destinadas as atividades institucionais ou comerciais. 

Considerações e reflexões sobre o meio urbano e o local em que estão inseridas. Proposição 

a nível de projeto preliminar. 

Bibliografia básica: 

LENGEN, Johan Van. Manual do arquiteto descalço. São Paulo, B4, 2014. 

728/V336m/Livros. 

NEUFERT, Ernst. Neufert : Arte de projetar em arquitetura. 18ed. São Paulo, Gustavo 

Gili, 2013. 721/N482a/Livros. 

SAAD, Ana Lúcia. Acessibilidade : guia prático para projeto de adaptações e de novas 

edificações. São Paulo, pini, 2011. 690/S111a/Livros. 

Bibliografia complementar: 

CHING, Francis D. K. Representação gráfica em arquitetura. 5.ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2011. 720.28/C539r/Livros. 

COSTA, Indio da. Cartas a um jovem arquiteto : concepção, forma e emoção. Rio de 

Janeiro, Elsevier, 2011. 720.981/C837c/Livros. 

NBR 10067 - Princípios gerais de representação em desenho técnico. Rio de Janeiro: 

ABNT, 1995. 

NBR 10068 - Folha de desenho - Leiaute e dimensões. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 

NBR 10126 - Cotagem em desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 

NBR 10582 - Apresentação da folha para desenho técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 

1988. 

NBR 12298 - Representação de área de corte por meio de hachuras em desenho 

técnico. Rio de Janeiro: ABNT, 1995. 

NBR 6492 - Representação e projetos de arquitetura. Rio de Janeiro: ABNT, 1994. 

NBR 8402 - Execução de caráter para escrita em desenho técnico. Rio de Janeiro: 

ABNT, 1994. 

NBR 8403 - Aplicação de linhas em desenhos: tipos de linha ✄ larguras das linhas. Rio 

de Janeiro: ABNT, 1984. 
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OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. 30.ed. Petrópolis, Vozes, 

2014. 701.15/O85c/Livros. 

PROJETO ARQUITETÔNICO III 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Leitura, análise e interpretação de espaços urbanos e naturais. Relação 

entre o edifício e o contexto histórico. Ensino da teoria e prática do projeto de edificações 

com temática na edificação comercial e/ou institucional de médio e grande porte. Programa 

de necessidades complexo e fluxogramas. Relação entre a infraestrutura urbana e o 

ambiente construído. Fundamentos históricos de temas arquitetônicos, suas tipologias, 

tendências e referências de arquitetura contemporânea. Adequação entre arquitetura e 

clima, análise bioclimática e seu reflexo no projeto arquitetônico. Proposição a nível de 

anteprojeto. 

Bibliografia básica: 

BROWN, G.Z., DEKAY, Mark. Sol, Vento e Luz: Estratégias para o Projeto de 

Arquitetura, 2ª Edição. Porto Alegre : Bookman, 2007. Disponível na biblioteca Virtual. 

CHING, Francis D. K. Arquitetura : forma, espaço e ordem. 3.ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2013. 720/C539a/Livros. 

KENNETH, Frampton. História crítica da arquitetura moderna. 4ed. São Paulo, Martins 

Fontes, 2015. 724.9/K34h/Livros. 

Bibliografia complementar: 

CHING, Francis D. K. Representação gráfica em arquitetura. 5.ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2011. 720.28/C539r/Livros. 

CORBELLA, Oscar. Em busca de uma arquitetura sustentável para os trópicos : 

conforto ambiental. 2.ed. Rio de Janeiro, Revan, 2009. 720.47/C789b/Livros. 

CULLEN, Gorden. Paisagem urbana. Portugal, Edições 70, 1971. 712.5/C976p/Livros. 

LEUCHAUSER, ; GOSSEL, Peter. Arquitetura no Século XX. 

NBR 15575 - Norma de desempenho das edificações. Rio de Janeiro: ABNT, 2013. 

NBR 6492 - Representação e projetos de arquitetura. Rio de Janeiro: ABNT, 1994. 

NBR 9050: 2015 Acessibilidade de Pessoas com Mobilidade Reduzida às Edificações, 

Espaços e Equipamentos Urbanos. Rio de Janeiro, 2015. 
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PROJETO ARQUITETÔNICO IV 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Organização, conceituação e proposta de um edifício de habitação social de 

tipologia vertical inserido no contexto urbano. Definição de projeto com a ótica de impacto 

ambiental e urbano. Definição espacial de garagens, circulação vertical, estrutura, e 

cumprimento à legislação pertinente. Aplicação de conceitos de arquitetura bioclimática, 

diretrizes para certificações ambientais e sustentabilidade aplicada à edificação. Normativas 

da ABNT para edificações habitacionais. Proposição a nível de projeto legal. 

Bibliografia básica: 

BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo, Perspectiva, 2016. 

720.981/B886a/Livros. 

KOWALTOWSKI, Doris O Processo de Projeto em Arquitetura da Teoria a Tecnologia 

1ª Ed. São Paulo, Oficina de Textos. 

WESTON, Richard. As + importantes edificações do século XX : plantas, cortes e 

elevações. 2.ed. Porto Alegre, Bookman, 2011. 724.9/W534m/Livros. 

Bibliografia complementar: 

NBR 6492 - Representação e projetos de arquitetura. Rio de Janeiro: ABNT, 1994. 

NBR 9050: 2015 Acessibilidade de Pessoas com Mobilidade Reduzida às Edificações, 

Espaços e Equipamentos Urbanos. Rio de Janeiro, 2015. 

CHING, Francis D. K. Representação gráfica em arquitetura. 5.ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2011. 720.28/C539r/Livros.  

CHING, Francis D. K. Dicionário visual de arquitetura. 2.ed. São Paulo, WMF Martins 

Fontes, 2010. R720/C539d/Livros.  

UNWIN, Simon. Vinte edifícios que todo arquiteto deve compreender. São Paulo, 

WMF Martins Fontes, 2013. 724.9/U62v/Livros. 

CORBELLA, Oscar;CORNER,Viviane. Manual de arquitetura bioclimática tropical : para 

a redução de consumo energético. Rio de Janeiro, Revan, 2011. 720.47/C789m/Livros. 
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PROJETO ARQUITETÔNICO V 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Projeto de arquitetura tendo como base o tema de projetos voltados à 

saúde. Estudo de caso e visita técnica a hospitais. Pesquisa das normas técnicas relativas ao 

tema e as condicionantes urbanas tais como zoneamento, localização, acessibilidade, 

conforto, climatização, iluminação natural e artificial. Desenho universal, ergonomia e 

reflexões sobre acessibilidade aplicada a edificação e ao entorno. Projeto em área urbana 

consolidada. Relações com o entorno imediato e impacto de vizinhança.  Projeto em nível de 

projeto legal e detalhamento construtivo. 

Bibliografia básica: 

GOÉS, Ronald de. Manual prático de arquitetura hospitalar. 2.ed. São Paulo, Blucher, 

2011. 725.51/G598m/Livros. 

Resolução R.D.C. 50, de 21 de fevereiro de 2002. Infraestrutura de Estabelecimentos 

Assistenciais de Saúde. Disponível em: 

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/rdc-50-de-

21-de-fevereiro-de-2002 

Resolução R.D.C. 51 , de 6 de outubro de 2011. Requisitos para Aprovação de 

Projetos Físicos de Estabelecimentos de Saúde. Disponível em: 

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/rdc-51-de-6-

de-outubro-de-2011 

Bibliografia complementar: 

BARBIERI, José Carlos; MACHLINE, Claude. Logística hospitalar: teoria e prática. 3.ed. 

São Paulo: Saraiva, 2017. Disponível na biblioteca virtual. 

LENGEN, Johan Van. Manual do arquiteto descalço. São Paulo, B4, 2014. 

728/V336m/Livros. 

MAIQUES, Juliana Roberta G✒✟✔✌✆✕✂✡✥ �✆✑✌✄✟✜✌✓✕✝ ✂ ✗✒✄✙✟✝✄✌✔✂✄☎✝ ✎✂ ✗✌✆✔☛✙✟✌

✂✝✡✣✟☎✌✍✌✆✥ ✄✥ ✂✎✥ ✄ ✁✕✝ ☎✌✒✍✝✄ ☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✂✥ ✁✟✡✣✝✄✁✠✂✍ ✄✌ ✢✟✢✍✟✝☎✂✙✌ ✠✟✆☎✒✌✍✥ 

REBELLO, Yopanan C. P. Estruturas de aço, concreto e madeira : Atendimento da 

expectativa dimensional. São Paulo, ZIGURATE EDITORA, 2005. 624.1834/R291e/Livros. 
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✁✁✆��✁✛ ✆✁✠✂✌ ✁✆✟✡☎✟✄✌ ✁✝✆✂✟✆✌✥ ✄✄✗✂✆✔✌✑✂✔ ✂✝✡✣✟☎✌✍✌✆✄ ✂✡☎✆✒☎✒✆✌✡ ✂ ✙✝✄✎✒☎✌✡ ✣✌✆✌

✌✡✡✟✡☎✘✄✙✟✌ ✢☛✡✟✙✌✥ ✄✥ ✂✎✥ ✁✕✝ ☎✌✒✍✝✄ ☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✂✥ ✁✟✡✣✝✄✁✠✂✍ ✄✌ ✢✟✢✍✟✝☎✂✙✌ ✠✟✆☎✒✌✍✥ 

 

PROJETO ARQUITETÔNICO VI 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Projeto de arquitetura de edificação vertical. Projeto de áreas privativas, 

áreas coletivas e áreas de serviço. Detalhamento de acessos, garagens, circulação vertical e 

horizontal e flexibilização de leiaute. Conceitos de ventilação natural e forçada, carta solar e 

sombreamento de edificações lindeiras. Integração entre espaços e vistas. A influência do 

desenho de edificações verticais e o seu impacto na paisagem urbana. Projeto em nível de 

projeto legal e detalhamento construtivo. 

Bibliografia básica: 

�✁✁✏�✛ ✁✟✙✂✌✂✍✥ ✁ ✂✟✡☎✂✆✟✌ ✎✌ ✌✆✁✒✟☎✂☎✒✆✌ ✔✒✄✎✟✌✍✥ ✄✂✎✥ ☎✝✆☎✝ ✁✍✂✑✆✂ ✄ ✁✁✄✄✛ ✆✝✄✄✥

Disponível na biblioteca virtual. 

ROAF, Sue. Ecohouse: A casa ambientalmente sustentável. 4º ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2014. 690.837/R628e/Livros. 

WESTON, Richard. As + importantes edificações do século XX : plantas, cortes e 

elevações. 2.ed. Porto Alegre, Bookman, 2011. 724.9/W534m/Livros. 

Bibliografia complementar: 

NBR 9050: 2015 Acessibilidade de Pessoas com Mobilidade Reduzida às Edificações, 

Espaços e Equipamentos Urbanos. Rio de Janeiro, 2015. 

NBR 15575 - Norma de desempenho das edificações. Rio de Janeiro: ABNT, 2013. 

BONDUKI, Nabil;KOURY, Ana Paula. Os Pioneiros da Habitação Social 3 : Onze 

Propostas de Morar para o Brasil Moderno. São Paulo, UNESP, 2014. 720.981/B711p/Livros. 

SERAPIÃO, Fernando; BEZERRA, Felipe. Edifícios comerciais . Cotia, SP: Ateliê, 2004. 

PEVSNER, Nikolaus. Panorama da arquitetura ocidental. WMF Martins Fontes. 

MCMORROUGH, Julia. Arquitetura : Referencias + Boas Práticas & Especificações. 

Lisboa, Quimera, 2014. 720/M167a/Livros. 

MITCHELL, William J,. A lógica da arquitetura : projeto, computação e cognição. 

Campinas, UNICAMP, 2008. 729.02854/M681l/Livros. 
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PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Conceituação das instalações no projeto de arquitetura. Simbologia para 

projetos elétricos. Automação predial. Instalações de telefonia, Internet (cabo e wireless), TV 

a cabo, monitoramento e segurança. Estimativa e dimensionamento de cargas e circuitos. 

Distribuição de circuitos em projetos. Elaboração de diagramas unifilares. Dimensionamento 

de entradas de energia. Noções Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. 

Noções de cabeamento estruturado. Conservação de energia. Conceitos de energias 

renováveis. 

Bibliografia básica: 

CAVALIN, Geraldo;CERVELIN, Severino. Instalações Elétricas Prediais : Conforme 

Norma NBR 5410:2004. 22ªed. São Paulo, Érica, 2014. 621.31042/C376i/Livros. 

CREDER,Hélio. Instalações Elétricas. 15 ed. Rio de Janeiro, LTC, 2007. 

621.31042/C912i/Livros 

NISKIER, Julio;MACINTYRE, Archibald Joseph;COSTA, Luiz Sebastião (colaborador). 

Instalações elétricas. 6.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2015. 621.31042/N723i/Livros. 

Bibliografia complementar: 

ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 5410:2004 : Instalações 

Elétricas de Baixa Tensão. Rio de Janeiro, ABNT, 2004. ABNT/5410:2004/Livros. 

ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 5410:2004 : Instalações 

Elétricas de Baixa Tensão. Rio de Janeiro, ABNT, 2004. ABNT/5410:2004/Livros. 

COTRIM, Ademaro A.M.B. Instalações elétricas. 5. ed. São Paulo, Pearson Prentice 

Hall, 2009. 621.31042/C845i/Livros. 

LIMA FILHO, Domingos Leite. Projetos de instalações elétricas prediais. 12. ed. São 

Paulo, Saraiva, 2011. 621.31042/L732p/Livros. 

MAMEDE FILHO, João. Manual de equipamentos eletricos. 4.ed. Rio de Janeiro, LTC, 

2013. 621.31042/M265m/Livros. 

NERY, Norberto. Instalações elétricas : Princípios e aplicações. 2ª ed. São Paulo, Érica 

Ltda, 2014. 621.31042/N443i/Livros. 
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PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Conceituação de projeto e funcionamento de instalações hidrossanitárias. 

Instalação predial de água fria e potável, instalação predial de água quente, instalação de 

prevenção e combate a incêndio em edifícios, instalações prediais de esgoto sanitário e 

pluvial. Destinação de águas pluviais, noções de reuso de água. 

Bibliografia básica: 

CARVALHO JÚNIOR, Roberto de. Instalações hidráulicas e o projeto de arquitetura. 

11.ed. São Paulo, Blucher, 2017. 696.1/C331i/Livros. 

CREDER,Hélio. Instalações hidráulicas e sanitárias. 6.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2006. 

696.1/C912i/Livros. 

MACINTYRE, Archibald Joseph. Manual de instalações : hidráulicas e sanitárias. Rio de 

Janeiro, LTC, 2015. 696.1/M152m/Livros. 

Bibliografia complementar: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 

NBR 5626 - Instalação Predial de Água Fria. 

NBR 8160 - Sistemas Prediais de esgoto Sanitário ✄ Projeto e Execução.  

NBR 10844 - Instalações Prediais de Águas Pluviais. 

NBR 7198 - Projeto e Execução de Instalações Prediais de Água Quente. 

NB 24 - Instalações Hidráulicas Prediais contra Incêndio, sob comando. 

NBR 10897 - Proteção contra Incêndio por Chuveiro Automático. 

NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio. 

NBR 7229 - Projeto, Construção e Operação de Sistemas de Tanques Sépticos. 

NBR 13969 -Tanques Sépticos ✄ Unidades de Tratamento Complementar e Disposição 

Final dos Efluentes Líquidos ✄ Projeto, Construção e Operação.  

ABEL BATISTA, Camillo Júnior. Manual de prevenção e combate a incêndios. 15. ed. 

São Paulo, Senac, 2013. 628.925/C183m/Livros. 

BOTELHO, Manoel Henrique Campos;RIBEIRO, Geraldo Andrade Jr. Instalações 

hidráulicas prediais. 4.ed. São Paulo, Blucher, 2014. 696.1/B748i/Livros. 
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CARVALHO JÚNIOR, Roberto de. Patologias em sistemas prediais hidráulico-

sanitários. 2.ed. São Paulo, Blucher, 2015. 696.1/C331p/Livros. 

CREDER,Hélio. Instalações hidráulicas e sanitárias : Exemplos de aplicação,projetos. 

6.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2006. 696.1/C912i/Livros. 

MACINTYRE, Archibald Joseph. Instalações hidráulicas : prediais e industriais. 4.ed. 

Rio de Janeiro, LTC, 2015. 696.1/M152i/Livros. 

 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Resistência dos materiais e estabilidade das construções. Estudo dos 

sistemas estruturais com base na concepção dos elementos estruturais. Equilíbrio do ponto 

material. Equilíbrio do corpo no espaço. Estática e isostática. Esforços solicitantes. Tensão e 

Deformação. Carga axial. Torção. Flexão. Cisalhamento. Deflexão. Flambagem de colunas. 

Bibliografia básica: 

BEER, Ferdinand Pierre;JOHNSTON, E. Russell;DEWOLF, John T. et al. Mecânica dos 

materiais. 7.ed. Porto Alegre, AMGH, 2015. 620.112/B415m/Livros. 

HIBBELER, R.C. Resistência dos materiais. 7.ed. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 

2010. 620.112/H624r/Livros. 

MELCONIAN, Sarkis. Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais. 19ªed. São Paulo, 

Érica, 2012. 620.112/M518m/Livros. 

Bibliografia complementar: 

ASSAN, Aloisio Ernesto. Resistência dos materiais. Campinas, UNICAMP, 2010. 

620.112/A844r/Livros. 

BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Resistência dos materiais : para entender e 

gostar. 2.ed. São Paulo, Blucher, 2013. 620.112/B748r/Livros. 

LEET, Kenneth M.;UANG, Chia-Ming;GILBERT, Anne M. Fundamentos da análise 

estrutural. 3.ed. Porto Alegre, AMGH, 2009. 624.171/L487f/Livros. 

MERIAM, J.L.;KRAIGE, L. G. Mecânica para engenharia : estática. 8.ed. Rio de Janeiro, 

LTC, 2012. 620.103/M562m/Livros. 
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POPOV, Egor Paul. Introdução à mecânica dos sólidos. São Paulo, Blucher, 1978. 

620.112/P829i/Livros. 

 

SISTEMAS ESTRUTURAIS I 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Conceito de estrutura e de sistema. Morfologia das estruturas. A interação 

da forma estrutural com a forma plástica. Estudo dos sistemas estruturais: elementos 

estruturais e concepção dos arranjos estruturais. Sistemas reticulados e treliçados. Vigas 

(isostáticas, hipostáticas e hiperestáticas). Treliças. Pilares. Pórticos. Estruturas Pênseis. 

Arcos. Grelhas e Placas. Cascas. Análise dos sistemas, concepção dos arranjos e suas 

aplicações na arquitetura. Ações e Segurança em estruturas. Tensões e deformações. 

Bibliografia básica: 

MARTHA, L. F. Análise de estruturas: conceitos e métodos básicos. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2010. 

ONOUYE, Barry. Estática e resistência dos materiais para arquitetura e construção de 

edificações. 4. ed.. Rio de Janeiro : LTC, 2018. Disponível na biblioteca virtual. 

REBELLO, Yopanan C. P. A concepção estrutural e a arquitetura. São Paulo, ZIGURATE 

EDITORA, 2000. 721/R291c/Livros. 

Bibliografia complementar: 

BOTELHO, M. H. C. Resistência dos materiais e concreto armado. São Paulo. 

LEET, Kenneth M.;UANG, Chia-Ming;GILBERT, Anne M. Fundamentos da análise 

estrutural. 3.ed. Porto Alegre, AMGH, 2009. 624.171/L487f/Livros. 

MARGARIDO, Aluízio Fontana. Fundamentos de estruturas : um programa para 

arquitetos e engenheiros que se iniciam no estudo das estruturas. São Paulo, ZIGURATE 

EDITORA, 2001. 624.171/M327f/Livros. 

SORIANO, Humberto Lima. Estática das estruturas. 4ed. Rio de Janeiro, Ciência 

Moderna, 2014. 624.171/S714e/Livros. 

SORIANO, Humberto Lima. Análise de estruturas : formulações clássicas. São Paulo, 

Livraria da física, 2016. 624.171/S714a/Livros. 
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SISTEMAS ESTRUTURAIS II 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Dimensionamento e verificação dos elementos estruturais básicos. 

Verificação da resistência e da deformação. Análise de estruturas hiperestáticas, cálculo 

plástico. Introdução às estruturas de concreto. Lajes, vigas e pilares de Concreto Armado: 

comportamento e pré-dimensionamento; pilares de concreto armado: comportamento e 

pré-dimensionamento; estruturas de concreto protendido; estruturas de concreto pré-

moldado. Estruturas de madeira. 

Bibliografia básica: 

BOTELHO, Manoel Henrique Campos;Marchetti, Osvaldemar. Concreto armado eu te 

amo. 4º ed. São Paulo, Blucher, 2015. 620.137/B748c/Livros 

CARVALHO, Roberto Chust;FIGUEIREDO FILHO, Jasson Rodrigues de. Cálculo e 

detalhamento de estruturas usuais de concreto armado : segundo a NBR 6118:2014. 4.ed. 

São Carlos, EDUFSCar, 2017. 620.137/C331c/Livros. 

REBELLO, Yopanan C. P. Estruturas de aço,concreto e madeira : Atendimento da 

expectativa dimensional. São Paulo, ZIGURATE EDITORA, 2005. 624.1834/R291e/Livros. 

Bibliografia complementar: 

BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Concreto armado eu te amo : para arquitetos. 

2.ed. São Paulo, Blucher, 2011. 620.137/B748c/Livros. 

CARVALHO, Roberto Chust. Estruturas em Concreto Protendido : Pré-tração, Pós-

tração, Cálculo e Detalhamento. São Paulo, pini, 2012. 620.13642/C331e/Livros. 

LEONHARDT, Fritz;MONNIG, Eduard. Construções de concreto : princípios básicos do 

dimensionamento de estruturas de concreto armado. Rio de Janeiro, Interciência, 2008. 

620.137/L584c/Livros. 

LEONHARDT, Fritz;MONNIG, Eduard. Construções de concretos : casos especiais de 

dimensionamento de estruturas de concreto armado. Rio de Janeiro, Interciência, 2007. 

620.137/L584c/Livros. 

MOLITERNO, Antônio. Caderno de projetos de telhados em estruturas de madeira. 

4ed. São Paulo, Blucher, 2010. 624.184/M725c/Livros. 
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SISTEMAS ESTRUTURAIS III 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Noções básicas de geologia aplicada. Introdução a mecânica dos solos e das 

rochas ✄ Introdução a fundações ✄ Pré-dimensionamento de fundações ✄ Fundações 

especiais. Procedimentos para execução. Estruturas Metálicas. 

Bibliografia básica: 

BUDHU, Muni. Fundações e estruturas de contenção. Rio de Janeiro, LTC, 2015. 

624.15/B927f/Livros. 

FALCONI, Frederico;et al. Fundações : teoria e prática. 3.ed. São Paulo, pini, 2016. 

624.15/F981/Livros. 

OLIVEIRA, Antonio Manuel dos Santos;BRITO, Sérgio Nertan Alves de. Geologia de 

engenharia. São Paulo, Associação Brasileira de Geologja de Engenharia, 1998. 

624.151/G343/Livros 

Bibliografia complementar: 

Alonso, Urbano Rodrigues. Dimensionamento de Fundações Profundas. 2ªed. São 

Paulo, Blucher, 2012. 624.15/A454d/Livros. 

DIAS,Luís Andrade de Mattos. Estruturas de aço : conceitos,técnicas e linguagem. São 

Paulo, ZIGURATE EDITORA, 1997. 624.1821/D541e/Livros. 

DIEZ, Gloria. Projeto estrutural na arquitetura. 1.ed. Porto Alegre, Masquatro Editora 

Ltda. e Nobuko S.A., 2012. 729/D568p/Livros. 

MILITITSKY, Jarbas;CONSOLI, Nilo Cesar;SCHNAID, Fernando. Patologia das 

fundações. 2.ed. São Paulo, Oficina de texto, 2015. 624.176/M637p/Livros. 

SCHNAID, Fernando;ODEBRECHT, Edgar. Ensaios de campo e suas aplicações à 

engenharia de fundações. 2.ed. São Paulo, Oficina de texto, 2012. 624.15/S357e/Livros. 

 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS I  

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Ciência dos materiais e componentes construtivos, normas e aplicabilidade 

na arquitetura, de forma a atender demandas de projeto e especificação técnica. Tipos de 
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fundação, impermeabilização, estruturas, alvenarias, coberturas e forros, pisos, 

revestimentos de paredes, esquadrias. Metodologias executivas de serviços. 

Bibliografia básica: 

AZEREDO, Hélio Alves de. O edificio e seu acabamento. São Paulo, Blucher, 1987. 

690.24/A993e/Livros. 

BAUER, L.A Falcão (Coord.). Materiais de construção. 5.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2012. 

624.18/M425/Livros. 

BOTELHO, Manoel Henrique Campos;Marchetti, Osvaldemar. Concreto armado eu te 

amo. 4º ed. São Paulo, Blucher, 2015. 620.137/B748c/Livros. 

Bibliografia complementar: 

BEINHAUER, Peter. Atlas de detalhes construtivos : construção nova com mais de 400 

pormenores. 2.ed. São Paulo, Gustavo Gili, 2015. 690.24/B422a/Livros. 

BEINHAUER, Peter. Atlas de detalhes construtivos : reabilitação com 199 pormenores. 

1ed. São Paulo,  Gustavo Gili, 2013. 690.24/B422a/Livros. 

BUDHU, Muni. Fundações e estruturas de contenção. Rio de Janeiro, LTC, 2015. 

624.15/B927f/Livros. 

CARDÃO, Celso. Técnica da construção. 6.ed. Belo Horizonte, Edições Engenharia e 

Arquitetura., 1983. 690/C266t/Livros. 

MOLITERNO, Antônio. Caderno de projetos de telhados em estruturas de madeira. 

4ed. São Paulo, Blucher, 2010. 624.184/M725c/Livros. 

 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS II  

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Levantamento de quantitativos do projeto arquitetônico e dos projetos 

complementares. Elaboração de cronogramas físico-financeiros. Levantamento de custos 

dos itens construtivos.  Sistema e Processos de Orçamentação; Acompanhamento Físico-

Financeiro de Projetos e Obras. 

Bibliografia básica: 

AZEREDO, Hélio Alves de. O edificio e seu acabamento. São Paulo, Blucher, 1987. 

690.24/A993e/Livros. 
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CHING, Francis D. K. Dicionário visual de arquitetura. 2.ed. São Paulo, WMF Martins 

Fontes, 2010. R720/C539d/Livros. 

SAL✄✁✁�✛ ✁✒ ✍✟✝ ✁✂✡✌✆ ☎✂✆✂✟✆✌ ��✙✄✟✙✌✡ ✂ ✣✆☛☎✟✙✌✡ ✙✝✄✡☎✆✒☎✟✠✌✡ ✣✌✆✌ ✂✎✟✗✟✙✌✓✕✝✥ ✄✥ ✂✎✥

✁✕✝ ☎✌✒✍✝✄ ☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✂✥ ✁✟✡✣✝✄✁✠✂✍ ✄✌ ✢✟✢✍✟✝☎✂✙✌ ✠✟✆☎✒✌✍✥ 

Bibliografia complementar: 

AZEREDO, Hélio Alves de. O edifício até sua cobertura. 2ª ed. São Paulo, Blucher, 

1997. 690.24/A993e/Livros. 

BEINHAUER, Peter. Atlas de detalhes construtivos : construção nova com mais de 400 

pormenores. 2.ed. São Paulo, Gustavo Gili, 2015. 690.24/B422a/Livros. 

BEINHAUER, Peter. Atlas de detalhes construtivos : reabilitação com 199 pormenores. 

1ed. São Paulo, Gustavo Gili, 2013. 690.24/B422a/Livros. 

CARDÃO, Celso. Técnica da construção. 6.ed. Belo Horizonte, Edições Engenharia e 

Arquitetura., 1983. 690/C266t/Livros. 

MASCARÓ, Juan Luis. O custo das decisões arquitetônicas. 5ed. Porto Alegre, 

Masquatro, 2010. 692.5/M395c/Livros. 3  

 

TÉCNICAS CONSTRUTIVAS III 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Gerenciamento do Planejamento de Empreendimentos; Organização 

Econômica do Empreendimento Arquitetônico e Urbanístico; Estudos de Viabilidade Técnica 

/ Econômica / Financeira; Previsão de Custos Tecnológicos; Caderno de Encargos; Dossiê 

Técnico; Condomínios e Incorporações; Canteiro de obra. 

Bibliografia básica: 

✄✁✆☎✏✆✛ ✁✌✄✟✂✍ �✥✄ ���✁✄✄✁✁✛ �✝✄✌✍✎ �✥ ✄✄✄✄✥ ✁✎✔✟✄✟✡☎✆✌✓✕✝ ✎✌ ✙✝✄✡☎✆✒✓✕✝ ✙✟✠✟✍✥

2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. Disponível na biblioteca virtual. 

☎✏✆✄✄✏��✛ ✁✄☎✝✄✟✝ ✁✌✆✍✝✡ ✎✌ �✝✄✡✂✙✌ �✆✌✑✌✄✓✌✄ ✁�✏☞✄✆✁��✛ ✁✌✆✙✝✡✥ ☎✍✌✄✂✁✌✔✂✄☎✝ ✂

custos de obras. 1. ed. S✕✝ ☎✌✒✍✝ ✄ ☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✂✥ ✁✟✡✣✝✄✁✠✂✍ ✄✌ ✢✟✢✍✟✝☎✂✙✌ ✠✟✆☎✒✌✍✥ 

PINI. TCPO : Tabelas de composições de preços para orçamentos. 14.ed. São Paulo, 

pini, 2012. 692.5/T113/Livros. 

Bibliografia complementar: 
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GUEDES, Milber Fernandes;GUEDES, Milber Fernandes. Caderno de encargos. 2ed. 

São Paulo, pini, 1987. 692.3/G924c/Livros. 

LIMA, Suzuki Rosimeire;LIMA, Rosa Reynaldo Ruy. Guia para elaboração de projetos 

de gerenciamento de resíduos da construção civil. Editora Pierson Prentice Hall, CREA - PR, 

2009. 582/L732g/Livros. 

MATTOS, Aldo Dórea. Planejamento e controle de obras. São Paulo, pini, 2010. 

690/M444p/Livros. 

NR 18 ✄ Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil. 

Disponível em: http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-

trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras/norma-regulamentadora-n-18-

condicoes-e-meio-ambiente-de-trabalho-na-industria-da-construcao 

PEURIFOY, Robert L.[et al.]. ☎✍✌✄✂✁✌✔✂✄☎✝✛ ✂✁✒✟✣✌✔✂✄☎✝✡ ✂ ✔�☎✝✎✝✡ ✣✌✆✌ ✌

✙✝✄✡☎✆✒✓✕✝ ✙✟✠✟✍✥ ✄ ✄✥ ✂✎✥ ☎✝✆☎✝ ✁✍✂✑✆✂ ✄ ✁✁✄✄✛ ✆✝✄✁✥ ✁✟✡✣✝✄ível na biblioteca virtual. 

 

TEORIA E HISTÓRIA DA ARQUITETURA E URBANISMO  

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Ensino das principais correntes e vertentes históricas da arquitetura e do 

urbanismo no contexto ocidental, desde as primeiras obras arquitetônicas até o Movimento 

Moderno e Movimentos Contemporâneos de arquitetura passando pela análise do contexto 

histórico e arquitetura resultante para o período. Análise dos mais relevantes arquitetos 

atuantes no mundo e evolução das técnicas construtivas e estética ao longo da história da 

arquitetura e do urbanismo. 

Bibliografia básica: 

CAVALCANTI, Lauro. Moderno e Brasileiro. A história de uma nova linguagem na 

arquitetura (1930-60). Rio de Janeiro, Zahar, 2006. Disponível na biblioteca virtual. 

COLE, Emily (org). História ilustrada da arquitetura. São Paulo: Publifolha, 2014. 

GLANCEY, Jonathan;CUSSANS, Thomas. Arquitetura : Guia ilustrado Zahar. Rio de 

Janeiro, Zahar, 2012. 720.9/G545a/Livros. 

Bibliografia complementar: 
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CRAGOE, Carol Davidson. Como decifrar arquitetura : um guia visual completo dos 

estilos. 1ed. Rio de Janeiro, Edições de Janeiro, 2014. 720/C885c/Livros. 

FAZIO, Michael;MOFFETT, Marian;WODEHOUSE, Lawrence. A história da arquitetura 

mundial. 3.ed. Porto Alegre, AMGH, 2011. 720.9/F287h/Livros. 

BENEVOLO, Leonardo. O último capítulo da arquitetura moderna. São Paulo, Martins 

Fontes, 1985. 

MONTANER, Josep Maria. A condição contemporânea da arquitetura. São Paulo, 

Gustavo Gili, 2016. 724.9/M757c/Livros. 

STRICKLAND, Carol;BOSWELL, John. Arte comentada : da pré-história ao pós-

moderno. 15. ed. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2014. 709/S917a/Livros. 

 

TOPOGRAFIA APLICADA À ARQUITETURA E URBANISMO 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Medida de ângulos. Escala numérica, escala gráfica, precisão gráfica. 

Representação de pontos da planimetria. Instrumentos e acessórios usados nas práticas de 

campo. Métodos de levantamentos planimétricos. Desenho topográfico. Métodos de 

levantamentos altimétricos. Traçado de curvas de nível. Interpolação numérica e gráfica. 

Bibliografia básica: 

BORGES, Alberto de Campos. Exercícios de topografia. 3.ed. rev. e ampl. / 12 reimpr., 

2005. São Paulo, E. BLUCHER, 1975. 526.98076/B732e/Livros. 

BORGES, Alberto de Campos. Topografia : aplicada a engenharia civil. 2. ed. São 

Paulo, Edgard Blücher, 1977. 526.9/B732t/Livros. 

McCORMACK, Jack C. Topografia. 5.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2011. 

526.9/M429t/Livros. 

Bibliografia complementar: 

CASACA, João;MATOS, João Luis. Topografia geral. 4.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2015. 

526.9/C334t/Livros. 

COMASTRI, José Aníbal;TULER, José Claudio. Topografia: altimetria. Minas Gerais, 

Imprensa Universitária da Universidade Federal de, 1980. 526.9/C728t/Livros. 
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GONÇALVES, José Augusto;MADEIRA, Sergio;SOUSA, J. João. Topografia : conceitos e 

aplicações. 3ed. Lisboa, LIDEL, 2012. 526.9/G635t/Livros. 

JORDAN, Doctor W. Tratado General de Topografía. 9.ed. Barcelona, Gustavo Gili, s.d. 

526.9/J82t/Livros. 

TULER, Marcelo;SARAIVA, Sérgio. Fundamentos de topografia. Porto Alegre, 

Bookman, 2014. 526.9/T917f/Livros. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Desenvolvimento de trabalho teórico envolvendo conceitos da área da 

Arquitetura e Urbanismo - pesquisa para desenvolvimento de projeto de um objeto 

arquitetônico (na escala da edificação ou na escala da cidade). Revisão de literatura, 

levantamento de dados preliminares e fundamentação da pesquisa, estudo do terreno e 

local de implantação do projeto.  O trabalho é orientado por um professor familiarizado com 

o tema escolhido e deve demonstrar que o aluno consolidou os conhecimentos adquiridos 

ao longo do curso. 

Bibliografia básica: 

ALMEIDA, Mário de Souza. Elaboração de Projeto, TCC, Dissertação e Tese. 2.ed. São 

Paulo, Atlas, 2014. 001.42/A447e/Livros.  

SOUZA, Adilson Veiga e;ISPAE;ILKIU, Giovana Simas de Melo (Orient.). Manual de 

Normas Técnicas para Trabalhos Acadêmicos. União da Vitória, Kaygangue, 2017. 

001.42/S729m/Livros. 

VOORDT, Theo J. M. Van Der; WEGEN, Herman B. R.Van. Arquitetura sob o olhar do 

usuário ✄ Programa de necessidades, projeto e avaliação de edificações. Oficina de Textos. 

Bibliografia complementar: 

ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual : Uma psicologia da visão criadora. 1ed. 

São Paulo, Cengage Learning, 2015. 701.15/A748a/Livros.  

FURASTÉ, Pedro Augusto. Normas técnicas para o trabalho científico. 18.ed. Porto 

Alegre, Dáctilo-Plus, 2016. 001.4/F983n/Livros.  
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JUNG, Carlos Fernando. Metodologia para pesquisa & desenvolvimento. Rio de 

Janeiro, Axcel Books do Brasil, 2004. 001.42/J95m/Livros. 

MARCONI, Marina de Andrade;LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho 

científico. 7.ed. São Paulo, Editora Atlas, 2014. 001.42/L192m/Livros.  

MARCONI, Marina de Andrade;LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 5.ed. São 

Paulo, Atlas, 2002. 001.43/M321t/Livros.  

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Desenvolvimento do projeto com base na proposta do trabalho apresentada 

pelo aluno na fase anterior da pesquisa teórica (TCC I). O trabalho é orientado por um 

professor familiarizado com o tema escolhido e deve demonstrar que o aluno consolidou os 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

Bibliografia básica: 

Bibliografia básica e complementar de todas as outras disciplinas. 

Bibliografia complementar: 

Bibliografia básica e complementar de todas as outras disciplinas. 

 

URBANISMO I  

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Introdução ao Urbanismo: Atribuições do profissional urbanista; Escopo de 

trabalho ✄ do desenho urbano ao planejamento territorial. Teoria e História do Urbanismo: 

análise da evolução histórica das cidades e principais teorias urbanísticas. Visão holística da 

cidade: sustentabilidade, mobilidade, vitalidade, densidade, diversidade, identidade e 

coexistência. A cidade: Relação entre a cidade e os valores humanos (cidade, sociedade e 

cultura); Tecido Urbano; Morfologia Urbana; Macroestruturas Urbanas; a Imagem da Cidade. 

A rua: Conceitos e características gerais; Funções e usos; Mobilidade, acessibilidade e 

vitalidade; Escala humana; Tipologias de vias; hierarquia viária; Infraestruturas viárias; 

Desenho geométrico de vias (dimensões, padrões de desenho). Mobiliário Urbano: 

definições, tipos, design, identidade, flexibilidade, durabilidade, custos.  
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Bibliografia básica: 

BENEVOLO, Leonardo. História da cidade. 6ºed. São Paulo, Perspectiva, 2015. 

307.7609/B465h/Livros. 

CHOAY, Françoise. O urbanismo. 7ed. São Paulo, Perspectiva, 2013. 

711.09/C545v/Livros. 

JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo, WMF Martins Fontes, 

2011. 307.1216/J17m/Livros. 

Bibliografia complementar: 

GEHL, Jan. Cidades para pessoas. 3.ed. São Paulo, Perspectiva, 2015. 

711.0981/G311c/Livros. 

LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1997 

ROSE, Jonathan F. P. A cidade em harmonia : o que a ciência moderna, civilizações 

antigas e a natureza humana nos ensinam sobre o futuro da vida urbana. Porto Alegre: 

Bookman, 2019. Disponível na biblioteca virtual. 

MUMFORD, Lewis. A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas. 

4.ed. São Paulo, Martins Fontes, 1998. 307.7609/M962/Livros. 

SCHULZ, Sonia Hilf. Estéticas urbanas: da pólis grega à metrópole contemporânea / 

Sonia Hilf Schulz. 2. ed.  Rio de Janeiro: LTC, 2019. Disponível na biblioteca virtual. 

 

URBANISMO II 

Carga Horária: 80 horas 

Ementa: Tecido urbano e morfologia urbana. Parcelamento, uso e ocupação do solo: 

padrões de ocupação do solo; áreas parceláveis e não parceláveis (áreas de preservação, alta 

declividade); proposição de sistema viário; zoneamento - taxa de ocupação, taxa de 

permeabilidade, coeficiente de aproveitamento, recuos e afastamento das divisas, tamanho 

dos lotes (dimensões e áreas mínimas ou máximas), número de pavimentos, usos 

permitidos.  Densidade: comparação entre padrões de densidade (baixa, média e alta 

densidade); cálculo de densidade líquida e bruta. Infraestruturas Urbanas: estruturação 

sanitária das cidades; distribuição da infraestrutura, sistemas de mobilidade, sistemas de 

drenagem, sistemas de abastecimento, sistemas de tratamento de efluentes, coleta de lixo, 
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arborização urbana, rede de iluminação, etc. Equipamentos Públicos: Níveis de serviço 

(habitantes/unidade); raios de abrangência, distribuição dos equipamentos. Atividade 

prática de parcelamento e desenho urbano ✄ urbanização de glebas. 

Bibliografia básica: 

MASCARÓ, Juan Luis. Loteamentos urbanos. 2ed. Porto Alegre, Masquatro, 2005. 

711.0981/M395l/Livros. 

RIO, Vicente del; SIEMBIEDA, William. Desenho urbano contemporâneo no Brasil . 1. 

ed. Rio de Janeiro : LTC, 2019. Disponível na biblioteca virtual. 

WALL, Ed. Desenho urbano. Porto Alegre: Bookman, 2012. Disponível na biblioteca 

virtual. 

Bibliografia complementar: 

ACIOLY, Claudio; DAVIDSON, Forbes. Densidade Urbana: um instrumento de 

planejamento e gestão urbana. Rio de Janeiro, Mauad, 1998. 

Ambiência urbana. Porto Alegre, Masquatro, 2009. 711.42/M395a/Empréstimo. 3ed. 

MASCARÓ, Lucia;MASCARÓ, Juan José. 

GEHL, Jan. Cidades para pessoas. 3.ed. São Paulo, Perspectiva, 2015. 

711.0981/G311c/Livros. 

LAMAS, José Manuel Ressano Garcia. Morfologia urbana e desenho da cidade. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian, 1992. 

MASCARÓ, Juan Luis (Org). Infraestrutura urbana para o século XXI. 1.ed. Porto 

Alegre, Masquatro, 2016. 711.4/I43/Livros. 

ROGERS, Richard;GUMUCHDJIAN, Philip. Cidades para um pequeno planeta. São 

Paulo, Gustavo Gili, 2015. 711.0981/R724c/Livros. 

 

URBANISMO III 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Estatuto da Cidade: Lei do estatuto; Instrumentos urbanísticos aplicados ao 

planejamento urbano e regional - ordenamento territorial, função social da cidade e da 

propriedade, gestão democrática e sustentabilidade socioambiental. Instrumentos 

urbanísticos e de gestão participativa do Estatuto da Cidade. Produção capitalista da cidade. 
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Direito à cidade. Urbanização contemporânea no Brasil. Regiões, metrópoles e Regiões 

metropolitanas. Estatuto da Metrópole.  

Bibliografia básica: 

CARVALHO, Celso Santos; ROSSBACH, Anaclaudia (Org.). O Estatuto da Cidade: 

comentado. São Paulo: Ministério das Cidades: Aliança das Cidades, 2010. Disponível em: 

http://www.capacidades.gov.br/biblioteca 

MARICATO, Ermínia. Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana. 2.ed. Petrópolis, 

Vozes, 2002. 711.0981/M332b/Livros. 

ROLNIK, Raquel. O que é cidade. 4.ed. São Paulo, Brasilense, 2012. 

307.76/R755q/Livros. 

Bibliografia complementar: 

Brasil. Ministério das Cidades. Plano dietor participativo : guia para a elaboração 

pelos municípios e cidadãos. Brasília, Confea, 2005. 307.12160981/B823p/Livros. 

LACAZE, Jean-Paul. A cidade e o urbanismo. Portugal, Instituto Piaget, 1995. 

711.0981/L129c/Livros. 

MINISTÉRIO DAS CIDADES.  Secretaria Nacional de Programas Urbanos/ Aliança de 

Cidades. Manual de Regularização Fundiária Plena. Brasília: 2007. Disponível em: 

http://www.capacidades.gov.br/biblioteca 

MINISTÉRIO DAS CIDADES/ALIANÇA DE CIDADES. Ações integradas de urbanização de 

assentamentos precários. Brasília/São Paulo: janeiro de 2009. Disponível em: 

http://www.capacidades.gov.br/biblioteca 

Rios e cidades: ruptura e reconciliação. São Paulo, Senac, 2010. 

720.47/G674r/Empréstimo. GORSKI, Maria Cecília Barbieri 

VARGAS, Heliana Comin Intervenções em centros urbanos: objetivos, estratégias e 

resultados. 3. ed. Barueri, SP Manole, 2015. Disponível na biblioteca virtual. 

 

URBANISMO IV 

Carga Horária: 40 horas 

Ementa: Planejamento Urbano e Regional: metodologias e etapas de planejamento 

urbano e regional (mobilização e planejamento das atividades, diagnóstico, visão de futuro, 
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Diretrizes e Proposições, Plano de Ações, projeto de lei); escalas de análise 

(urbana/municipal, regional/metropolitana, estadual, Plano Diretor e Planos Setoriais. 

Bibliografia básica: 

Instituto Jaime Lerner. Por uma nova cultura urbana: Caderno de referência. Brasília: 

CBIC, 2017. Disponível em: http://jaimelerner.com.br/pt/principais-publicacoes/ 

✆✄✏�✄✛ ✁✌✆✍✝✡✥ ✁✟✎✌✎✂✡ ✡✒✡☎✂✄☎☛✠✂✟✡✛ ✙✟✎✌✎✂✡ ✟✄☎✂✍✟✑✂✄☎✂✡✄ ✎✂✡✂✄✠✝✍✠✟✔✂✄☎✝

✡✒✡☎✂✄☎☛✠✂✍ ✄✒✔ ✣✍✌✄✂☎✌✥ ☎✝✆☎✝ ✁✍✂✑✆✂ ✄ �✝✝✁✔✌✄✛ ✆✝✄✆✥ ✁✟✡✣✝✄✁✠✂✍ ✄✌ ✢✟✢✍✟✝☎✂✙✌ ✠✟✆☎✒✌✍✥ 

SINGER, Paul, 1932. Urbanização e desenvolvimento. 1ed. Belo Horizonte : Autêntica 

Editora; São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2017. Disponível na biblioteca virtual. 

Bibliografia complementar: 

ARANTES, Otília;VAINER, Carlos;MARICATO, Ermínia. A cidade do pensamento único: 

desmanchamento consensos. 2.ed. Petrópolis, Vozes, 2000. 711.2/A662C/Livros. 

Brasil. Ministério das Cidades. Plano dietor participativo : guia para a elaboração 

pelos municípios e cidadãos. Brasília, Confea, 2005. 307.12160981/B823p/Livros. Disponível 

em: http://www.capacidades.gov.br/biblioteca/detalhar/id/260/titulo/plano-diretor-

participativo 

GEHL, Jan. Cidades para pessoas. 3.ed. São Paulo, Perspectiva, 2015. 

711.0981/G311c/Livros. 

Instituto Jaime Lerner. Por uma nova cultura urbana: Guia ilustrado. Brasília: CBIC, 

2017. Disponível em: 

http://jaimelerner.com.br/pt/principais-publicacoes/ 

OJIMA, Ricardo; MARANDOLA, Eduardo Junior. Dispersão urbana e mobilidade 

populacional: implicações para o planejamento urbano e regional. São Paulo: Blucher, 2016. 

Disponível na biblioteca virtual. 

RATTNER, Henrique. Planejamento urbano e regional. São Paulo, Companhia Editora 

Nacional, 1974. 711.0981/R237p/Livros. 

ULTRAMARI, Clovis;DUARTE, Fábio. Desenvolvimento local e regional. Curitiba, Ibpex, 

2009. 711/U47d/Livros. 
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3.6. ESTÁGIO E PRÁTICA PROFISSIONAL  

As práticas educativas e o estágio supervisionado encontram-se associadas às 

relações profissionais evidenciadas por meio da dicotomia teoria e prática. Corroborando 

com a missão do Centro Universitário Vale do Iguaçu, de formar profissionais com sólidos 

princípios éticos e valores humanos, com espírito inovador que atendam às demandas das 

comunidades locais e aos desafios globais, há a necessidade de se superarem as práticas do 

processo de ensino e aprendizagem que fragmentam e reduzem a visão do aluno, e por esta 

razão, a sua atuação como egresso-profissional cidadão. 

O estágio é importante na formação do estudante por lhe conferir maturidade 

profissional e técnica, contato com profissionais da área, vivência e convivência com pessoas 

e a oportunidade de conectar o saber ao fazer. Os Estágios nos Cursos de graduação do 

Centro Universitário serão realizados em locais que assegurem a participação efetiva do 

aluno em atividades relacionadas diretamente com a orientação acadêmica de cada curso, 

em conformidade com a Lei nº 11.788 de 25/09/2008 e estará sob a supervisão de um 

Coordenação de Estágios. 

Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem; 

planejados, executados, acompanhados e avaliados em conformidade com os currículos, 

programas e calendários escolares, a fim de se constituírem em instrumentos de integração, 

em termos de formação prática, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 

relacionamento humano. São regidos pelo Regimento Interno de Estágio Curricular 

Obrigatório e Regimento de Estágio Curricular Obrigatório Supervisionado do curso de 

Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

 
3.6.1. Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 

O Estágio Supervisionado é desenvolvido a partir de discussões e de planejamento do 

supervisor de campo, supervisor pedagógico e estagiário, procurando fortalecer a formação 

profissional do acadêmico. O Estágio Supervisionado é desenvolvido de acordo com o 

Regulamento de Estágio Supervisionado Obrigatório de Arquitetura e Urbanismo, que é 

balizado pelo Regimento Interno de Estágio Curricular Obrigatório do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu e aprovado pelo Colegiado do Arquitetura e Urbanismo. A Coordenação do 
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Curso de Arquitetura e Urbanismo é o setor de suporte, articulação e avaliação da política de 

estágio supervisionado. Compete a Coordenação de Estágio planejar, coordenar, 

supervisionar e avaliar os estágios, providenciar a abertura e credenciar os campos de 

estágio. A Coordenação Central de Estágios e TCC (CCET) é a supervisora das atividades de 

estágio em nome da Instituição, sendo a reguladora de todos os processos.  Os documentos 

organizados pela CCET estão disponível no site da Instituição, acesso pelo link: 

https://www.uniguacu.edu.br/central-de-estagio/documentos/. 

O estágio deve ser realizado em instituições (incluindo a própria IES em suas 

estruturas adequadas a este fim), órgãos públicos, empresas, departamentos de saúde, 

indústrias, comércios, cooperativas, propriedades em geral, organizações não 

governamentais, profissionais liberais ou em projetos institucionais de interesse social, 

acompanhados pelo Curso de Arquitetura e Urbanismo e que preencham os requisitos 

estabelecidos no Regulamento de Estágio. Os campos de estágio devem ser conveniados a 

IES e são credenciados pela coordenação de estágio por meio de visita técnica e 

apresentação do Plano de Trabalho do profissional responsável pelo campo. 

São finalidades do Estágio Supervisionado: proporcionar ao acadêmico do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo aprendizagem teórico-prática, visando o seu processo de formação 

profissional; capacitar o acadêmico para compreender; interligar o estudante com o mundo 

do trabalho e as comunidades na qual atuarão como agentes transformadores da realidade 

social; oferecer ao Curso de Arquitetura e Urbanismo subsídios para avaliar seu projeto 

político pedagógico e possibilitar a articulação Instituição de Ensino e Sociedade. 

A Coordenação do Estágio enquanto processo político pedagógico proporciona ao 

acadêmico meios de desenvolver sua criticidade, analisar os espaços da prática profissional 

da Arquitetura e Urbanismo e criar estratégias de intervenção profissional. A Supervisão 

Técnica no Campo referente às competências e atribuições privativas do arquiteto é de 

responsabilidade de um arquiteto envolvido no Projeto de Estágio.  

A avaliação do Estágio Supervisionado se faz presente em todo o processo de ensino-

aprendizagem do Estágio Supervisionado e tem por base os objetivos previamente 

estabelecidos no Plano de Ensino. Será aprovado o estagiário que obter a média igual ou 

superior a 7 (sete) na avaliação final e que tenha cumprido as 240 horas previstas no 
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Currículo do Curso de Arquitetura e Urbanismo. Pelo aproveitamento do acadêmico 

estagiário será atribuída a nota de 0 (zero) a 10 (dez) em Estágio Supervisionado. A nota 

atribuída ao estagiário será baseada na avaliação do Coordenador do Estágio, a partir dos 

documentos requisitos de avaliação, respaldado na avaliação do Supervisor Técnico de 

Campo, sendo obrigatório a avaliação por parte do Supervisor. O acadêmico que não 

cumprir a carga horária mínima exigida para cada estágio supervisionado e/ou não obtiver 

nota igual ou superior a sete na avaliação está reprovado na disciplina, devendo cursá-la 

integralmente no próximo semestre que a mesma é oferecida. 

São documentos básicos do Estágio Supervisionado: ficha de acompanhamento de 

supervisão de estágio, ficha de desempenho individual do estagiário pelo Supervisor Técnico 

de Campo, e Relatório de Estágio. 

O relatório deverá estar conformidade com o que prevê o regimento de Estágio, para 

que seja avaliado pelo orientador de estágio. Este relatório será avaliado sobre os seguintes 

aspectos: descrição das atividades realizadas, aplicação dos conhecimentos adquiridos 

durante o curso no decorrer do estágio, integração profissional com os setores da empresa, 

autocrítica sobre seu desempenho na empresa, grau de aproveitamento, dificuldades e 

necessidades identificadas durante o estágio. 

 

3.6.1.1. Regimento Interno de Estágio Curricular Obrigatório 

 

CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

Art. 1º. O Estágio Curricular Obrigatório dos cursos de graduação do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu) tem caráter obrigatório nos cursos em que essa demanda é 

necessária dentro do que determinam as Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso, 

com carga horária e duração determinada por cada um dos cursos em suas áreas específicas 

de atuação o que passa a constar no Projeto Pedagógico do Curso, levando em consideração 

as competências e habilidades previstas no perfil do egresso, fazendo com que haja um 

diálogo muito próximo e aberto, no sentido de interação com todos os ambientes próprios 

e/ou conveniados para a realização do estágio. Sendo acompanhado Pela Pró-Reitoria 
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Acadêmica e pela Coordenação Central de Estágio e TCC (CCET) do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 2º. O Estágio Curricular Obrigatório tem como objetivo central interligar o estudante 

com o mundo do trabalho e as comunidades na qual atuarão como agentes transformadores 

da realidade social. Tendo como subsídio para o trabalho as questões teórico-práticas 

desenvolvidas no decorrer do curso. 

 

Art. 3º. Para a realização do Estágio Curricular Obrigatório é necessário que: 

a) O estudante esteja regularmente matriculado em seu curso de graduação (o que 

implica estar incluído numa apólice coletiva de seguro de acidentes de trabalho), 

estando em dia com suas obrigações acadêmicas e administrativas, mantendo 

frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento); 

b) Exista um professor orientador ou coordenador de estágio de acordo com as áreas 

afins dos cursos de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu e a presença de 

um supervisor de estágio em conformidade com as regulações vigentes; 

c) Exista uma unidade concedente de estágio, devidamente conveniada dentro dos 

prazos e padrões estipulados pelo presente Regimento, podendo ser a própria 

Instituição a cedente do estágio; 

d) Exista um Plano de Estágio Curricular Obrigatório inserido no PPC de cada curso de 

graduação, juntamente com um Regulamento de Estágio que siga o presente 

Regimento; 

e) Existam documentações pertinentes para a realização de estágio, seja em forma de 

convênios, contratos ou demais registros que comprovem a realização do estágio; 

f) Ocorra a realização de um relatório de estágio com modelo e padrões pré-definidos. 

 

Art. 4º. As atividades do Estágio Curricular Obrigatório constituem-se de: 

a) Vivência efetiva de situações concretas de vida e trabalho, proporcionando 

experiência prática nas áreas e linhas de formação do estudante, observando sempre 

o perfil do egresso; 
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b) Vivências que contribuam para a formação do estudante, por meio de experiências 

didático-pedagógicas, técnico-administrativas e científica-artísticas, bem como de 

relacionamento humano e generalista; 

c) Atividades de campo nas quais ocorrerão relações de aprendizagem estabelecidas 

entre o supervisor de estágio e o estudante; 

d) Inserção gradativa do estudante no processo de profissionalização. 

e) Estímulo ao desenvolvimento de atividades e posturas profissionais, com o objetivo 

de desenvolver o senso crítico, humanístico e ético; 

f) Oportunidade de integrar os conhecimentos de pesquisa, extensão e ensino em 

benefício da sociedade; 

g) Momento de síntese das articulações de práticas pedagógicas que integram o saber, 

o saber fazer e saber conviver, principalmente de forma interdisciplinar. 

 

CAPÍTULO II 

OS OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

Art. 4º. O Estágio Curricular Obrigatório tem como objetivos: 

a) Possibilitar a formação plena do estudante no ambiente institucional, empresarial, 

industrial, de saúde, cooperativo, comunitário e social; 

b) Propiciar a interação com a realidade profissional e o ambiente de trabalho, visando 

o desenvolvimento do perfil do egresso; 

c) Integrar os conhecimentos de pesquisa, extensão e ensino em benefício da sociedade, 

de acordo com a realidade local e nacional, buscando o desenvolvimento regional por 

meio da inovação; 

d) Desenvolver a relação contínua entre teoria e prática dentro dos mais diversos 

campos e áreas do curso; 

e) Garantir o conhecimento, a análise e aplicação de novas tecnologias, metodologias, 

sistematização e organização das áreas de atuação profissional; 

f) Possibilitar o desenvolvimento interpessoal nos mais variados contextos de atuação 

profissional a partir das vivências e práticas do estágio; 
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g) Realizar uma avaliação contínua do curso, subsidiando o colegiado de curso com 

informações que permitam adaptações ou reformulações curriculares; 

h) Promover a integração plena e contínua do Centro Universitário Vale do Iguaçu com a 

sociedade; 

i) Proporcionar ao estudante a afirmação profissional e sua identificação em cada área 

de atuação dos cursos de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

 

CAPÍTULO III 

DO CAMPO DE ESTÁGIO 

Art. 5º. O Estágio Curricular Obrigatório deve ser executado em instituições (incluindo a 

própria IES em suas estruturas adequadas a este fim), órgãos públicos, empresas, 

departamentos de saúde, indústrias, comércios, cooperativas, propriedades em geral, bem 

como em demais áreas e locais conforme a necessidade específica de cada curso de 

graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), desde que haja, previamente, 

o processo de constituição do convênio com as devidas formalidades incluindo: 

 

a) Ato de convênio entre o campo de estágio e a Instituição; 

b) Contrato de estágio, se for necessário; 

c) Termo de compromisso entre o estudante, campo de estágio e Instituição; 

d) Termo de aceite do campo de estágio com a assinatura e carimbo do responsável legal 

pelo campo de estágio; 

e) Declaração final de realização do estágio emitida pelo responsável legal pelo campo, 

contendo as atividades realizadas pelos estudantes e a carga horária efetivamente 

desenvolvida; 

f) Termos aditivos de estágio; 

g) Análise de toda documentação pelo assessor jurídico das as Centro Universitário Vale 

do Iguaçu (Uniguaçu). 
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Parágrafo Único: Cada curso de graduação terá autonomia para o desenvolvimento e 

aprovação do campo de estágio, desde que respeite o que está presente no caput dos Artigos 

2º ao 5º. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

Art. 6º. As coordenações dos cursos de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) deverão, em conjunto com o Núcleo Docente Estruturante e o Colegiado, indicar 

um professor Coordenador de Estágio, pertencente ao quadro de docentes do curso para que 

possa organizar e desenvolver as atividades de estágio. 

 

§ 1º. A coordenação de estágio tem por competência possibilitar e acompanhar a inserção 

nos campos de estágio, captar e analisar os possíveis campos de estágio a cada semestre, 

sistematizar, analisar e tornar público aos alunos do curso o processo de estágio curricular e 

suas regras, além de estabelecer a articulação entre os supervisores de estágio. 

§ 2º. A coordenação de estágio poderá ser exercida em caráter provisório ou permanente, 

pelo próprio coordenador do curso, a critério do NDE e do Colegiado.  

§ 3º. Cada curso de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) terá 

autonomia em desenvolver seus regimentos próprios e suas regulamentações, desde que 

siga as recomendações apresentadas no caput do Parágrafo Único, do Artigo 5º. 

 

Art. 7º. O Estágio Curricular Obrigatório se caracteriza por um conjunto de disciplinas a 

serem cumpridas pelo estudante, atendida a carga horária específica e estabelecida por cada 

curso de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), presente de forma 

claro no Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais de cada curso e a legislação vigente. 

 

Parágrafo Único: A Coordenação Central de Estágios e TCC (CCET) será a supervisora das 

atividades de estágio em nome da Instituição, sendo a reguladora de todos os processos. 

Assim, os cursos de graduação deverão dirigir-se sempre à CCET para sanar dúvidas ou 
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encaminhar os procedimentos necessários, mantendo a Pró-Reitoria Acadêmica informada 

de todos os trâmites. 

 

Art. 8º. Serão atribuições do professor Coordenador de Estágio: 

a) Realizar, periodicamente, o contato com os campos de estágio que poderão receber 

os estudantes; 

b) Manter contato com os representantes legais dos campos de estágio, bem como com 

os supervisores de estágio para a realização de análises e levantamento de dados 

referentes aos estudantes estagiários e suas atividades; 

c) Acompanhar as atividades de estágio junto aos estudantes e supervisores; 

d) Coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades pertinentes aos 

estágios, em conjunto com o NDE e Colegiado, ouvindo o campo de estágio 

concedente; 

e) Encaminhar, ao final de cada ciclo de estágio, os resultados finais, ou parciais, das 

avaliações realizadas de cada aluno ao Colegiado e garantir os devidos registros 

acadêmicos dos documentos; 

f) Organizar, de forma periódica, o encaminhamento de estagiários e a distribuição das 

turmas em conjunto com as necessidades do estudante e do curso; 

g) Criar mecanismos operacionais que facilitem a condução de cada área do estágio, 

com segurança, aproveitamento e aprendizagem; 

h) Organizar e manter atualizado o sistema de documentação e cadastramento dos 

campos de estágio e número de estudantes e atividades realizadas; 

i) Realizar reuniões regulares com os supervisores de estágio; 

j) Realizar visitas técnicas periódicas nos campos de estágio durante a realização do 

estágio; 

k) Orientar os estudantes sobre a manutenção da reflexão entre a teoria e prática, 

buscando garantir a qualidade do trabalho desenvolvido. 

 

Art. 9º. As supervisões do Estágio Curricular Obrigatório realizar-se-á por meio de orientação, 

acompanhamento e avaliação das atividades. 
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Art. 10º. A supervisão do Estágio Curricular Obrigatório é uma atividade de ensino constante 

de carga horária de trabalho, sendo a ele atribuído um valor em remuneração, tendo sua 

definição a partir do tabelamento de cada área e curso de graduação. 

 

Art. 11. As obrigações do estudante estagiário são: 

 

a) Ser ético e ter preceitos morais no desenvolvimento de suas atividades de estágio, 

preservando informações e se privando de comentários particulares às ações 

desenvolvidas; 

b) Respeitar as determinações e regulações definidas pelos cursos de graduação as 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

c) Realizar o estágio de forma efetiva e plena, apresentando, sempre, as documentações 

pertinentes de realização do estágio, tanto no início como final; 

d) Respeitar as determinações, orientações e regulamentações do campo de estágio; 

e) Apresentar, sempre que solicitado, as comprovações de realização do estágio; 

f) Manter em dia os documentos referentes à realização do estágio; 

g) Cumprir o Plano de Trabalho desenvolvido e aprovado pelo professor Coordenador de 

Estágio; 

h) Cumprir a carga horária mínima determinada pelo seu colegiado, bem como o horário 

combinado e definido para realizar os estágios. 

 

CAPÍTULO V 

DO CANCELAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

Art. 12. O estágio poderá ser cancelado por um dos seguintes motivos: 

 

a) A pedido do estagiário, devidamente justificado, desde que isso não culmine em 

reprovação; 

b) Em decorrência do descumprimento, por parte do estagiário, das condições presentes 

no Termo de Compromisso; 
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c) Pelo não comparecimento ao estágio, sem motivo justificado, e sem a realização de 

compensação, ou reposição, da carga horária faltada; 

d) Por conclusão ou interrupção do curso; 

e) A qualquer tempo no interesse do campo concedente de estágio, mediante de 

apresentação de justificativa viável e emitida pelo responsável legal do campo de 

estágio. 

 

CAPÍTULO VI  

DA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO E 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Art. 13. O estagiário deverá elaborar relatório referente ao estágio em conformidade com as 

normas acadêmicas em vigência nas Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), 

seguindo as determinações do curso de graduação ao qual está vinculado. 

 

Parágrafo Único: Cabe a cada curso de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) as determinações sobre quais fins, meios e atividades serão realizadas com os 

relatórios de estágios. 

 

Art. 14. A avaliação e a atribuição de nota caberão a normatização de cada curso do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), levando em consideração as seguintes normativas: 

 

a) A nota mínima não poderá ser inferior a 7,0 (sete vírgula zero); 

b) O relatório terá que apresentar relação com a área de formação do estudante, 

apresentando em sua estrutura uma descrição ética das atividades realizadas, de 

forma clara e objetiva, fazendo relações com o conhecimento teórico-prático 

adquirido pelo estudante no período de realização do curso de graduação; 

c) Em caso de reprovação no estágio, o estudante terá um prazo pré-determinado pelo 

coordenador de estágio para refazer o estágio, com a juntada de documentos 

novamente; 
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d) A avaliação será realizada pelo Supervisor de Estágio, que deverá atribuir uma nota 

em conformidade com os requisitos apresentados por cada curso de graduação, pelo 

Coordenador de Estágio, ou por uma banca selecionada pela Coordenação de estágio. 

Sendo obrigatório a avaliação por parte do Supervisor. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 15. Os cursos de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) deverão 

observar as Diretrizes Curriculares Nacionais de seus cursos, bem como as demais 

recomendações dos Comitês e Órgãos reguladores para que possam desenvolver seus 

Regimentos e Regulamentos Internos, desde que observem os dispostos nos caputs dos 

Artigos presentes neste Regimento Interno. 

 

Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Central de Estágio e TCC (CCET) 

das as Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), ouvida a Pró-Reitoria Acadêmica 

 

Art. 17. O presente Regimento Interno entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 

Conselho Superior Universitário (CONSU).  

União da Vitória, 02 de março de 2019. 

Prof. Dr. Atilio A. Matozzo 

PRÓ-REITOR ACADÊMICO 

 

 

3.6.1.2. Regimento de Estágio Curricular Obrigatório Supervisionado do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

 

Das disposições preliminares 

Art. 1º. O Estágio Curricular Obrigatório Supervisionado, previsto no Currículo do 

Curso de Arquitetura e Urbanismo será desenvolvido de acordo com o Regimento Interno de 

Estágio Curricular Obrigatório do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 
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Das finalidades 

Art. 2º. São finalidades do Estágio Curricular Obrigatório Supervisionado: 

a) Proporcionar ao acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo aprendizagem teórico-

prática, visando o seu processo de formação profissional. 

b) Capacitar o acadêmico para compreender, analisar, intervir e projetar nas questões 

pertinentes à arquitetura e urbanismo. 

c) Oferecer ao Curso de Arquitetura e Urbanismo subsídios para avaliar seu projeto político 

pedagógico. 

d) Possibilitar a articulação Instituição de Ensino e Sociedade. 

 

Da organização 

Art. 3º. A Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo é o setor de suporte, 

articulação entre a Instituição e avaliação da política de estágio curricular obrigatório 

supervisionado.  

Art. 4º A Coordenação de Estágio, será exercida por um docente escolhido pela 

Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo e NDE, sendo requisito que este 

apresente titulação de arquiteto.  

Parágrafo único: À Coordenação de Estágios será atribuída a carga horária semanal 

de 2 horas semanais, sendo a ele atribuído um valor em remuneração. 

 

Das diretrizes do estágio curricular obrigatório supervisionado 

Art. 5º O estágio deve ser realizado em instituições (incluindo a própria IES em suas 

estruturas adequadas a este fim), órgãos públicos, empresas, departamentos de saúde, 

indústrias, comércios, cooperativas, propriedades em geral, profissionais liberais, não 

governamentais que preencham os requisitos estabelecidos por este documento ou em 

projetos de interesse social acompanhados pelo Curso de Arquitetura e Urbanismo.  

Art. 6º São critérios para o credenciamento de campo de estágio: vinculação das 

atividades com o campo de formação profissional, existência de situação real de trabalho, 

dispor de profissional ✄ arquiteto ou engenheiro civil ✄ para supervisão técnica de estagiário 

e programa de atividades institucionais. 
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Art. 7º Para ser campo de estágio é necessário que a organização seja conveniada 

junto a Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu. É de responsabilidade da mantenedora  

viabilizar os documentos jurídicos/administrativos que garantam a segurança acadêmica e 

física do aluno, para constituição do convênio do campo de estágio com a Uniguaçu: 

h) Ato de convênio entre o campo de estágio e a Instituição; 

i) Contrato de estágio, se for necessário; 

j) Termo de compromisso entre o estudante, campo de estágio e Instituição; 

k) Termo de aceite do campo de estágio com a assinatura e carimbo do responsável legal 

pelo campo de estágio; 

l) Declaração final de realização do estágio emitida pelo responsável legal pelo campo, 

contendo as atividades realizadas pelos estudantes e a carga horária efetivamente 

desenvolvida; 

m) Termos aditivos de estágio; 

n) Análise de toda documentação pelo assessor jurídico do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu). 

Art. 8º O Estágio Curricular Obrigatório Supervisionado será iniciado e encerrado de 

acordo com inicio e término do semestre letivo, ou conforme cronograma do curso, 

disponibilizado durante o primeiro semestre letivo do ano. 

 

Do estágio curricular obrigatório supervisionado 

Art. 9º. O Estágio Curricular Obrigatório Supervisionado se caracteriza pela disciplina 

a ser cumpridas pelo estudante, atendida a carga horária de 240h no 10º período do curso 

de Arquitetura e Urbanismo, atendendo: 

Art. 10º. O Estágio Curricular Obrigatório Supervisionado deverá obedecer aos 

seguintes requisitos: 

a) Possibilitar o desenvolvimento e execução da prática da Arquitetura e Urbanismo. 

b) Subsidiar a formação profissional do acadêmico de Arquitetura e Urbanismo. 

c) Possibilitar a articulação com organizações sociais públicas, privadas ou não 

governamentais. 
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d) Propiciar a interação com a realidade profissional e o ambiente de trabalho, visando o 

desenvolvimento do perfil do egresso 

e) Ter a orientação de um arquiteto para acompanhamento e/ou supervisão do estagiário. 

f) Casos omissos poderão ser discutidos no NDE. 

 

Da supervisão 

Art. 11º. A Coordenação Central de Estágios e TCC (CCET) será a supervisora das 

atividades de estágio em nome da Instituição, sendo a reguladora de todos os processos. 

Art. 12. A Coordenação do Estágio enquanto processo político pedagógico deverá 

proporcionar ao acadêmico meios de desenvolver sua criticidade, analisar os espaços da 

prática profissional da Arquitetura e Urbanismo e criar estratégias de intervenção 

profissional. 

Parágrafo Único. A Coordenação do Estágio é de responsabilidade da Instituição de 

Ensino. 

Art. 13º. A Supervisão Técnica no Campo referente às competências e atribuições 

privativas do arquiteto e urbanista (Lei 12.378/2010, em seu artigo2°) é de responsabilidade 

do profissional envolvido no processo de supervisão e coordenação do estágio. 

 

Da coordenação de estágio 

Art. 14º. A coordenação do curso de Arquitetura, em conjunto com o Núcleo Docente 

Estruturante e o Colegiado, indicará o professor Coordenador de Estágio, pertencente ao 

quadro de docentes do curso, e arquiteto, para que possa organizar e desenvolver as 

atividades de estágio. 

Art. 15º. Compete a Coordenação de Estágio: 

a) Possibilitar e acompanhar a inserção nos campos de estágio; 

b) Sistematizar, analisar e tornar público aos alunos do curso o processo de estágio 

curricular e suas regras;  

c) Estabelecer a articulação entre os supervisores de estágio; 

d) Planejar, coordenar, supervisionar e avaliar os estágios; 

e) Captar e analisar os possíveis campos de estágio a cada semestre; 
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f) Analisar as propostas de Estágio Supervisionado. 

g) Promover encontros semestrais de análise e avaliação com os profissionais envolvidos 

no Estágio Supervisionado; 

h) Promover avaliações periódicas com professores do Curso de Arquitetura e urbanismo 

para refletir sobre as questões teórico-práticas da Arquitetura e Urbanismo, bem como 

a prática de estágio; 

i) Providenciar o encaminhamento dos acadêmicos aos respectivos Estágios, munidos da 

documentação da Coordenação de Curso e da Disciplina Estágio Supervisionado; 

j) Elaborar o plano de trabalho e o relatório semestral das atividades desenvolvidas para 

promover o desenvolvimento do Estágio Supervisionado; 

k) Participar de reuniões e representar os interesses da Coordenação de Estágio no 

Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo, bem como dos Campos de Estágios; 

l) Organizar e arquivar documentos relativos ao Estágio Supervisionado em Arquitetura e 

Urbanismo. 

 

Do coordenador do estágio 

Art. 16º. É competência do docente Coordenador de Estágio: 

a) Captar e analisar os possíveis campos de estágio a cada semestre, sistematizar, analisar 

e tornar público aos alunos do curso o processo de estágio curricular e suas regras, além 

de estabelecer a articulação entre os supervisores de estágio; 

b) Acompanhar e orientar as atividades de Estágio, articulando o eixo ensino, pesquisa e 

extensão; 

c) Desencadear o processo de reflexão teórica da prática do estágio; 

d) Orientar a elaboração do diário de campo, plano e relatório do Estágio Supervisionado; 

e) Analisar e avaliar a documentação elaborada pelo estagiário; 

f) Avaliar o processo de ensino aprendizagem do estagiário, conforme artigos referentes 

ao item avaliação; 

g) Acompanhar e controlar o cumprimento da carga horária da disciplina por parte do 

acadêmico ao longo do período de estágio obrigatório. 
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Do supervisor técnico do campo de estágio 

Art. 17º. A função de Supervisor Técnico do Campo é exercida por um profissional da 

Arquitetura e Urbanismo ou Engenheiro Civil (organizações públicas, privadas e não 

governamentais) ou um docente arquiteto, vinculado ao Curso de Arquitetura e Urbanismo, 

que engajado no processo de Estágio desenvolva algum Projeto de Extensão. 

Art. 18º. Compete ao Supervisor Técnico do Campo: 

a) Situar o estagiário dentro da estrutura da organização, informando-o sobre as normas 

internas da empresa e dando-lhe ideia de seu funcionamento; 

b) Acompanhar e orientar as atividades desenvolvidas pelo estagiário no campo de estágio; 

c) Comunicar à Coordenação de Estágio sobre qualquer alteração ou interrupção no 

estágio, provocada pela empresa ou pelo estagiário; 

d) Promover avaliação criteriosa do estagiário de acordo com o seu desempenho, 

utilizando a Ficha de Avaliação enviada pela Coordenação de Estágio; 

e) Controlar e informar à Coordenação de Estágio as horas trabalhadas e a assiduidade do 

estagiário; 

f) Encaminhar relatório de Avaliação de Desempenho do Estagiário e total de horas 

cumpridas de acordo com as normas da Coordenação de Estágios; 

g) Estabelecer cronograma de cumprimento de horas de atividade de Estágio no Campo. 

 

Do campo de estágio 

Art. 19º. Compete ao Campo de Estágio que seria a instituição Concedente de 

Estágio: 

a) Firmar o Termo de Convênio com o Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu),  e Termo de Compromisso com o estagiário; 

b) Atribuir ao Estagiário um Supervisor Técnico de Campo; 

c) Oferecer ao Estagiário as condições necessárias para a realização do estágio; 

d) Comunicar por escrito à Coordenação de Estágio qualquer ocorrência referente à 

atuação do Estagiário ou à continuidade da realização do estágio. 
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Do estagiário 

Art. 20º. O acadêmico deverá estar regularmente matriculado em seu curso de 

graduação (o que implica estar incluído numa apólice coletiva de seguro de acidentes de 

trabalho), estando em dia com suas obrigações acadêmicas e administrativas, mantendo 

frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento); 

Art. 21º. O acadêmico deverá estar devidamente matriculado na Disciplina Estágio 

Curricular Obrigatório Supervisionado para cursar a disciplina. 

Art. 22º. Compete ao Estagiário: 

a) Conhecer e cumprir o estabelecido neste regimento; 

b) Comprometer-se com seu processo de formação profissional; 

c) Ser ético e ter preceitos morais no desenvolvimento de suas atividades de estágio, 

preservando informações e se privando de comentários particulares às ações 

desenvolvidas; 

d) Respeitar as determinações e regulações definidas pelos cursos de graduação do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

e) Realizar estágio que oportunize o exercício da prática da Arquitetura e Urbanismo; 

f) Solicitar a Coordenação de Estágio encaminhamento ao campo de estágio, mediante 

comprovante de matrícula; 

g) Comunicar ao Coordenador de Estágio as irregularidades ou impedimentos que venham 

a prejudicar o processo de aprendizagem em sua formação profissional; 

h) Apresentar ao coordenador de estágio, nos prazos estabelecidos, os documentos que 

lhe forem solicitados relativos ao Estágio, devidamente preenchidos ou elaborados; 

i) Cumprir a carga horária mínima determinada pelo seu colegiado, bem como o horário 

combinado e definido para realizar os estágios; 

j) Buscar orientação junto Coordenador de Estágio ou Supervisor na Instituição 

Concedente (orientador de atividades), sempre que necessário; 

k) Comunicar sua ausência, por escrito, ao Coordenador de Estágio no caso de 

interromper; 

l) Submeter-se às avaliações previstas e solicitar, se couber, revisão dos resultados 

obtidos; 
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m) Encaminhar para o coordenador de estágio a ficha de avaliação do local do estágio  a 

ficha de acompanhamento da frequência; 

n) Elaborar e entregar o relatório de estágio; 

o) Apresentar sugestões que possam contribuir para superar as situações-problema, bem 

como a melhoria da qualidade do estágio; 

p) Cumprir as disposições do convênio firmado com a Instituição ou Propriedade 

Concedente do Estágio; 

q) Zelar pelo equipamento e material da Instituição, e dos demais locais onde realizar o 

Estágio. 

 

Da cancelamento do estágio curricular obrigatório supervisionado 

Art. 23º. O estágio poderá ser cancelado por um dos seguintes motivos: 

f) A pedido do estagiário, devidamente justificado, desde que isso não culmine em 

reprovação; 

g) Em decorrência do descumprimento, por parte do estagiário, das condições presentes 

no Termo de Compromisso; 

h) Pelo não comparecimento ao estágio, sem motivo justificado, e sem a realização de 

compensação, ou reposição, da carga horária faltada; 

i) Por conclusão ou interrupção do curso; 

j) A qualquer tempo no interesse do campo concedente de estágio, mediante de 

apresentação de justificativa viável e emitida pelo responsável legal do campo de 

estágio. 

 

Da avaliação do estágio curricular obrigatório supervisionado 

Art. 24º. A avaliação se fará presente em todo o processo de ensino-aprendizagem do 

Estágio Curricular Obrigatório Supervisionado e terá por base os objetivos previamente 

estabelecidos no Plano de Ensino da disciplina. 

 

Art. 25º. São critérios de avaliação: 
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a) O relatório terá que apresentar relação com a área de formação do estudante, 

apresentando em sua estrutura uma descrição ética das atividades realizadas, de forma 

clara e objetiva, fazendo relações com o conhecimento teórico-prático adquirido pelo 

estudante no período de realização do curso de graduação; 

b) A avaliação será realizada pelo Supervisor de Estágio, que deverá atribuir uma nota em 

conformidade com os requisitos apresentados, pelo Coordenador de Estágio. Sendo 

obrigatório a avaliação por parte do Supervisor. 

c) Qualidade do conteúdo e entrega, nas datas pré-estabelecidas, do conjunto da 

documentação exigida (ficha de acompanhamento de supervisão de estágio, ficha de 

avaliação individual do supervisor de campo do estágio e relatório de estágio). 

d) Desempenho quanto ao estudo, compreensão, planejamento e execução da prática de 

estágio referente às atividades desenvolvidas pelo estagiário no campo de estágio: 

relatórios de entrevistas, reuniões, contatos, relatórios de estudo da instituição e do 

processo de trabalho do Arquitetura e Urbanismo.  

e) Busca de bibliografia, interesse, capacidade de relacionar a teoria com a prática, 

avanços nas construções teóricas, capacidade de síntese. 

f) Iniciativa, responsabilidade, interesse, compromisso e capacidade crítica. Postura ética 

em relação aos usuários, supervisores, equipe de trabalho e instituição.  

g) Compressão e desenvolvimento das competências e habilidades deontológicas, ético-

políticas, teórico-metodológicas e técnico-operativas. 

Art. 26º. Será aprovado o estagiário que obter a média igual ou superior a 7 (sete) na 

avaliação final e que tenha cumprido as 240 horas previstas na matriz curricular do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo. Pelo aproveitamento do acadêmico estagiário será atribuída a 

nota de 0 (zero) a 10 (dez). A nota atribuída ao estagiário será baseada na avaliação do 

Coordenador de Estágio, respaldado na avaliação do Supervisor Técnico de Campo.  

§1º. O Supervisor Técnico de Campo outorga seu parecer de acordo com a ficha de 

Avaliação sobre o Desempenho do Estagiário em Estágio Curricular Obrigatório 

Supervisionado, elaborada semestralmente a partir do plano de ensino. 

§2º. O Coordenador de Estágio afere a nota considerando a Avaliação sobre o 

Desempenho do Supervisor Técnico de Campo e a Avaliação Pedagógica. 
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§3º. O acadêmico que não cumprir a carga horária mínima exigida para cada estágio 

supervisionado e/ou não obtiver nota igual ou superior a sete na avaliação está reprovado 

na disciplina, devendo cursá-la integralmente no próximo semestre que a mesma é 

oferecida.  

 

Da revisão das notas  

Art. 27º ✄ O Estagiário poderá requerer revisão de nota atribuída. No requerimento 

da revisão, que será protocolado na Secretaria da Faculdade, o Estagiário fundamentará seu 

pedido, indicando os itens do objeto avaliado em que se sentiu prejudicado. 

 

Da documentação e apresentação do estágio curricular obrigatório supervisionado 

Art. 28º. A documentação referente ao Estágio Obrigatório Supervisionado deve 

refletir o processo pedagógico vivenciado pelo acadêmico durante a formação profissional. A 

relação teórico-prática deverá também ser explicitada através da documentação. 

Parágrafo Único. São documentos básicos do Estágio Supervisionado: 

a) Ficha de acompanhamento de supervisão de estágio. 

b) Avaliação desempenho individual do estagiário pelo Supervisor Técnico de Campo. 

c) Relatório de Estágio em conformidade com as normas acadêmicas em vigência no 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), seguindo as determinações do curso de 

Arquitetura. 

 

Das disposições gerais 

Art. 29º. As situações não previstas neste Regulamento serão analisadas pela 

Coordenação de Curso de Arquitetura e Urbanismo e Coordenação de Estágio, e levada à 

apreciação do Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo e para Coordenação Central 

de Estágio e TCC (CCET) do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

Art. 30º. Este Regulamento de Estágio Obrigatório Supervisionado do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo entra em vigor após aprovado pelo Colegiado do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo. 
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3.6.2. Estágio Não Obrigatório  

Ao longo do curso além do estágio curricular supervisionado obrigatório, o 

acadêmico poderá vivenciar a profissão em estágios não obrigatórios. O estágio também 

poderá ser realizado conforme conveniência do aluno, desde que a instituição escolhida 

atenda aos requisitos básicos para a realização do estágio, tais como: 

✝ Atribuição de função adequada para atuação do estagiário, que possa contribuir para a 

aplicabilidade direta do aprendizado e aprimoramento de suas habilidades futuras; 

✝ Garantia da presença de um profissional de nível superior para orientação dentro da 

instituição, e que possa interagir com o Orientador de Estágios da Faculdade; 

✝  Observação do projeto de estágio elaborado pelo aluno em conjunto com o Coordenador 

de Estágios. 

✝ Para validação de horas complementares o estágio deve ser voluntário, sem 

remuneração. 

✝ O acompanhamento dos estágios não obrigatórios remunerados ou não se dá por 

intermédio da Coordenação de Estágios do Curso, com o controle de contratos e 

avaliações dos estágios. 

 O próprio Centro Universitário oferecem campos de estágio para seus alunos, no 

nosso caso o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU). 

 

3.6.2.1.  Regimento de Estágio não Obrigatório do curso de Arquitetura e Urbanismo 
do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

Das disposições preliminares 

Art. 1º. O Estágio Não Obrigatório, não é previsto no Currículo do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo, mas segue esse Regulamento do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo.  

Das finalidades 

Art. 2º. São finalidades do Estágio Não Obrigatório: 

a) Oportunizar ampliação da carga horária do estágio curricular obrigatório; 

b) Proporcionar aos acadêmicos vivencia da realidade profissional em empresas, órgãos ou 

instituições; 
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c) Aprimorar o trabalho interdisciplinar por meio da participação em atividades que 

abordem assuntos das diversas áreas e subáreas do conhecimento; 

d) Oportunizar segurança aos estudantes para o futuro desenvolvimento da atividade 

profissional. 

 

Do Campo de Estágio 

Art. 3º.   As Instituições relacionadas só poderão ser consideradas como unidades 

concedentes de estágio, devem previamente firmar convênio com a IES e ter condições para: 

a) Auxiliar no planejamento e execução das atividades de estágio; 

b) Controlar a frequência do estagiário; 

c) Avaliar as atividades desenvolvidas no estágio; 

d) Promover a efetiva vivência profissional aos estagiários; 

e) Aprofundar os conhecimentos teórico-práticos adquiridos pelos estudantes no Curso 

Art. 4º.   O Campo de Estágio deverá possuir em seu quadro de pessoal, profissional 

que atuará como orientador do estagiário. 

 

Do supervisor técnico do campo 

Art. 5º.   O campo de Estágio deve dispor de um Supervisor de Campo devidamente 

registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU ou engenharia CREA.  

Art. 6º.   O acadêmico em Estágio Não obrigatório deverá ser supervisionado 

diretamente pelo supervisor de campo, e a supervisão pedagógica realizada pela IES, pela 

Coordenação de Estágio  do Curso de Arquitetura e Urbanismo. 

 

Do estagiário 

Art. 7º.   Os estudantes poderão realizar o estágio se: 

a) Estiver regularmente matriculado em seu curso de graduação (o que implica estar 

incluído numa apólice coletiva de seguro de acidentes de trabalho), estando em dia com 

suas obrigações acadêmicas e administrativas, mantendo frequência igual ou superior a 

75% (setenta e cinco por cento); 
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b) O estudante não pode realizar estágio em Instituição com a qual mantenha vínculo 

empregatício ou detenha participação societária. 

c) O Estagiário poderá ser remunerado pelos trabalhos que vier a prestar por meio de 

acerto entre as partes ou voluntário. 

 

Da cancelamento do estágio supervisionado 

Art. 8º. O estágio poderá ser cancelado por um dos seguintes motivos: 

a) A pedido do estagiário; 

b) Por conclusão ou interrupção do curso; 

k) A qualquer tempo no interesse do campo concedente de estágio, mediante de 

apresentação de justificativa viável e emitida pelo responsável legal do campo de 

estágio. 

 

Da documentação e apresentação do estágio supervisionado 

Art. 9º.   O acadêmico deverá entregar semestralmente um Relatório de Atividades 

de Estágio assinado pela Instituição concedente e o profissional técnico responsável para a 

Coordenação de Estágio do Curso de Arquitetura e Urbanismo. 

 

Das disposições gerais 

Art. 10º. As situações não previstas neste Regulamento serão analisadas pela 

Coordenação de Curso de Arquitetura e Urbanismo e Coordenação de Estágio, e levada à 

apreciação do Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo e para Coordenação Central 

de Estágio e TCC (CCET) do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

Art. 11º. Este Regulamento de Estágio Não Obrigatório do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo entra em vigor após aprovado pelo Colegiado do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo. 

3.6.3. Documentos de Estágio 

Toda documentação referente aos estágios está disponível no site institucional na 

página da Coordenação Central de Estágio e TCC (CCET) do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu). Disponível em: https://www.uniguacu.edu.br/central-de-estagio/. No 

âmbito do curso de Arquitetura e Urbanismo a documentação necessária segue em anexo 

abaixo. 
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3.7. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM ARQUITETURA E URBANISMO 

O Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

apresenta e coloca à total disposição dos alunos o presente regulamento com objetivo de 

expor diretrizes para elaboração do TCC ✄ Trabalho de Conclusão de Curso de Arquitetura e 

Urbanismo.  

A elaboração e aprovação do TCC é um requisito obrigatório para a colação de grau e 

obtenção do diploma de Bacharel em Arquitetura e Urbanismo, razão pela quais docentes e 

discentes devem participar desta etapa com muita responsabilidade. São regidos pelo 

Regimento Interno do Trabalho de Conclusão de Curso do Centro Universitário do Vale do 

Iguaçu e pelo Regimento de Trabalho de Conclusão de Curso de Arquitetura e Urbanismo 

aprovado pelo Colegiado do curso. A Coordenação Central de Estágios e TCC (CCET) é a 

supervisora das atividades de TCC em nome da Instituição, sendo a reguladora de todos os 

processos.  Os documentos organizados pela CCET estão disponível no site da Instituição, 

acesso pelo link: https://www.uniguacu.edu.br/central-de-estagio/documentos/. 

 

3.7.1. Regimento Interno de Trabalho De Conclusão De Curso (TCC) Do Centro 
Universitário Vale Do Iguaçu 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS 

Art. 1º. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui uma atividade curricular, de 

natureza tecnológica, acadêmica ou científica no campo de conhecimento que mantenha a 

correlação direta com o curso do graduando. É um trabalho acadêmico de caráter 

obrigatório e instrumento de avaliação final de um curso superior, que visa à iniciação e 

envolvimento do acadêmico no campo da pesquisa. 

 

Art. 2º. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Centro Universitário Vale do Iguaçu tem 

os seguintes objetivos: 

a) Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias adquiridas durante o 

curso de forma integrada através da execução de um projeto que integre a pesquisa e a 

ciência; 
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b) Desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para resolver problemas 

dentro das áreas de estudo, pesquisa e inovação dentro das áreas de formação nos cursos da 

Instituição; 

c) Despertar o interesse contínuo pela pesquisa como forma de resolução de problemas 

em áreas específicas ou interdisciplinares; 

d) Estimular o espírito empreendedor e de inovação por meio de execução de projetos 

que levem ao desenvolvimento de produtos e processos que possam auxiliar o 

desenvolvimento da sociedade; 

e) Intensificar a extensão universitária através da resolução de problemas existentes em 

diversos setores da sociedade; 

f) Estimular o desenvolvimento e ampliação do conhecimento colaborativo; 

g) Consolidar os conhecimentos construídos ao longo do curso de graduação por de uma 

pesquisa efetiva ou projeto de pesquisa; 

h) Possibilitar o aprofundamento teórico-prático do acadêmico; 

i) Desenvolver a capacidade de síntese das vivências do aprendizado adquirido pelo 

estudante. 

 

Art. 3º. O TCC do Centro Universitário Vale do Iguaçu deverá ser elaborado de forma 

individual, compreendendo a realização de atividades práticas e/ou teóricas, condizentes 

com a formação e a ênfase oferecidas pelo curso específico, discriminadas em um plano de 

trabalho elaborado pelo aluno e seu orientador, culminando com a elaboração de 

monografia. 

 

Art. 4º. O desenvolvimento do TCC em relação aos passos a serem desenvolvidos ficará a 

critério de cada curso de graduação, desde que observem as seguintes diretrizes: 

a) Elaboração obrigatória de pré-projeto de TCC; 

b) Produção do trabalho levando em consideração o caput Art. 2º, deste Regimento; 

c) Instituição de um orientador que tenha conhecimento relevante na área do trabalho 

desenvolvido; 

d) Se necessário, envio do trabalho ao Núcleo de Ética e Bioética da Instituição para 

emissão de parecer; 
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e) Orientações definidas, presenciais e registradas em ficha própria de 

acompanhamento e assinatura depositada na Coordenação Central de Estágio e TCC (CCET); 

f) Adequação do tema do TCC que deverá abordar um tema relevante dentro de sua 

área de atuação; 

g) Recomenda-se a qualificação do projeto de pesquisa que levará ao TCC, em banca 

designada para este fim. 

 

CAPÍTULO II 

DA FORMALIZAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES 

Art. 5º. Os cursos deverão estipular a calendarização para cada etapa do TCC, entre eles a 

disponibilidade de orientadores e suas áreas e linhas de pesquisa. 

 

Art. 6º. A formalização da orientação dar-se-á quando o professor orientador e o acadêmico 

estejam em comum acordo ao que tange o processo de orientação, sendo obrigatório a 

assinatura do Termo de Aceite de Orientação para que o TCC seja ratificado como um 

trabalho válido. 

 

Art. 7º. A quantidade mínima de orientações presenciais deverá ser de 8 (oito) por semestre, 

podendo ser realizadas orientações não presenciais via web e demais ferramentas virtuais. 

As orientações presenciais podem ocorrer em espaços próprios destinados a este fim ✄ sala 

de orientações, ou na biblioteca da Instituição. 

 

Art. 8º. A quantidade máxima de orientandos por professor orientador deverá ser de 8 (oito) 

não havendo uma quantidade mínima. 

 

Art. 9º. Em caso de troca de orientador por solicitação devidamente justificada de qualquer 

das partes, ou cancelamento de orientação, o acadêmico deverá preencher um documento 

próprio para esse fim e encaminhá-lo diretamente ao responsável pelo TCC do curso. 

 

SEÇÃO I 

DAS OBRIGAÇÕES DO ORIENTADOR E ORIENTANDOS 
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Art. 10º. São obrigações do orientador de TCC: 

 

a) Apresentar as suas áreas e linhas de pesquisa aos coordenadores dos cursos em que 

leciona no início de cada ano letivo; 

b) Avaliar e orientar os trabalhos assim que estes sejam aceitos a partir da formalização 

do termo de aceite; 

c) Agendar orientações e fazer cumprir os cronogramas pré-definidos; 

d) Avaliar de forma contínua o desempenho do seu orientando, apresentando, sempre 

que necessários, as evoluções e retrocessos; 

e) Auxiliar na escolha dos membros da banca de qualificação e banca final, quando for o 

caso; 

f) Comparecer na banca de defesa do TCC; 

g) Apresentar informações, ao coordenador do curso, sobre o andamento dos trabalhos, 

bem como qualquer situação que possa comprometer o andamento do trabalho; 

h) Cobrar do orientando as documentações pertinentes ao desenvolvimento do trabalho 

e os demais trâmites vigentes a partir deste Regimento Interno; 

i) Realizar uma avaliação justa e imparcial dos trabalhos, visando o desenvolvimento 

científico e acadêmicos de seus orientandos; 

j) Garantir o depósito do TCC, versão final e pós-banca com as devidas correções no 

Repositório Institucional Público on-line de TCC. 

 

Art. 11º. São obrigações do orientando: 

 

a) Acatar as determinações, desde que sejam justas e necessárias ao trabalho, por parte 

de seus orientadores; 

b) Apresentar o TCC para uma banca composta por professores e pesquisadores da área 

em que o trabalho foi desenvolvido; 

c) Cumprir os prazos estipulados pelo responsável pelo TCC do curso, bem como os 

prazos estipulados pelo orientador; 

d) Manter em dia a documentação referente ao TCC, estando em conformidade com o 

presente Regimento e demais demandas do seu curso de graduação; 



  

234 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

e) Elaborar o pré-projeto e o projeto dentro dos prazos estipulados, sendo de suma 

importância a aprovação do orientador; 

f) Garantir a entrega das versões para banca final, ou de qualificação, em conformidade 

com o cronograma do seu curso de graduação; 

g) Depositar o trabalho final, pós-banca, revisado no Repositório Institucional Público 

on-line de TCC; 

h) Acatar a orientação das bancas de qualificação e de defesa final, para correção da 

versão final a ser depositada; 

i) Ser responsável pela revisão ortográfica do trabalho e a adequação às normas 

vigentes na Instituição e disponíveis no Manual de Normas Técnicas para Trabalhos 

Acadêmicos em suas versões impressa (no prelo) e on-line; 

j) Garantir a originalidade do trabalho com vistas ao desenvolvimento acadêmico e 

científico; 

k) Comparecer na banca de defesa, ou qualificação, no dia e hora determinado no 

agendamento apresentado de forma clara e efetiva. 

 

CAPÍTULO III 

DA PROPOSTA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 12º. O TCC deverá estar vinculado às áreas e linhas de pesquisa que representam o curso 

de graduação, podendo se apresentar de forma interdisciplinar desde que mantenha a sua 

originalidade centrada no curso de graduação e nos seus objetivos, focando no perfil do 

egresso e sua ação no mercado de trabalho, bem como em sociedade. 

 

Art. 13º. Cada curso de graduação poderá, a partir das normas vigentes neste Regimento 

Interno, elaborar um Regimento que configure de forma mais adequada o processo de 

aprendizagem do acadêmico e a práxis em sociedade, sendo versada pela teoria estudada 

em sala de aula e nas demais vertentes de estudos no decorrer dos anos de graduação. 

 

Art. 14º. As normas para a produção do TCC estarão presentes no Manual de Normas 

Técnicas para Trabalhos Acadêmicos próprio da Instituição, o qual terá a normas da ABNT 

como base norteadora. 
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CAPÍTULO IV 

DAS BANCAS, PROCESSO AVALIATIVO E DEPÓSITO DA VERSÃO FINAL 

Art. 15º. As bancas de TCC poderão ser de qualificação do projeto de pesquisa, quando for o 

caso, e de defesa final, compostas pelo menos de três membros, sendo que o presidente da 

banca será o professor orientador. 

 

Parágrafo Único: Recomenda-se que o professor orientador não avalie e não atribua notas 

no dia da banca, mas avalie o trabalho no decorrer das orientações, fechando uma nota 

antes da banca. Cabe à banca nomeada a avaliação e atribuição de notas. 

 

Art. 16º. A avaliação compreende o trabalho escrito e a apresentação oral, sendo destinado 

um peso de 70% para o trabalho escrito e 30% para a apresentação oral. A avaliação será 

apontada em formulário próprio disponibilizado pela CCET onde constam os critérios a serem 

considerados e sua respectivas pontuações. 

 

Parágrafo Único: Cada curso terá autonomia no que tange ao peso de nota do orientador 

para aprovação final do trabalho. 

 

Art. 17º. As bancas serão agendadas por meio de uma calendarização de responsabilidade 

de cada curso de graduação, o qual é representado por seu Coordenador que deverá atribuir 

tal função a um professor responsável e que providenciará publicação de edital junto à 

secretaria da Instituição. 

 

Art. 18º. Cada banca deverá decorrer dentro do tempo de pelo menos 30 (trinta) minutos, 

sendo destinados 15 (quinze) minutos para apresentação oral e 15 (quinze) minutos para as 

arguições da banca. 

 

Art. 19º. A avaliação do TCC, pelos membros da banca, deverá versar sobre a égide do 

processo teórico que o envolve, bem como ao impacto que o trabalho terá em sociedade, 
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provocando o desenvolvimento social e que articule as necessidades da comunidade às 

possibilidades de melhoria apresentadas pelo autor do trabalho.  

 

Parágrafo Único: Não cabe à banca fazer análises e avaliações de cunho pessoal, limitador e 

intimidador aos autores dos trabalhos, bem como aos orientadores e Instituição. 

 

Art. 20º. Caso o trabalho seja aprovado em banca (obtendo-se nota maior ou igual a 7,0) o 

autor terá, no máximo, 15 (quinze) dias corridos para realizar o depósito no Repositório 

Institucional Público on-line de TCC. 

 

§ 1º. A nota mínima para aprovação do TCC será de 7,0 (sete vírgula zero). 

§ 2º. O não cumprimento dos prazos e a não entrega do TCC seja para apresentação em 

banca, ou seja, em sua versão final no Repositório Institucional Público on-line de TCC, gerará 

a reprovação automática do acadêmico. 

 

Art. 21º. Em caso de reprovação em banca, ou mesmo antes da apresentação em banca por 

consenso entre orientadores e membros da banca, o autor terá o prazo máximo de 30 

(trinta) dias para reorganizar o trabalho e reapresentar à mesma banca, com o 

agendamento de prazos e horários a serem realizados pelo orientador em conjunto com a 

coordenação de curso. 

 

Art. 22º. Cabe ao presidente da banca organizar as atas de defesa e demais documentos 

relacionados ao andamento da avaliação em banca e apresentar o resultado aos acadêmicos 

após os trabalhos concluídos. 

 

Parágrafo Único: O presidente da banca que deverá repassar ao acadêmico no dia da defesa 

os prazos que este tem para o depósito no Repositório Institucional Público on-line de TCC. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 23º. Em caso de plágio comprovado o acadêmico será considerado reprovado, devendo 

iniciar novo processo de orientação. 

 

Art. 24º. Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pela Coordenação 

Central de Estágio e TCC (CCET), ouvida a Pró-Reitoria Acadêmica e a Coordenação do Curso.  

 

Art. 25º. O presente Regimento Interno entrará em vigor a partir da sua aprovação pelo 

Conselho Superior da Uniguaçu (CONSU). 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

Prof. Atilio A. Matozzo 

PRÓ-REITOR ACADÊMICO 

 

3.7.2. Regimento de Trabalho de Conclusão de Curso de Arquitetura e Urbanismo do 
Centro Universitário Vale do Iguaçu 

Da Definição do Trabalho 
 

Art. 1º. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui uma atividade curricular, de 

natureza tecnológica, acadêmica ou científica no campo de conhecimento que mantenha a 

correlação direta com o curso do graduando. É um trabalho acadêmico de caráter 

obrigatório e instrumento de avaliação final de um curso superior, que visa à iniciação e 

envolvimento do acadêmico no campo da pesquisa. 

Art. 2º É entendido como Trabalho de Conclusão de Curso a pesquisa elaborada no 

TCCI que tem como intuito demonstrar através de um estudo científico o conteúdo 

apresentado e assimilado pelo aluno durante o período de sua graduação e o projeto 

arquitetônico e/ou urbanístico de relevância social elaborado no TCCII com base na pesquisa 

produzida no TCCI. 

 
Das Características e objetivos 
 

Art. 3º. É um trabalho elaborado e apresentado por um único aluno (o autor). 
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Art. 4º. Dividido em duas etapas do TCC (apresentadas no nono - TCCI e décimo - 

TCCII períodos) apresentam o mesmo grau de importância, são complementares e abordam 

o mesmo tema.  

Sendo que o TCCI abordará todos os aspectos necessários para elaboração do 

projeto, como estudo histórico, estudo regional, urbano, referências para o projeto, 

apresentado de acordo com as Normas Técnicas para Trabalhos Acadêmicos da ABNT, 

podendo ser em formato de artigo ou monografia conforme as definições do Colegiado. E a 

fase de projeto utilizará todo conhecimento adquirido no TCCI para realização de um projeto 

que deve ter a temática para um fim social, não sendo aceitos temas de usos particulares 

como residências. Os temas estarão sujeitos à aprovação do NDE e colegiado do curso. 

Art. 5º. É elemento obrigatório à formação dos alunos regularmente matriculados no 

último e penúltimo semestre do Curso de Arquitetura e Urbanismo, a seguir referenciado 

simplesmente como Curso, pelo Centro Universitário Vale do Iguaçu, a seguir referenciada 

simplesmente como Faculdade, vinculado à Coordenação do Curso, doravante Coordenação, 

em conformidade com Regimento Interno do Trabalho de Conclusão de Curso da Uniguaçu e 

regido por esse Regimento do Curso. 

Art. 6º. Tem por objetivo a aplicação dos conhecimentos adquiridos no Curso; o 

aperfeiçoamento e a complementação da aprendizagem; o desenvolvimento do aluno em 

âmbito social, profissional e cultural nas áreas de abrangência do Curso e a elaboração de 

uma monografia segundo as Normas para Apresentação de Trabalhos Acadêmico e 

Científicos da Instituição, com apresentação pública e oral, de forma similar ao exigido em 

eventos técnico-científicos da área quando da apresentação de trabalhos selecionados para 

tal. 

Art. 7º. O aluno contará com o Professor Orientador, com experiência profissional na 

área de concentração do Trabalho, escolhido dentre aqueles que se disponibilizarem para a 

orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso. A sugestão é cada professor tenha 8 

orientados no máximo por ano. 

 
 
 
 
 
 



  

239 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

Das Atribuições 

Art. 8º Compete à Comissão Orientadora de Trabalho de Conclusão de Curso (COTCC) 

presidida pelo Coordenador de TCC: 

 

a) aprovar disposições complementares a este Regimento para a realização semestral do 

Trabalho de Conclusão de Curso; 

b) elaborar o cronograma semestral de atividades dos Trabalhos de Conclusão de Curso; 

c) designar os Professores Orientadores e respectivos Orientados; 

d) providenciar, junto à Direção da Faculdade, a alocação de horas semanais de carga 

horária para cada Professor Orientador; 

e) providenciar para que nenhum dos Professores Orientadores atenda mais do que oito 

orientados por semestre; 

f) comunicar o aluno, até o início do período letivo, sobre a aprovação ou não do tema 

escolhido, para que o aluno possa começar a elaboração do TCC; 

g) homologar os Planos de Trabalho e suas alterações, deliberando sobre os casos 

excepcionais; 

h) homologar os resultados finais dos Trabalhos; 

i) definir e divulgar critérios e normas complementares a esse regimento para a elaboração, 

apresentação e avaliação dos relatórios; 

j) publicar os Editais referentes à organização e realização dos Trabalhos; 

k) convocar reuniões com os Professores Orientadores sempre que necessário; 

l) organizar e providenciar a realização das defesas das monografias; 

m)  deliberar sobre os casos omissos neste Regimento, ouvidos os Professores Orientadores. 

n) lançar a nota final obtida pelo aluno. 

o) divulgar, em até 10 dias antes, a banca examinadora(composta por três participantes, 

sendo um deles o Professor Orientador e este na qualidade de Presidente da Banca), o dia 

e o local de defesa do trabalho; 

p) definir procedimentos necessários com vistas a promover a imparcialidade e a 

uniformidade na atuação de seus integrantes quando da avaliação dos TCCs. 

q) divulgar para os alunos  Manual de Arquitetura e Urbanismo para TCC e estágio disponível 

no site institucional. 
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Art. 9º Compete ao coordenador do curso: 

 

a) elaborar uma tabela de áreas temáticas e seus respectivos professores orientadores para 

auxiliar a aluno na definição da linha de pesquisa, modelo em anexo; 

b) acompanhar o cumprimento do programa e o atendimento dos professores orientadores 

ao aluno; 

c) ao final das apresentações das bancas examinadoras, emitir o certificado de participação, 

dos integrantes das mesmas e para os professores orientadores. 

 

Art. 10º Compete ao Professor Orientador: 

 

a) apresentar as suas áreas e linhas de pesquisa aos coordenadores dos cursos em que 

leciona no início de cada ano letivo; 

b) avaliar e orientar os trabalhos assim que estes sejam aceitos a partir da formalização do 

termo de aceite; 

c) auxiliar e orientar o aluno na elaboração do plano de trabalho; 

d) manter contato com o orientando, pelos meios possíveis, durante o período de 

orientação, para colaborar com o bom desempenho do aluno e com o cumprimento do 

cronograma proposto no plano de trabalho; 

e) fornecer a COTCC do Curso, sempre que lhe for solicitado, informações sobre o 

andamento dos Trabalhos sob sua orientação; 

f)  programar no mínimo 8 encontros com o aluno, sendo estes no mínimo 4 presenciais e 4 

virtuais, durante todo o período de elaboração do TCC 

g) efetuar o controle de frequência dos alunos às reuniões de orientação; 

h) agendar orientações e fazer cumprir os cronogramas pré-definidos 

i)  avaliar, segundo o cronograma, a atuação e o aproveitamento dos alunos sob sua 

orientação; 

j) Certificar-se da idoneidade do trabalho;  

k) verificar para que o Termo de Responsabilidade de Plágio seja assinado pelo acadêmico. 



  

241 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

l) participar, na qualidade de Presidente, da Banca Examinadora da monografia de cada 

aluno sob sua responsabilidade, preenchendo adequadamente a Ata de Defesa de 

Trabalho de Conclusão de Curso e o Termo de autorização de publicação com assinatura 

do autor do Trabalho; 

m) auxiliar na escolha dos membros da banca de qualificação e banca final, quando for o 

caso; 

n)  auxiliar a COTCC nas atividades pertinentes aos Trabalhos de Conclusão de Curso, 

quando solicitado; 

o)  vetar, até 20 (vinte) dias antes da data agendada para defesa do Trabalho de Conclusão 

de Curso, todo trabalho que não for considerado adequado, técnica e 

metodologicamente, para defesa; 

p) realizar uma avaliação justa e imparcial dos trabalhos, visando o desenvolvimento 

científico e acadêmicos de seus orientandos; 

q) ✌✡✡✟✄✌✆ ✝ ✖�✂✆✔✝ ✎✂ ✁✣✆✝✠✌✓✕✝✤ ✄✌ ✠✂✆✡✕✝ ✎✂✗✟✄✟☎✟✠✌ ✄✠✂✆✡✕✝ ✎✟✑✟☎✌✍✁ ✎✝✡ �✆✌✢✌✍✂✝✡ ✎✂

Conclusão de Curso de seus orientados, dando fé da realização das correções indicadas 

pela Banca Examinadora; 

r)  garantir o depósito do TCC, versão final e pós-banca com as devidas correções no 

Repositório Institucional Público on-line de TCC. 

 

Art. 11º Compete ao aluno do curso de Arquitetura e Urbanismo: 

 

a) entregar ao coordenador do curso a ficha com escolha do tema e orientador, dentro da 

data estipulada; 

b) entregar ao professor orientador o Termo de Compromisso para orientação; 

c) cumprir fielmente todas as Normas e Disposições referentes à realização do Trabalho de 

Conclusão de Curso; 

d) acatar as determinações, desde que sejam justas e necessárias ao trabalho, por parte de 

seus orientadores; 

e) elaborar o Plano de Trabalho observando as normas e critérios divulgados pela COTCC; 

f) comparecer às reuniões convocadas pelo seu Professor Orientador; 
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g) apresentar ao seu Professor Orientador, nos prazos estabelecidos, os documentos, 

relativos ao Trabalho, que lhe forem solicitados, devidamente preenchidos ou 

elaborados; 

h) Planejar com o orientador o cronograma de elaboração do trabalho, e cumprimento 

dessas datas; 

i) cumprir os prazos estipulados pelo responsável pelo TCC do curso, bem como os prazos 

estipulados pelo orientador; 

j) buscar orientação junto ao seu Professor Orientador, sempre que necessário; 

k)  submeter-se às avaliações previstas; 

l) manter em dia a documentação referente ao TCC, estando em conformidade com o 

presente Regimento e demais demandas do seu curso de graduação 

m) entregar à COTCC do curso, no prazo estipulado antes da data agendada para defesa, três 

cópias impressas do seu Trabalho de Conclusão de Curso impressas contendo as pranchas 

de apresentação do projeto, a monografia e a versão digital do trabalho; 

n) apresentar a sua monografia e projeto em sessão pública, submetendo-a à Banca 

Examinadora estabelecida para avaliação; 

o) entregar, 30 dias após a defesa, a versão digital no form✌☎✝ ✖✣✎✗✤ ✂ ✂✄✠✟✌✆ ✄✝ ✆✂✣✝✡✟☎✂✆✟✝

institucional; 

p) ✙✝✍✂☎✌✆ ✌✡ ✌✡✡✟✄✌☎✒✆✌✡ ✎✝✡ ✟✄☎✂✑✆✌✄☎✂✡ ✎✌ ✢✌✄✙✌✛ ✄✝ ✖�✂✆✔✝ ✎✂ ✁✣✆✝✠✌✓✕✝✤✛ ✎✌✄✎✝ ✗� ✎✌

realização das correções indicadas pela Banca Examinadora, na versão definitiva do 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

q) Acatar a orientação das bancas de qualificação e de defesa final, para correção da versão 

final a ser depositada; 

r) garantir a entrega das versões para banca final, ou de qualificação, em conformidade com 

o cronograma do seu curso de graduação; 

s) depositar o trabalho final, pós-banca, revisado no Repositório Institucional Público on-line 

de TCC; 

t) Ser responsável pela revisão ortográfica do trabalho e a adequação às normas vigentes na 

Instituição e disponíveis no Manual de Normas Técnicas para Trabalhos Acadêmicos em 

suas versões impressa (no prelo) e on-line; 
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u) Garantir a originalidade do trabalho com vistas ao desenvolvimento acadêmico e 

científico, assinatura do termo de plágio; 

v) Comparecer na banca de defesa, ou qualificação, no dia e hora determinado no 

agendamento apresentado de forma clara e efetiva. 

 

A Elaboração e Apresentação do TCCI 
 

Art. 12º. Escolha do Tema 

 

a) O TCC I deverá estar vinculado às áreas e linhas de pesquisa do curso de graduação, 

podendo se apresentar de forma interdisciplinar desde que mantenha a sua originalidade 

centrada no curso e nos seus objetivos, focando no perfil do egresso e sua ação no 

mercado de trabalho, bem como em temas que tenham relevância para a sociedade de 

um modo geral. 

b) A temática do projeto deve ter fim social e contribuir para a geração de conhecimento 

acerca de temáticas arquitetônicas e urbanas de caráter público e/ou social, não sendo 

aceitos temas de usos particulares, tais como residências. Os temas estarão sujeitos à 

aprovação do NDE e do colegiado do curso. 

c) O professor orientador deve compor o colegiado do curso e deverá ter formação 

preferencial em Arquitetura e Urbanismo, em virtude da necessidade de assessoria de 

projetos arquitetônicos e urbanos. 

d) A escolha de orientadores para o tema deverá ser feita pelo NDE e pelo colegiado do 

curso de acordo com a temática do aluno e as áreas de concentração, pesquisa e 

extensão do corpo docente do curso, sendo que o orientador escolhido durante esta fase 

deve conduzir as orientações ao longo de todo o TCC I e também do TCC II.  

e) Deve-se respeitar ao número de dez (10) orientandos por professor. 

f) Caso haja incompatibilidade entre aluno e professor ou desligamento do professor da 

instituição, um novo orientador será indicado pelo NDE e deverá passar por aprovação 

em reunião do colegiado, de acordo com o tema, área de concentração da pesquisa e 

disponibilidade dos professores. 
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Art. 13º. O Trabalho de Conclusão de Curso I deverá ser apresentada em duas etapas: 

a primeira é a apresentação escrita da pesquisa em formato de monografia ou artigo, 

conforme as definições do colegiado, mediante avaliação do professor titular da disciplina e 

do orientador do aluno; e a segunda é a apresentação (em banca oral e pública) do 

diagnóstico de projeto e do local de implantação, contextualizando a cidade e o terreno, 

apresentado numa banca ao final do nono período.  

 

Art. 14º. Todo procedimento, prazos e itens a serem cumpridos está descrito para os 

alunos no Manual de Arquitetura e Urbanismo para TCC e estágio disponível no site 

institucional. 

 

Art. 15º O Trabalho de Conclusão de Curso I (TCCI), no curso de Arquitetura e 

Urbanismo, deverá ser defendido (apresentação oral e pública) perante uma banca 

examinadora composta pelo orientador e um professor do curso (arquiteto), que aprovará 

ou não o tema do projeto. 

 

Sistema de Avaliação e Aprovação do TCC I 
 
Art. 16º O sistema de avaliação do TCCI abrangerá os itens: Comprimento de carga 

horária da disciplina presencial; cumprimento da carga horária de orientação; entrega da 

pesquisa em formato de artigo ou monografia e apresentação (em apresentação oral e 

pública ao final do nono período).  

O objeto de análise da banca de TCC I é o diagnóstico da área de implantação do 

projeto, ambas baseadas na ficha de avaliação em anexo, que contém itens a serem 

avaliados. 

 

Art. 17º Cumprimento da carga horária de orientação 

 

a) A frequência nas aulas da disciplina de TCC I é um dos requisitos para a aprovação do 

aluno. Sendo que o aluno deve cumprir 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária 

estipulada da disciplina de TCC I, que é de 80 horas; 
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b) Cumprimento de oito (8) assessorias com o professor orientador ao longo do semestre de 

TCC I, conforme horários de assessoria disponibilizados pelo professor orientador, sendo 

destas ao menos quatro (4) presenciais e quatro (4) virtuais. Em caso de falta, o aluno 

poderá solicitar reagendamento da reunião de orientação, por escrito, para o professor 

orientador; 

c) o controle de horas de orientação será realizado mediante o registro de presença no 

sistema online institucional; 

d) Submissão do artigo ou monografia e do diagnóstico a uma banca examinadora composta 

por dois (2) integrantes, sendo um deles o orientador e um professor do curso 

(arquiteto); 

 

Art. 18º. Avaliação e método de aprovação 

 

a) a entrega do trabalho deverá ser feita conforme data, hora e local estipulado, sendo que 

os atrasos da entrega de acordo com os seguintes critérios: até 24 horas de atraso serão 

descontados 20% da nota final; até 48 horas descontados 30% da nota final. Após este 

prazo não serão mais aceitos os trabalhos e o aluno será considerado automaticamente 

reprovado.  

b) a avaliação do projeto é realizada pelo professor orientador e pelo participante da banca 

de defesa do trabalho, compostas por pelo menos dois membros, sendo que o presidente 

da banca será o professor orientador, conforme critérios contidos em ficha própria de 

avaliação, em anexo; 

c) serão avaliados a defesa do artigo ou monografia e o diagnóstico de projeto e do terreno 

escolhidos pelo aluno para a elaboração do projeto de TCC II. Apresentação oral, e o 

trabalho físico terão peso 8,0 e a apresentação peso 2,0. 

d) atribuídas notas de zero a 10 (dez), em intervalos de 5 décimos, para cada critério 

avaliado. A média aritmética desses critérios será a nota obtida pelo aluno na avaliação 

da monografia e apresentação oral; 

e) A nota final do TCC I será obtida pela média ponderada da nota atribuída à avaliação da 

apresentação oral (peso dois) e da nota atribuída à avaliação da monografia e do projeto 
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(peso oito) dividida por dez, fazendo a média entre as notas dos dois (2) membros da 

banca, de acordo com a fórmula a seguir: 

Nota final por membro= [(nota da avaliação da banca x 2) + (nota da avaliação do trabalho x 

8)] / 10 

Nota final do TCC = (Nota final membro I+ Nota final membro II)/ 2 

f) A nota será expressa na escala de 0 a 10, apurada até a primeira casa decimal sem 

arredondamento; 

g) Nota igual ou superior a 7 (sete): aprovado. 

h) Nota igual ou superior a 5 (cinco) e inferior a 7 (sete): reformulação do artigo e 

diagnóstico do TCC I, com complementações e/ou ajustes sugeridos em prazo 

estabelecido pela Coordenação de TCC, corrigido pelo orientador de TCC I. 

i)  Nota inferior a 5 (cinco): reprovado. 

j) O Trabalho de Conclusão de Curso I poderá ser considerado APROVADO MEDIANTE 

CORREÇÕES. Estas correções serão definidas pela banca examinadora do trabalho e 

acatadas ou não por seu orientador. Caso sejam acatadas pelo orientador, o aluno (autor) 

terá 15 (quinze) dias após a defesa para entregar a versão definitiva (repositório da 

Instituição), já com as correções apontadas. 

 

Art. 19º. O aluno reprovado em Trabalho de Conclusão de Curso I deverá realizar 

integralmente um novo trabalho no próximo semestre que a disciplina de TCC I for ofertada, 

sendo que este fica impedido de prosseguir para o TCC II. 

 

A Elaboração e Apresentação do TCC II 
 

Art. 20º. O TCC II consistirá na elaboração do projeto arquitetônico e/ou urbano 

individual a partir da pesquisa e diagnóstico elaborado no TCC I e com a orientação de um 

professor membro do corpo docente do curso por meio de assessorias. O projeto deverá 

cumprir elementos mínimos de representação para entendimento do projeto descritos para 

os alunos no Manual de Arquitetura e Urbanismo para TCC e estágio disponível no site 

institucional. 

Art. 21º O Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II) do curso de Arquitetura e 

Urbanismo da Uniguaçu deverá ser defendido (apresentação oral e pública) perante uma 
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banca examinadora em duas etapas, qualificação e apresentação final.  A banca de ambas 

será composta por 3 (três) integrantes, sendo eles o orientador, um professor do curso e um 

membro externo (arquiteto). 

 
Sistema de Avaliação e Aprovação do TCC II 
 

O sistema de avaliação do TCC II abrangerá os itens: Cumprimento do número 

mínimo de orientações; qualificação do projeto; e defesa do projeto em banca oral e pública, 

de acordo com a ficha de avaliação em anexo, que contém itens e ponderação de notas a 

serem avaliados. 

 

Art. 22º. Cumprimento da carga horária de orientação 

 

a) Cumprimento de oito (8) assessorias com o professor orientador ao longo do semestre de 

TCC I, conforme horários de assessoria disponibilizados pelo professor orientador, sendo 

destas ao menos quatro (4) presenciais e quatro (4) virtuais. Em caso de falta, o aluno 

poderá solicitar reagendamento da reunião de orientação, por escrito, para o professor 

orientador; 

b) o controle de horas de orientação será realizado mediante o registro de presença no 

sistema online institucional; 

c) Submissão do projeto a uma banca de qualificação; 

d) Submissão do projeto a uma banca final de avaliação. 

 

Art. 23º. Qualificação do projeto: 

 

a) A avaliação do trabalho escrito é realizada pelo professor orientador e pelos participantes 

da banca de defesa do trabalho, compostas por pelo menos três membros, sendo que o 

presidente da banca será o professor orientador, conforme critérios contidos em ficha 

própria de avaliação, em anexo; 

b) serão avaliados a monografia, o projeto e apresentação oral, tendo a monografia e o 

projeto peso 7,0 e a apresentação peso 3,0. 
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c) atribuídas notas de zero a 10 (dez), em intervalos de 5 décimos, para cada critério 

avaliado. A média aritmética desses critérios será a nota obtida pelo aluno na avaliação 

da monografia e apresentação oral, no entanto durante a qualificação o aluno não terá 

uma nota final, mas apenas um conceito que caracteriza a sua QUALIFCAÇÃO, 

QUALIFICAÇÃO MEDIANTE MODIFICAÇÕES e NÃO QUALIFICAÇÃO pela banca para a 

avaliação da banca final de TCC II; 

d) os alunos que obtiverem nota inferior a 7,0 (sete) na avaliação total e receberem o 

✣✌✆✂✙✂✆ ✖✆�� �✞✁✆✏�✏✁✁✁�✤ ✎✂✠✂✔ ✣✆✝✙✂✎✂✆ ✌ ✆✂✌✣✆✂✡✂✄☎✌✓✕✝ ✝✆✌✍ ✂ ✎a monografia 

escrita e projeto perante a comissão avaliadora para uma requalificação segundo os 

mesmos critérios avaliados anteriormente pela banca de qualificação, após as devidas 

correções, em prazo estabelecido pela Coordenação de Estágio para verificação; 

e) no caso da reapresentação da qualificação do TCC II, o aluno que não obtiver como 

parecer QUALIFICADO ou QUALIFICADO MEDIANTE MODIFICAÇÕES, não poderá 

submeter seu trabalho a banca final. 

 

Art. 24º. Defesa Final do Projeto: 

 

k) a entrega do trabalho deverá ser feita conforme data, hora e local estipulado, sendo que 

os atrasos da entrega de acordo com os seguintes critérios: até 24 horas de atraso serão 

descontados 10% da nota final; até 48 horas descontados 15% da nota final; 72 horas 

descontados 15% da nota final; 96 horas descontados 25% da nota. Sendo que após este 

prazo não serão mais aceitos os trabalhos e o aluno será considerado automaticamente 

reprovado; 

l) a avaliação do projeto é realizada pelo professor orientador e pelos participantes da 

banca de defesa do trabalho, compostas por pelo menos de três membros, sendo que o 

presidente da banca será o professor orientador, conforme critérios contidos em ficha 

própria de avaliação, em anexo; 

m) serão avaliados a defesa do projeto e apresentação oral, o projeto terá peso 7,0 e a 

apresentação peso 3,0; 
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n) atribuídas notas de zero a 10 (dez), em intervalos de 5 décimos, para cada critério 

avaliado. A média aritmética desses critérios será a nota obtida pelo aluno na avaliação 

da monografia e apresentação oral; 

o) A nota final do TCC II será obtida pela média ponderada da nota atribuída à avaliação da 

apresentação oral (peso três) e da nota atribuída à avaliação do projeto (peso sete) 

dividida por dez, fazendo a média entre as notas dos três (3) membros da banca, de 

acordo com a fórmula a seguir: 

Nota final por membro= [(nota da avaliação da banca x 3) + (nota da avaliação do trabalho x 

7)] / 10 

Nota final do TCC II= (Nota final membro I+ Nota final membro II+ Nota final membro III) / 3; 

p) A nota será expressa na escala de 0 a 10, apurada até a primeira casa decimal sem 

arredondamento; 

q) Nota igual ou superior a 7 (sete): aprovado; 

r) Nota igual ou superior a 5 (cinco) e inferior a 7 (sete): reapresentação do TCC II, com 

complementações e/ou ajustes sugeridos em prazo estabelecido pela Coordenação de 

TCC; 

s)  Nota inferior a 5 (cinco): reprovado; 

t) Um Trabalho de Conclusão de Curso poderá ser considerado APROVADO MEDIANTE 

CORREÇÕES. Estas correções serão definidas pela banca examinadora do trabalho e o 

aluno (autor) terá 30 (trinta) dias após a defesa para entregar a versão definitiva 

(repositório da Instituição), já com as correções apontadas. 

 

Art. 25º. O aluno reprovado em Trabalho de Conclusão de Curso deverá realizar 

integralmente um novo trabalho no semestre seguinte em que a disciplina for ofertada. 

 

Art. 26º. A qualquer momento antes da Colação de Grau, caso seja colocada em 

dúvida a autoria do TCC apresentado pelo aluno, a Faculdade promoverá a instauração de 

sindicância e caso seja comprovada a fraude, o aluno será considerado reprovado na 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, sem direito de pedir revisão ou recurso, 

independentemente dos resultados das avaliações parciais. 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 27º. Em caso de plágio comprovado o acadêmico será considerado reprovado, 

devendo iniciar novo processo de orientação (são consideradas plágio, os trabalhos de 

acordo com a Resolução 67 de 2013 do CAU-BR ). Documento em anexo. 

 

Art. 28º. Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pela 

Coordenação Central de Estágio e TCC (CCET), ouvida a Direção Geral e Coordenação do 

Curso.  

Art. 29º. O presente regimento poderá ser alterado a qualquer momento, quando de 

comum acordo entre o coordenador e a comissão de orientação do TCC caso julguem 

necessário para melhoria da qualidade do curso ou para atender às novas regulamentações. 

 

Art. 30º.  O presente Regimento entrará em vigor depois de aprovado pela 

Coordenação do Curso e homologado pelo Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo e 

Núcleo Docente Estruturante e da sua aprovação pelo Conselho Superior da Uniguaçu 

(CONSU). 

 

3.7.3. Documentos de TCC 

Toda documentação referente ao TCC está disponível no site institucional na página 

da Coordenação Central de Estágio e TCC (CCET) do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu). Disponível em: https://www.uniguacu.edu.br/central-de-estagio/. No âmbito do 

curso de Arquitetura e Urbanismo a documentação necessária segue em anexo abaixo. 

 
3.7.3.1. Manual de TCC e Estágio 

 A cada semestre a coordenação de a Comissão Orientadora de Trabalho de 

Conclusão de Curso (COTCC) presidida pelo Coordenador de TCC e Coordenador de Estágios, 

que é um docente do curso de Arquitetura e Urbanismo elaborará o Manual de TCC e 

Estágio que contem todas as informações e prazos sobre as entregas do TCC I, TCC II e 

estágios. 
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Exemplos do Manual de TCC e Estágio do Curso de Arquitetura e Urbanismo: 

   

   

   

  

 









  

 
3.7.3.5. Termo de Aceite do Professor Orientador 

 

 



 
 

3.7.3.6. Ficha de Acompanhamento de Orientação de TCC

 



 
 

 
3.7.3.7. Formulário para Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso I - Diagnóstico 

Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Acadêmico(a):  
Orientador (a): 
Avaliador (a) 1:   

Peso Nota Avaliação Diagnóstico 

1,0 

0,25 
 Localização 

C
o

n
te

xt
u

al
iz

aç
ão

 s
o

b
re

 a
 

ci
d

ad
e  Clima, vegetação, topografia 

0,25  Geografia, IBGE, dados pertinentes MACRO 

0,25  Ocupação urbana- características relacionadas ao tema proposto 

0,25  Cultura, história, arquitetura local e edificações históricas do entorno 

3,0 

0,25  

Terreno- mapa de localização, dimensão, norte, vento, entorno 
imediato 

C
o

n
te

xt
u

al
iz

aç
ão

 s
o

b
re

 o
 lo

ca
l 

Raio de abrangência/ perímetro de analise 

Características locais 

0,25  
Características relevantes ao tema e implantação (justificativa 
teórica) 

1,5  

Microclima, Topografia do local, vegetação 

Mapa de cheios e vazios e vegetação 

Mapa de gabaritos 

Mapa de uso e ocupação do solo 

Mapa de vias e fluxos viários 

Mapa de características especiais (opcional) 

0,5  Levantamento das características locais (levantamento fotográfico) 

0,5  Plano diretor e zoneamento 

2,0 

0,5  População alvo 

Te
m

a 
e 

p
ré

-

p
ro

je
to

 

0,5  
Referenciais de projeto com breve estudo de caso 

Conceito 

0,5  Programa de necessidades com pré-dimensionamento 

0,5  Fluxograma 

6,0  TOTAL 

 
Peso Nota Avaliação Oral 

0,5  Organização e clareza de ideias 

0,5  Domínio do tema e tempo 

0,5  Capacidade argumentativa  

0,5  Conteúdo 

2,0  TOTAL 

 
Peso Nota Avaliação Artigo 

2,0  Artigo 

 
 Nota TOTAL GERAL 

 
União da Vitória-Paraná, 01 de julho de 2019, 18:20 
Sala 09 (CTU)- Centro Universitário Vale do Iguaçu 

 
AVALIADOR:_________________________ORIENTADOR:___________________________ 

 



 
 

 
3.7.3.8. Formulário para Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso II - Qualificação 

Título: 
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Acadêmico(a):  
Orientador (a): 
Avaliador (a) 1:   
Avaliador (a) 2:   
 

Peso Nota Avaliação Qualificação 

0,5  Definição e Justificativas do Tema 

0,5  Conceito/partido 

0,5  Contextualização/Inserção Urbana 

1,0  Projeto Critérios Funcionais 

1,0  Projeto Critérios Beleza 

1,0  Projeto Critérios Estruturais 

2,0  Representação Gráfica 

0,5  Especificidades do Tema 

7,0  TOTAL 

 

Peso Nota Avaliação Oral 

0,5  Apresentação / Postura 

0,5  Respeito ao tempo previsto 

0,5  Adequação da apresentação em relação aos objetivos propostos 

0,5  Domínio do Assunto, Vocabulário, Argumentação 

0,5  Desenvolvimento do tema / Sequência Lógica 

0,5  Recursos utilizados 

3,0  TOTAL 

 

 Nota TOTAL GERAL 

 
Estou ciente que meu trabalho _________ QUALIFICADO/ QUALIFICADO MEDIANTE 

MODIFICAÇÕES/NÃO QUALIFICADO, obtendo nota __________ e corrigi-lo e encaminhá-lo 

ao professor orientador de TCC até o dia _____________________, a partir da data da Banca 

de Qualificação. 

 

__________________________________ 

Assinatura do Acadêmico 

AVALIADOR:_________________________ORIENTADOR:___________________________ 
 

União da Vitória-Paraná, 01 de julho de 2019, 18:20 
Sala 09 (CTU)- Centro Universitário Vale do Iguaçu 



 
 
 

 
3.7.3.9. Formulário para Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso II - Banca Final 

 
Título: 
Curso: Arquitetura e Urbanismo 
Acadêmico(a):  
Orientador (a): 
Avaliador (a) 1:   
Avaliador (a) 2:   
 

Peso Nota Avaliação Qualificação 

0,5  Definição e Justificativas do Tema 

0,5  Conceito/partido 

0,5  Contextualização/Inserção Urbana 

1,0  Projeto Critérios Funcionais 

1,0  Projeto Critérios Beleza 

1,0  Projeto Critérios Estruturais 

2,0  Representação Gráfica 

0,5  Especificidades do Tema 

7,0  TOTAL 

 

Peso Nota Avaliação Oral 

0,5  Apresentação / Postura 

0,5  Respeito ao tempo previsto 

0,5  Adequação da apresentação em relação aos objetivos propostos 

0,5  Domínio do Assunto, Vocabulário, Argumentação 

0,5  Desenvolvimento do tema / Sequência Lógica 

0,5  Recursos utilizados 

3,0  TOTAL 

 

 Nota TOTAL GERAL 

 
 

 

AVALIADOR:_________________________ORIENTADOR:___________________________ 
 

União da Vitória-Paraná, 01 de julho de 2019, 18:20 
Sala 09 (CTU)- Centro Universitário Vale do Iguaçu 



  

260 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

3.8. ATIVIDADES COMPLEMENTARES E SOCIAIS 

 As Atividades Complementares integram os currículos dos cursos conforme 

determinação das Diretrizes Curriculares Nacionais, complementam a formação dos 

estudantes de maneira geral e específica. Têm por objetivo enriquecer seus conhecimentos 

por meio da flexibilização e do prolongamento temático e interdisciplinar, facultando ao 

aluno traçar uma trajetória pessoal e autônoma. Elas proporcionam indissociabilidade entre 

ensino, iniciação à pesquisa e extensão. Abrem espaços para se exercitar a aprendizagem em 

outros lugares e tempos diferenciados do das salas de aulas e laboratórios. Ainda, 

aproximam a Instituição do seu papel social, inclusive implementando a inclusão social por 

intermédio de elaboração e desenvolvimento de projetos sociais, de iniciação à pesquisa 

científica, ensino e extensão. 

 As atividades complementares constantes na matriz curricular do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo são regidas conforme a Resolução 10/2019 que Dispõe sobre a 

Regulamentação das Atividades Sociais e Complementares dos Cursos de Graduação e Pós-

Graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). Eles devem integralizar uma 

carga horária total de 240 horas/aula (200 horas/relógio), sendo 72 horas referentes a 

atividades sociais e 168 horas de atividades complementares para as turmas iniciadas de 

2015 a 2018 e de 320 horas/aula (267 horas/relógio), sendo 96 horas sociais e 224 horas 

complementares. Seu cumprimento deve distribuir-se ao longo de todo o curso de 

Graduação. 

 O aproveitamento de cada uma das modalidades de atividades se dará pela análise 

da Coordenação das Atividades Complementares e Sociais, observando que 30% da carga 

horária total deve ser integralizada com Projetos Sociais e cada uma das demais atividades 

não poderá exceder 40% da carga horária total destinada às atividades complementares. 

As atividades complementares que computarão na integralização do currículo dos 

acadêmicos de cada Curso de Graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu serão 

estruturadas de acordo com o Regulamento de Atividades Complementares proposto na 

Resolução 10/2019. 
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Quadro 29: Total de horas das atividades complementares e sociais - Matriz Curricular 111 
para 115 - ano de 2015 e 2016 

MODALIDADE HORAS/AULA HORAS/RELÓGIO PONCENTAGEM 

HORAS COMPLEMETARES 168 140 70% 

HORAS SOCIAIS 72 60 30% 

HORAS TOTAIS 240 200 100% 

Fonte: Elaboração própria (2018). 

Quadro 30: Total de horas das atividades complementares e sociais - Matriz Curricular 111 
para 156 - ano de 2019 

MODALIDADE HORAS/AULA HORAS/RELÓGIO PONCENTAGEM 

HORAS COMPLEMETARES 224 187 70% 

HORAS SOCIAIS 96 80 30% 

HORAS TOTAIS 320 267 100% 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

3.8.1.  Critérios para desenvolvimento de atividades 

 A IES, por meio da Coordenação de Curso, dos professores orientadores e da 

Coordenação de Atividades Complementares e Sociais, promove e organiza projetos e 

eventos objetivando oportunizar condições para o pleno cumprimento das Atividades 

Complementares e Sociais. Dessa forma, o acadêmico poderá se inserir nas propostas feitas 

pela IES ou apresentar suas próprias propostas para as atividades a serem executadas. Caso 

queira apresentar proposta individual ou em grupo (até cinco acadêmicos), o acadêmico 

deverá: 

✄ acessar o site institucional www.uniguacu.edu.br; 

✄ preencher a proposta, conforme modelo apresentado pela Instituição, salvar e 

imprimir em duas vias; 

✄ entregar ao Coordenador (a) do Curso para fins de aprovação; 

✄ sendo aprovada a proposta, poderá dar início na execução da atividade.  

 Ao término da execução da atividade, o acadêmico deve elaborar relatório (também 

conforme modelo no site da Instituição) em duas vias e entregar impressa à Coordenação do 

Curso. 

 Durante o desenvolvimento das atividades, o acadêmico é orientado a registrar 

todas as suas ações por meio de anotações, fotos, recortes de jornais que publicaram a 

atividade, declarações da participação, certificados, e outros, pois na elaboração do relatório 
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de conclusão das atividades, será necessário anexar tudo que comprove a sua efetiva 

participação. 

 A IES, por meio de reuniões realizadas semanalmente, com a presença da 

Coordenação de Atividades Complementares e Sociais, Coordenadores de Curso e Direção, 

analisa as possíveis necessidades para o cumprimento das recomendações e discute ações a 

serem oferecidas à comunidade acadêmica, definindo objetivos, critérios, créditos, 

interdisciplinaridade, calendários de execução, equipe de apoio etc. para cada atividade a 

ser proposta. A partir desta discussão, aprovadas as propostas, as mesmas são levadas por 

meio da Coordenação de Atividades Complementares e Sociais aos Professores Orientadores 

de Atividades, os quais tomam ciência das propostas e organizam os eventos, contatando os 

acadêmicos inicialmente em sala de aula e/ou em reuniões com grupos de interesse. 

 

3.8.2.  Modalidades das Atividades Complementares e Sociais 

 As atividades complementares que computarão na integralização do currículo dos 

acadêmicos de cada Curso de Graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu serão 

estruturadas de acordo com as seguintes modalidades: Eventos diversos;); Programas de 

extensão; Participação discente em atividades de representação; Monitorias; Presença em 

defesas de monografias, dissertações e teses; Estágio voluntário, Cursos de Língua 

Estrangeira, participação em programas ou projetos ambientais; participação em atividades 

culturais; participação em Projetos Sociais e atividades de valorização da profissão.  

a) eventos diversos: participação do acadêmico em Congressos, Seminários, Simpósios, 

Colóquios, Palestras e eventos afins, tanto como ministrante como ouvinte, dentre 

outras a serem definidas pelas Coordenações dos Cursos; 

b) programas de iniciação à pesquisa: objetiva inserir o acadêmico na iniciação científica; 

c) participação discente em atividades de representação (representante de turma, 

representante do corpo discente, do centro acadêmico, etc.); 

d) monitorias: o objetivo é desenvolver a vocação de ensino dos estudantes interessados, 

voltado para atividades didáticas e vinculado a uma ou mais disciplinas, sendo o 

acadêmico orientado por um professor. As atividades incluem o auxílio no preparo de 

aulas, correção de exercícios e, principalmente, no reforço a estudantes que 
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apresentem dificuldades de aprendizado na disciplina. Esse reforço pode ser individual 

ou a grupos de estudantes; 

e) presença em defesas de monografias, dissertações e teses: na IES ou fora dela; 

f) estágio profissionalizante não-obrigatório: o objetivo é promover a vivência do 

acadêmico com o mundo real, possibilitando o estágio em qualquer região e área de 

atividade. A Coordenação do curso solicita um relatório das atividades desenvolvidas no 

estágio profissionalizante para a comprovação deste, assinado pelo profissional 

orientador de atividades de estágio; 

g) cursos de língua estrangeira: o objetivo é facilitar a leitura e compreensão de textos 

técnico-científicos assim como a comunicação do futuro profissional; 

h) participação em projetos sociais: os projetos sociais podem ser de criação livre dos 

acadêmicos, desde que aceitos pela Coordenação de Projetos Sociais. São atividades 

desenvolvidas junto a entidades filantrópicas, participação em trabalhos comunitários 

ou campanhas de utilidade pública; 

i) participação em programas de extensão: a IES, através de suas coordenações de cursos, 

oferta continuamente cursos de extensão abertos para a Comunidade externa e para 

seus alunos. Estes cursos podem ser validados como atividades complementares; 

 O percentual de horas computadas para fins de registro de cada modalidade 

complementares será de até 70% (setenta por cento), enquanto para a modalidade de 

atividades sociais devem integrar 30 % (trinta por cento); 

 

3.8.3.  Controle e Registro das Atividades Complementares e Sociais 

 O controle da realização das Atividades Complementares é feito pela Coordenação 

geral de Atividades Complementares e Sociais e pelos orientadores específicos de atividades 

complementares. 

 O acadêmico comparece à Coordenação, apresenta seus certificados e/ou 

documentos, comprovando a realização de Atividades Complementares e Sociais. Esta 

analisa os documentos e após validá-los registra as horas de participação em software 

específico, capaz de controlar e emitir relatórios. Os documentos comprobatórios são 

anexados a uma pasta individual. Em relação às atividades desenvolvidas e promovidas pela 
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IES, existe o controle de presença e participação e as horas são registradas automaticamente 

para integralizar o currículo do acadêmico. 

 O prazo limite para a integralização das Atividades Complementares ocorre ao final 

do penúltimo semestre letivo. O acadêmico que não cumprir esta data estará impedido de 

colar grau. 

 

3.8.4. Regulamento de Atividades Complementares  

RESOLUÇÃO nº. 010/2019 
 

✚✄✞✟✁�✄ ✟✆✘✝✄ � ☞✄☎✍✌�☛✄✑✂�✎✏✆ ✡�✟

Atividades Sociais e Complementares 
dos Cursos de Graduação e Pós-
Graduação do Centro Universitário 
Vale do Iguaçu (Uniguaçu) e 
✝✄✂✆☎�✎✏✆ ✡� ☞✄✟✆✌✍✎✏✆ ☎✆✝✆☎✞✗ ✖✛ 

 

A Reitora do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), no uso das suas atribuições 

legais, em conjunto com o Conselho de Ensino e Pesquisa do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu, com a Pró-Reitoria Acadêmica e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à 

Pesquisa e Extensão: 

REVOLVEM: 

Art. 1º. Regulamentar as Atividades Sociais e Complementares a partir da presente 

resolução, a qual tem por objetivo orientar os procedimentos administrativos e didáticos, no 

intuito de facilitar os trâmites para validação das horas correspondentes a cada atividade e 

revogar a Resolução 02/2013. 

 

Art. 2º. O Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), como instituição que visa o 

desenvolvimento pleno de seus acadêmicos como futuros profissionais qualificados, objetiva 

com as atividades sociais e complementares proporcionar uma sistematização de 

conhecimentos, que possam ser incorporados, de forma duradoura, à formação dos 

acadêmicos, incentivando-os a se desenvolverem como agentes transformadores da 

sociedade, reconhecendo os seus espaços enquanto estudantes das mais diversas áreas do 

conhecimento. Hoje, é necessária à atuação profissional uma maior compreensão da 
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realidade dos vários grupos sociais, seus saberes e suas manifestações culturais. 

Completando essa formação, ressaltam-se as atividades de extensão, que podem promover a 

aproximação entre docentes, discentes e a comunidade externa. Integrando-se ensino e 

extensão, extrapolam-se os limites tradicionais da formação profissional e multiplicam-se os 

espaços das práticas educativas. Essas atividades serão desenvolvidas durante todo o curso 

até o limite estabelecido em cada Projeto Pedagógico de Curso (PPC), por meio do que é 

previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso (DCN). Ao cumprir as horas 

obrigatórias previstas, cada discente poderá construir em sua formação um diferencial, 

segundo seus desejos ou necessidades.  

 

Art. 3º. Define-se como atividade complementar àquelas que têm o caráter de 

complementação da formação dos estudantes e integram o currículo dos Cursos de 

Graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu e por isso deverão, sempre, ter relação 

com área de atuação do curso em que os acadêmicos estão regularmente matriculados.  

     

Art. 4º. Define-se como atividade social àquelas que têm caráter de complementação da 

formação do estudante, visando ações diretas com a comunidade, entidades públicas, 

instituições públicas, terceiro setor e demais demandas sociais, desde que todas as ações 

estejam vinculadas com os conteúdos programáticos dos cursos de Graduação e Pós-

Graduação dos executores. 

     

Art. 5º. As atividades complementares são definidas em duas categorias: (i) as realizadas 

dentro da Uniguaçu, pelos Cursos e pela própria Instituição, no caráter de: Simpósio, 

Seminário, Fórum, Semana de Curso, Palestras, Defesas de TCC e de Dissertações de 

Mestrado, Desenvolvimento de Produtos, Inovação Tecnológica entre outras demandas 

definidas pelas coordenações de curso e (ii) as realizadas em outras Instituições 

(externamente), tendo o mesmo rol de atividades citadas em (i).   

§ 1º. As atividades realizadas na primeira categoria serão automaticamente lançadas pela 

Instituição, não precisando o preenchimento da ficha de validação (a qual está à disposição 

no site). 
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§ 2º. Em contrapartida, as atividades realizadas na segunda categoria envolvem eventos de 

caráter presencial e não presencial (EaD) e necessitam de comprovação por meio de cópia do 

certificado, frente e verso, juntamente com a ficha de validação a ser protocolada na 

Secretaria Acadêmica. 

§ 3º. Em relação aos eventos presenciais os acadêmicos deverão tomar cuidado com a 

certificação, pois o mesmo deverá apresentar, além das informações básicas, os 

conteúdos/programação do evento no verso do certificado e número de registro. Assim, a 

cópia a ser anexada na ficha de validação deverá ser de frente e verso.  

§ 4º. Os eventos não presenciais (EaD) deverão seguir o mesmo procedimento em relação 

aos conteúdos/programação e o número de registro. Porém, os certificados deverão passar 

pela coordenação do curso para verificação de relação com a área, bem como validade da 

instituição dentro da área de atuação do futuro profissional. Após a validação pela 

coordenação (com assinatura e carimbo do(a) Coordenador(a) basta fazer o protocolo do 

pedido de validação na secretaria acadêmica da Uniguaçu. 

    

Art. 6º. Para validação das horas complementares, é necessário que o acadêmico protocole 

cópia do certificado, juntamente com a ficha de validação devidamente preenchida, na 

secretaria acadêmica da Instituição.  

Parágrafo Único: Para validação das atividades complementares em horas, somente será 

aceito certificados em conformidade com o parágrafo 3º, Art. 5º. Não serão aceitas 

declarações.  

     

Art. 7º. As atividades sociais, assim como as atividades complementares, deverão ter relação 

com a área de atuação dos acadêmicos e são organizadas de três maneiras: 

a) Quando a sociedade propõe, ou entidades sociais, educacionais, públicas e sem fins 

lucrativos: nesse caso é necessário que haja uma documentação (ofício, pedido, etc.) que 

comprove o pedido de realização da atividade, o qual deverá ser encaminhado à 

coordenação dos cursos para verificação da relação com área e para validação do 

pedido. Após a verificação e validação, a coordenação do curso tornará público aos 

acadêmicos interessados o desenvolvimento da atividade. No caso do desenvolvimento 

de palestras, cursos e afins é necessário a produção de um projeto (modelo no site da 
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Uniguaçu), o qual deverá ser aprovado, assinado e carimbado pelo coordenador do 

curso. Na sequência, o acadêmico deverá produzir um relatório (modelo no site da 

Uniguaçu) das atividades desenvolvidas, seguido de fotos. Ainda o acadêmico deverá ter 

uma declaração do local em que a atividade foi realizada. Após toda essa juntada de 

documentação (Cópia do ofício/pedido, projeto, relatório e declaração), basta o 

estudante preencher a ficha de validação e anexar a documentação, protocolando na 

Secretaria Acadêmica da Uniguaçu. 

b) Quando o estudante propõe a atividade: o estudante deverá procurar a coordenação do 

curso e apresentar o projeto (modelo no site da Uniguaçu) para que este seja aprovado, 

em conformidade com a área de atuação. Após a aprovação do projeto (com a 

assinatura e carimbo da Coordenação) o acadêmico poderá desenvolver as suas 

atividades. Após a realização das atividades é preciso que o estudante peça uma 

declaração comprovando o trabalho desenvolvido. Após toda essa juntada de 

documentação (Projeto, relatório e declaração), basta o estudante preencher a ficha de 

validação e anexar a documentação, protocolando Secretaria Acadêmica da Uniguaçu. 

c) Quando a Uniguaçu propõe: o processo de validação é automático, desde que o 

estudante tenha cumprido a atividade. 

 

Parágrafo Único: O protocolo de pedidos de validação das horas sociais deverá seguir o que 

✡✄☛�✑✡� ✑✆ �✝✂✖ ✞✆✠ �✌✁✑✄� ✚✘✛✖ 

 

Art. 8º. Todas as atividades, sejam sociais ou complementares, apenas serão computadas se 

o acadêmico estiver regularmente matriculado na Instituição durante a realização das 

atividades.   

 

Art. 9º. As atividades, para serem computadas, deverão ser protocoladas na Secretaria 

Acadêmica, no máximo em 1 (um) ano após as suas realizações. 

 

Art. 10º. Não serão computadas as atividades que foram anteriores ao início do curso. 
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Art. 11. Para que os acadêmicos possam acompanhar os trâmites após o protocolo de 

solicitação de avaliação das atividades e integralização das horas, é necessário saber que a 

análise demorará em torno de 96 (noventa e seis) horas úteis, sendo que o resultado da 

aprovação poderá ser verificado pelo sistema RM®. O não aparecimento das horas no 

sistema após esse prazo significa que os documentos comprobatórios não estão de acordo 

com os parâmetros apresentados no Art. 5º e seus parágrafos, Art. 6º, Art. 7º e Art. 12. 

Podendo o acadêmico, após o prazo, procurar a Secretaria Acadêmica para esclarecimentos.  

 

Art. 12. Para efeitos de contabilização das horas mediante processo protocolar, por meio da 

ficha oficial de protocolo, retirado do site https://www.uniguacu.edu.br/utilidades/horas-

sociais-e-complementares/ ou da empresa de reprografia que atende a instituição, os 

acadêmicos deverão atentar-se para o seguinte quadro de referência das atividades.  

 

a) As atividades aqui apresentadas são algumas que poderão ser realizadas, as demais que 

não se apresentam aqui serão analisadas pela Pró-Reitoria Acadêmica, Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão e pelo Conselho de Ensino e Pesquisa do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu:  

ATIVIDADE CARGA HORÁRIA COMPROVAÇÃO 

Eventos presenciais como: Palestras, 
Simpósios, Seminários, Workshop, 
Semanas, Atividades que envolvam 

diretamente um conteúdo programático 
do curso, cursos de aperfeiçoamento, 
cursos técnicos na área de atuação, e 

demais eventos que possam ser 
contabilizados por meio de aprovação das 

Pró-Reitorias Acadêmica e de Pós-
Graduação, Iniciação à Pesquisa e 

Extensão, ouvido a Coordenação dos 
cursos 

Carga horária máxima 
de 54h ✄ para 

atividades presenciais 
 

40% da carga horária, 
no limite de 54h,  para 

atividades em EaD 

Certificação 
conforme previsto 

nesta Resolução. Se 
em formato EaD 

precisa ser aprovado 
pela Coordenação de 

Curso com 
assinatura no 

certificado 

Representação discente: Representante 
de turma 

Até 
10h anuais, no limite de 

40h na integralização 
do curso 

Declaração da 
Coordenação do 

Curso e relatório de 
atividades 

Membro do Conselho Superior (CONSU) 
10h anuais, no limite de 

20h na integralização 
do Curso 

Resolução de 
Nomeação e 
relatório de 
atividades 

Membro do Conselho de Ensino e 
Pesquisa (CONSEPE) 

10h anuais, no limite de 
20h na integralização 

Resolução de 
Nomeação e 
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do Curso relatório de 
atividades 

Membro da Comissão Própria de 
Avaliação 

10h anuais, no limite de 
20h na integralização 

do Curso 

Resolução de 
Nomeação e 
relatório de 
atividades 

Participação em Grupos de Estudos 

Até 
20h anuais, no limite de 

40h na integralização 
do curso 

Declaração do 
Coordenador do 

grupo e relatório das 
atividades 

realizadas, aprovado 
pela Coordenação do 

Grupo 

Organizador de Grupos de Estudos 

Até 
30h anuais, no limite de 

54h na integralização 
do curso 

Declaração da 
Coordenação do 

curso e relatórios das 
atividades aprovado 

pela coordenação 
 

Participação em Grupos de Pesquisa 
25 horas anuais, no 

limite de 50 horas na 
integralização do curso 

Declaração do 
Coordenador do 

grupo e relatório das 
atividades 

realizadas, aprovado 
pela Coordenação do 
Grupo e pelo menos 
uma publicação no 

ato do protocolo 

Monitoria Acadêmica-Científica 
Carga Horária Máxima 

de 54h 

Declaração emitida 
pela Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, 
Iniciação à Pesquisa 
e Extensão, mais um 

relatório das 
atividades 

desenvolvidas 

Participação de Comissões Julgadoras de 
atividades inerentes ao curso 

2h no limite de 10h na 
integralização do curso 

Declaração da 
atividade 

desenvolvida 

Presidente de Comissão Organizadora de 
Eventos dentro do curso, ou de atividades 

que divulguem o curso e a Instituição 

Limite de até 
10h na integralização 

do curso 

Declaração da 
Coordenação do 

Curso, ou da 
Instituição em que o 
evento foi realizado 

Membro de Comissão Organizadora de 
Eventos dentro do curso, ou de atividades 

que divulguem o curso e a Instituição 

Limite de até 
8h na integralização do 

curso 

Declaração da 
Coordenação do 

Curso, ou da 
Instituição em que o 
evento foi realizado 

Desenvolvimento de Produtos na área do Limite de até Declaração da 
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curso e que divulguem a Instituição 10h na integralização 
do curso 

Coordenação do 
Curso, ou da 

Instituição em que o 
evento foi realizado 

Integralização de disciplinas de 
Graduação, ou de cursos de 

Aperfeiçoamento, que estejam ligadas à 
área de graduação 

Carga horária máxima 
de 54h 

Declaração da 
Secretaria 

Acadêmica e cópia 
do histórico 

Curso de língua estrangeira 
Limite de até 

40h ✄ certificação em 
cada língua 

Certificação 
conforme previsto 
nesta Resolução 

Assessoria em atividades da área de 
formação com supervisão de professores 

Limite de até 
20h na integralização 

do curso 

Declaração da 
Coordenação do 

Curso, ou da 
Instituição em que o 
evento foi realizado, 

mais relatório das 
atividades realizadas 

Participação em Programas da Rádio 
Uniguaçu 

Até 2h, com limite de 
10h na integralização 

do curso 

Declaração da 
Direção da Rádio 

Estágio Extracurricular não obrigatório 
Carga horária máxima 

de 54h 

Declaração do local 
de estágio, mais 

relatório de estágio 
com o assinatura do 

supervisor com o 
número do Conselho 

da área 

Residência em instituições, entidades ou 
terceiro setor 

Carga horária máxima 
de 54h 

Declaração do local 
de residência, mais 

relatório da 
residência, com o 

assinatura do 
supervisor com o 

número do Conselho 
da área 

Presidente de Centro Acadêmico e/ou de 
Diretório Acadêmico 

Limite de 20h anuais, 
limitado a 40h na 

integralidade do curso 

Ata de posse e 
relatório das 

atividades 
desenvolvidas 

Membro de Centro Acadêmico e/ou 
Diretório Acadêmico 

Limite de 15h anuais, 
limitado a 30h na 

integralidade do curso 

Ata de posse e 
relatório das 

atividades 
desenvolvidas 

Assistir às bancas de Trabalho Final de 
Curso na área de formação (TCC) 

2h por banca no limite 
máximo de 10h no 

transcorrer do curso 

Lista de assinatura 
durante as bancas ✄ 

entregue pela 
Coordenação de TCC 
do curso à Secretaria 

Acadêmica 
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Assistir às bancas de Mestrado na área de 
formação 

4h por banca no limite 
máximo de 12h no 

transcorrer do curso 

Declaração assinada 
e timbrada pelo 

presidente da banca 
e cópia do edital 
público da Banca 

marcada 

Assistir às bancas de Doutorado na área 
de formação 

5h por banca no limite 
máximo de 15h no 

transcorrer do curso 

Declaração assinada 
e timbrada pelo 

presidente da banca 
e cópia do edital 
público da Banca 

marcada 

Participação com apresentação de 
trabalho no Encontro de Iniciação à 

Pesquisa (Iniciação Científica) da 
Uniguaçu 

20h 
Certificação 

conforme previsto 
nesta Resolução 

Participação como ouvinte no Encontro 
de Iniciação à Pesquisa (Iniciação 

Científica) da Uniguaçu 
10h 

Certificação 
conforme previsto 
nesta Resolução 

 

b) Assim como as Atividades Complementares, as atividades aqui apresentadas são 

algumas que poderão ser realizadas, as demais que não se apresentam aqui serão 

analisadas pela Pró-Reitoria Acadêmica, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à 

Pesquisa e Extensão e pelo Conselho de Ensino e Pesquisa do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu: 

ATIVIDADE CARGA HORÁRIA COMPROVAÇÃO 

Divulgação do curso, quando solicitado 
pela Instituição por meio da Coordenação 

de curso ✄ Durante dias úteis 

1h social a cada hora de atividade 
✄ máximo 10h, por atividade. 

Limite máximo de 30h no 
transcorrer do curso. 

Assinatura de lista 
de presença ao 

término da 
atividade 

Divulgação do curso, quando solicitado 
pela Instituição por meio da Coordenação 

de curso ✄ Durante o final de semana e 
feriados 

2h social a cada hora de atividade 
✄ máximo 20h, por atividade. 

Limite máximo de 40h no 
transcorrer do curso. 

 
Assinatura de lista 

de presença no 
término da 
atividade 

Participação de Projetos de Extensão 
Limite máximo de 30h no 

transcorrer do curso 

Declaração de 
participação 

produzida pela 
Secretaria de Pós-

Graduação, 
Iniciação à 
Pesquisa e 

Extensão, mais 
relatório de 
atividades 

Desenvolvimento de atividades 1h social a cada hora de atividade Cópia do ofício, 
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relacionadas à área de formação, 
solicitadas por meio de ofício à Instituição 

realizada, máximo de 20h por 
atividade. 

Limite máximo de 40h no 
transcorrer do curso 

declaração de 
desenvolvimento 
da atividade. Se a 
atividade passar 
de 10h precisará 

também de 
relatório das 
atividades. 

Desenvolvimento de projetos sociais 
dentro da área de formação (projetos 

realizados pelos próprios acadêmicos) ✄ 
Com aprovação da Coordenação do Curso 

1h social a cada hora de atividade 
realizada, máximo de 20h por 

atividade. 
Limite máximo de 40h no 

transcorrer do curso 

Cópia do projeto 
aprovado, 

declaração do 
local de realização 
da atividade. Se a 
atividade passar 
de 10h precisará 

também de 
relatório das 
atividades. 

Participação em mutirões e demais 
atividades socias organizada pelas 

sociedade civil organizada, ou pelos 
órgãos e instituições citadas nesta 

Resolução ✄ desde que a Uniguaçu, por 
meio da Coordenação do Curso libere a 

realização da atividade 

1h social a cada hora de atividade 
realizada, máximo de 20h por 

atividade. 
Limite máximo de 40h no 

transcorrer do curso 

Declaração do 
local de realização 
da atividade. Se a 
atividade passar 
de 10h precisará 

também de 
relatório das 
atividades. 

Palestras realizadas com temáticas 
relacionadas à área de formação ✄ desde 

que coordenação de curso aprove 

1h social a cada hora de atividade, 
no máximo 5h por palestra. 

Limite de 20h no transcorrer do 
curso 

Declaração do 
local, seguido de 
assinatura com 
aprovação da 

coordenação de 
curso 

Participação de Atividades de Divulgação 
da Instituição e do curso ✄ durante a 

semana 

1h social a cada hora de atividade 
✄ máximo 10h, por atividade. 

Limite máximo de 20h no 
transcorrer do curso. 

 
Assinatura de lista 

de presença ao 
término da 
atividade 

Participação de Atividades de Divulgação 
da Instituição e do curso ✄ finais de 

semana e feriados 

2h social a cada hora de atividade 
✄ máximo 20h, por atividade. 

Limite máximo de 40h no 
transcorrer do curso. 

 
Assinatura de lista 

de presença ao 
término da 
atividade 

Assessoria para atividades dentro da área 
de formação ✄ desde que a Coordenação 

do Curso libere e aprove que seja 
realizada em instituições, órgãos e demais 

locais conveniados à Uniguaçu 

1h social a cada hora de atividade 
realizada, máximo de 20h por 

atividade. 
Limite máximo de 20h no 

transcorrer do curso 

Declaração do 
local de realização 
da atividade. Se a 
atividade passar 
de 10h precisará 

também de 
relatório das 
atividades. 



  

273 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

Membro de Entidades de Caridade, 
beneficente ou de representações do 
terceiro setor, desde que aliado ao 
conteúdo programático do curso e 

aprovado pela Coordenação do Curso 

Carga horária total 10h 

Declaração da 
Entidade, cópia 
das atas do ano 
corrente com a 
participação do 

interessado e sua 
assinatura e 
relatório das 

atividades 
desenvolvidas. 

 

Art. 13. As declarações para comprovação deverão ser timbradas, seguidas de assinatura e 

carimbo do responsável, com o número de registro das entidades e órgãos que regularizam o 

exercício da profissão, se for o caso. 

 

Art. 14. Os ofícios encaminhados deverão ser timbrados, seguidos de assinatura e carimbo do 

responsável.  

 

Art. 15. As listas de presenças nos eventos terão como responsável o Central do Acadêmico, 

sendo uma lista timbrada e com a assinatura do responsável no dia do evento.  

 

Art. 16. Os relatórios deverão seguir o modelo padrão disponibilizado no site 

www.uniguacu.edu.br, com fotos comprovando a participação, sendo necessário que a 

coordenação do curso assine o relatório.  

 

Art. 17. Os projetos para realização das atividades deverão seguir o modelo padrão 

disponibilizado no site www.uniguacu.edu.br e deverão ser aprovados pela coordenação do 

curso, com assinatura e carimbo, comprovando a aprovação. 

 

Art. 18. As atividades oficiais do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) serão 

notificados por Editais, Comunicados e pelos Coordenadores de Curso. 

 

Art. 19. Todas as atividades realizadas precisam da aprovação da Pró-Reitoria Acadêmica ou 

da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão, juntamente da 

Coordenação dos Cursos.  
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Parágrafo Único: Caso não haja aprovação não serão contabilizadas as horas em hipótese 

alguma.  

    

Art. 20. A carga horária de cada modalidade de atividade para a integralização das horas nos 

Cursos de Graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), será a seguinte: 

Curso 
Carga Horária 

Total 
Atividade 

Complementar 

Limite/hora 
modalidade 

complementar 
Atividade Social 

 Até 2018 2019 Até 2018 2019  Até 2018 2019 

Administração 180 240 126 169 54 54 71 

Agronomia 280 374 196 262 54 84 112 

Arquitetura e 
Urbanismo 

200 267 140 187 54 60 80 

Biomedicina 200 267 140 187 54 60 80 

Ciências 
Contábeis 

180 240 126 169 54 54 71 

Direito 160 214 112 150 54 48 64 

EDF - Licenciatura 200 267 140 187 54 60 80 

EDF - 
Bacharelado 

200 267 140 187 54 60 80 

Enfermagem 200 267 140 187 54 60 80 

Engenharia Civil 200 267 140 187 54 60 80 

Engenharia da 
Produção 

200 267 140 187 54 60 80 

Engenharia 
Elétrica 

200 267 140 187 54 60 80 

Engenharia 
Mecânica 

200 267 140 187 54 60 80 

Farmácia 280 374 196 262 54 84 112 

Fisioterapia 200 267 140 187 54 60 80 

Medicina 
Veterinária 

300 401 220 294 54 80 107 

Nutrição 180 241 126 167 54 54 74 

Odontologia 300 401 220 294 54 80 107 

Psicologia 216 289 152 203 54 64 86 

Sistemas de 
Informação 

240 321 168 225 54 72 96 

 

Art. 21. Os pedidos de validação de horas deverão ser protocolados na Secretaria Acadêmica, 

por meio de formulário próprio disponível no site www.uniguacu.edu.br.  
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Art. 22. Os acadêmicos têm até o penúltimo semestre de curso para cumprir todas as horas, 

com o prazo máximo a primeira quinzena de agosto de cada ano, não podendo apresentar 

horas para validação após esse prazo. 

 

Art. 23. Os casos omissos na presente Resolução serão tratados pela Pró-Reitora Acadêmica, 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão e pelo Conselho de Ensino e 

Pesquisa (CONSEPE).  

 

Art. 24. Esta Resolução revoga todas as disposições em contrário, bem como revoga a 

Resolução 02/2013.  

 

Art. 25. Esta Resolução entra em vigor a partir de sua data de publicação. 

 

  União da Vitória, 10 de abril de 2019 

 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 

Prof. Atilio A. Matozzo 

PRÓ-REITOR ACADÊMICO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 

João Vitor Passuello Smaniotto 

PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO À PESQUISA E EXTENSÃO 

 

3.8.5. Documentos das Horas Complementares e Sociais 

Toda documentação referente às horas complementares e sociais está disponível no 

site institucional, o que são as horas sociais e complementares, como realizar as atividades, 

e os modelos de projetos e relatórios. Disponível em: 

https://www.uniguacu.edu.br/utilidades/horas-sociais-e-complementares/.  
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3.8.5.1. Projeto de Horas Sociais e Complementares 

Itens mínimos: 

CAPA  

 

SUMÁRIO  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

2. JUSTIFICATIVA  

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

3.2 Objetivos específicos 

 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

5. RECURSOS  

 

Recursos Humanos: (todas as pessoas envolvidas no projeto) 

 

Recursos Materiais: (todos materiais utilizados) 

 

6. CRONOGRAMA 
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3.8.5.2. Relatório de Desenvolvimento de Atividades 

Itens mínimos: 

 

CAPA: 

 

SUMÁRIO: 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

2. JUSTIFICATIVA 

(TEXTO JUSTIFICANDO A IMPORTANCIA DO PROJETO PARA SOCIEDADE) 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO/ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

 

4. CARACTERÍZAÇÃO DO EVENTO 

 

5. AVALIAÇÃO DISCENTE DA RELAÇÃO ENTRE ÁREA DE ATUAÇÃO E ATIVIDADE 

DESENVOLVIDA (texto informativo contendo resultados e conclusão) 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

3.8.5.3. Validação das Horas Complementares e Sociais 

 Acadêmico: _______________________________________________________Curso:________________Periodo:_____________________ 
  
Validação de atividades Sociais e Complementares1                                                                                                       Data: ___/____/____ 

 
  OBSERVAÇÃO DA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES E SOCIAIS  

 

 

 

 

 

 

Prof. Jefferson dos Santos 

COORDENADOR DAS ATIVIDADES SOCIAIS E COMPLEMENTARES 

 

    ____________________ 

1 
Este formulário apenas terá validade com os documentos comprobatórios anexados. Na dúvida de como proceder, procurem a Coordenação das Atividades Sociais e 

Complementares.

Atividades Desenvolvidas CH Social Comp.  Ind. Def. 
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3.9. PROGRAMA DE EXTENSÃO 

A Extensão Universitária é uma das funções sociais da Universidade, que tem por 

objetivo promover o desenvolvimento social, fomentar projetos e programas de extensão 

que levam em conta os saberes e fazeres populares, garantindo, assim, os valores 

democráticos de igualdade de direitos, respeito à pessoa e sustentabilidade ambiental e 

social.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional do Centro Universitário do Vale do Iguaçu 

(PDI) prevê que o desenvolvimento da Instituição está diretamente ligado à comunidade que 

a cerca, o que faz com que o processo de institucionalização das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão sejam diretamente relacionadas às comunidades que dão corpo e 

abrangência à IES. 

Pensando nisso, as atividades de ação extensionista devem ir além da prestação de 

serviços (assistências, consultorias, assessorias, atendimento nas empresas juniores), da 

difusão cultural (eventos e toda uma vasta gama de realizações artísticas ou culturais), ou da 

disseminação de conhecimentos (cursos, seminários, palestras, conferências) para poder 

suprir a comunidade, e os acadêmicos, de conhecimento. Mais do que na simples 

formulação da missão institucional, é na compreensão desta identidade, na vivência deste 

✙✝✄✙✂✟☎✝✄ ✖✄✄✡✟✄✝ ✣✆✌ ✠✌✍✂✆ ✂ ✙✝✔✣✆✝✔✟✡✡✝ ✡✝✙✟✌✍✤ ✣✂✍✌ ✙✝✔✒✄✟✎✌✎✂ ✌✙✌✎✘✔✟✙✌ ✁✒✂ ✌ ✏✄✁

promove a integração entre ensino, pesquisa e extensão.  

Como parte da política de extensão, as propostas de atividades levam em 

consideração, sempre, cinco modalidades de extensão a seguir: 

a) Cursos de Extensão: são aqueles ministrados que respondem a demandas, atendidas, ou 

não, pela atividade regular do ensino formal de graduação ou de pós-graduação. Esses 

cursos podem ser predominantemente presenciais. 

b) Eventos: são atividades de curta duração como: palestras, seminários, exposições, 

congressos, entre outras, que contribuem para a disseminação do conhecimento. Destacam-

se os Simpósios de cada grande área da Instituição, os quais são recorrentes e programáveis 

a cada ano.  

c) Projetos de Extensão Continuados: têm como objetivos o desenvolvimento de 

comunidades, a integração social e a integração com instituições de ensino. São projetos 
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desenvolvidos ao longo do ano letivo, podendo ser renovados no ano seguinte, mediante 

solicitação encaminhada à Secretaria Geral de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. 

d) Programas especiais, ou regimes especiais: preveem a realização contínua, ou inovadora 

de disciplinas presentes nas matrizes curriculares dos cursos, as quais poderão ser 

aproveitadas nos cursos de graduação da Instituição, após solicitação formal, por parte do 

aluno, aos colegiados. Servem, também, como processo de nivelamento e reenquadramento 

das disciplinas. 

e) Programas permanentes: são empreendimentos que se caracterizam por uma 

organização estável e por disponibilizar a divulgação científica, artística e cultural tendo a 

sociedade e várias comunidades atendidas no transcorrer do ano letivo. Aqui se encaixam os 

estudantes da bolsa ISS. 

 Assim, Uniguaçu desenvolve, de forma plena e consistente, os projetos de 

extensionistas dentro das grandes áreas do conhecimento que abarcam os cursos de 

graduação da Instituição.  

Todos os projetos de extensão têm seu enquadramento em uma das cinco 

modalidades de extensão prevendo o encaixe da proposta em uma das quatro áreas 

temáticas a seguir: 

a) Acadêmico: Busca realizar ações de melhoria institucional, no que diz respeito à formação 

dos docentes e discentes e sociedade. 

 b) Cultural: Tem o propósito desenvolver ações de valorização e disseminação do 

conhecimento na IES e nas comunidades ao seu entorno demais segmentos da sociedade. 

c) Científico: Busca promover ações de desenvolvimento técnico-científico de relevância 

acadêmica e social na resolução de problemas sociais. 

d) Responsabilidade social: Realizar ações que conduzam ao desenvolvimento e a 

conscientização da comunidade com relação aos valores da ética e da sustentabilidade, 

promovendo uma sociedade mais justa, cidadã e ativa. 

Cabe à Secretaria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão gerir e analisar os demais 

casos referentes ao Programa de Extensão. Todos os programas são organizados pelo 

Regimento do Programa de Extensão. 
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Quadro 31: Quadro Modalidades e Eixos Temáticos Programas de Extensão da UNIGUAÇU 
MODALIDADES TEMÁTICAS 

Cursos de Extensão Acadêmico 

Eventos Cultural 

Projetos de Extensão Continuados Científico 

Programas especiais, ou regimes especiais Responsabilidade social 

Programas permanentes  

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

3.9.1. Regimento Interno do Programa de Extensão do Centro Universitário Vale do 
Iguaçu 

 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

Art. 1º. O presente Regimento Interno regula o Programa de Extensão do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), levando em consideração a extensão universitária 

como um processo educativo, cultural, científico e de continuidade educacional que, 

articulado de forma indissociável ao ensino e à pesquisa, viabiliza a relação transformadora 

entre Instituição e os vários setores da sociedade.  

  

Art. 2º. O Programa de Extensão terá como objetivos: 

 Promover o desenvolvimento social, por meio da relação direta entre ensino e pesquisa, 

integrando-os com as demandas do mundo do trabalho, bem como as demandas sociais, 

contribuindo para o aperfeiçoamento, a reformulação e a implementação de concepções 

práticas do currículo acadêmico, aliado ao perfil do egresso ao que tange à produção do 

conhecimento; 

a) Fomentar projetos de extensão que levam em conta os saberes e fazeres populares, 

garantindo assim os valores democráticos de igualdade e de direitos, respeito à 

pessoa e a sustentabilidade ambiental, social e do conhecimento; 

b) Participar do processo de desenvolvimento da sociedade nas mais diversas áreas, de 

forma dinâmica e qualitativa, buscando caminhos alternativos para atender as 

demandas necessárias para a transformação de realidades; 
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c) Dinamizar a relação entre teoria e prática, de forma democrática, tendo como 

referência o processo de aprendizagem fomentada pelos cursos de graduação e pós-

graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

d) Difundir saberes, ciência e cultura nas mais diversas comunidades, respeitando à 

igualdade, a diversidade, em busca do desenvolvimento social; 

e) Formar cidadãos capazes de responder, antecipar e criar respostas às questões 

levantadas pela sociedade, servindo de agente transformador da realidade. 

 

§ 1º. A institucionalização do Programa de Extensão deverá atender às necessidades locais, 

regionais, estaduais e nacionais, enfatizando, sempre, as questões socioeconômicas, 

educacionais, ambientais, histórico-culturais e políticas, visando o desenvolvimento 

institucional e social em todos os níveis, estabelecendo mecanismos que relacionem os 

saberes acadêmicos aos saberes populares.  

§ 2º. Os projetos de extensão ligados ao Programa deverão levar em consideração as 

seguintes demandas: 

 Deverá ser direcionado para uma das 4 (quatro) áreas, sendo: projeto de extensão 

acadêmico, projeto de extensão cultural, projeto de extensão científico e projeto de extensão 

de responsabilidade social; 

a) Após direcionamento dentro das áreas, deverá ser modalizado da seguinte maneira: 

curso de extensão; eventos de extensão; projetos de extensão continuados; 

programas especiais/regimes especiais e programas permanentes de extensão. 

  

§ 3º. As atividades de extensão podem ser integralizadas no currículo dos cursos de 

graduação e pós-graduação, por meio de atribuição de horas em atividades formativas, nos 

termos das Diretrizes Curriculares Nacionais de curso de graduação e pós-graduação da 

Instituição. 

  

CAPÍTULO II 

DA PARTICIPAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 Art. 3º. Todos os programas e projetos serão compostos individualmente, ou em grupos, 

aprovados, inicialmente, nos Núcleos Docentes Estruturantes, aprovado em colegiado e 
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encaminhado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão, a qual fará a 

análise final e aprovação do programa ou projeto. 

  

Art. 4º. Poderão participar dos projetos do Programa de Extensão todos os funcionários do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), em efetivo exercícios e aposentados, 

discentes de graduação e pós-graduação, regularmente matriculados e pessoas da 

comunidade externa à Uniguaçu. 

  

§ 1º. Cada projeto de extensão, levando em consideração o presente no caput do Art. 2º, 

parágrafo segundo, deverá ter um coordenador; 

§ 2º. A coordenação poderá ser exercida simultaneamente em, no máximo, 3 (três) projetos 

em áreas iguais, ou distintas, bem como em modalidades iguais, ou distintas. 

§ 3º.  A proposta a ser apresentada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e 

Extensão deverá ter a anuência da coordenação do curso de graduação ou pós-graduação 

em que o docente/propositor do projeto é lotado. 

  

Art. 5º. Os acadêmicos devidamente matriculados e em dia com suas obrigações acadêmicas 

e administrativas poderão participar dos projetos com atividades complementares ao ensino 

e à pesquisa. 

  

Art. 6º. Caberá ao coordenador de projetos de extensão:  

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno; 

b) Apresentar a proposta de projeto de extensão, dentro das modalidades e áreas 

relacionadas no caput do Art. 2º deste Regimento Interno ao NDE e ao Colegiado em 

que está ligado e na sequência, se aprovado, à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Iniciação à Pesquisa e Extensão; 

c) Fazer articulação entre o projeto as demais atividades desenvolvidas na comunidade 

interna e externa, levando em consideração o desenvolvimento da sociedade; 

d) Acompanhar e avaliar o desempenho dos discentes e demais pessoas envolvidas nos 

projetos; 
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e) Desenvolver relatórios de atividades a partir das Planos de Ação do projeto de 

extensão, tendo em vista a organização da documentação de comprovação da 

realização do projeto; 

f) Divulgar os resultados parciais e finais dos projetos em forma de diagnósticos para 

que se possa ter um acompanhamento das atividades e, se necessário, a 

reestruturação do projeto, o que será acompanhado pela Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão; 

g) Prestar contas, quando for o caso, do custeio das atividades realizadas; 

h) Calendarizar as atividades, organizando prazos e demais demandas necessárias às 

atividades de extensão; 

i) Fomentar publicações que divulguem as atividades dos projetos de extensão. 

  

Art. 7º. O projeto somente poderá ser iniciado após aprovação pela Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão. 

  

Art. 8º. Os projetos de extensão deverão se enquadrar, em relação ao tempo de execução, 

nos seguintes parâmetros:  

a) Atividades de curta duração: serão realizadas entre um dia a dois meses. 

b) Atividades de média duração: serão realizadas entre três meses a seis meses. 

c) Atividades de longa duração: serão realizadas entre seis meses a um ano. 

 

Parágrafo Único: Impreterivelmente as atividades não poderão sobressair o prazo de longa 

duração, para que o processo de acompanhamento seja efetivo e eficaz. Sendo previsto no 

tempo de cada um dos parâmetros o tempo para a produção de relatórios e demais 

procedimentos obrigatórios. 

  

Art. 9º. Todas as atividades de extensão deverão prever o processo de encerramento a partir 

da finalização dos trabalhos realizados, levando em consideração a entrega do relatório 

final, conforme o modelo solicitado no edital de chamada, à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Iniciação à Pesquisa e Extensão. 
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Art. 10º. O prazo para entrega do relatório será estipulado no ato de registro da atividade, 

sendo que todas as comprovações de realização das atividades, seja o propositor, seja para 

os participantes, apenas será lavrado após a entrega do relatório final à Secretaria, a qual 

terá um prazo de 72h para analisá-lo, aprová-lo ou não. Após aprovação, toda a 

documentação comprobatória estará à disposição dos responsáveis pela atividade. Em caso 

de reprovação será solicitado ao responsável pelas atividades as documentações faltantes. 

  

Art. 11. As proposições das atividades de extensão serão avaliadas pela Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão, ouvida a Coordenação do Curso ao qual o 

propositor está vinculado, sendo encaminhado para aprovação em colegiado, levando-se em 

consideração as determinações presentes em Edital de chamada de proposições de atividade 

de forma semestral, ou quando necessário. Após aprovação o projeto passa a ser cadastrado 

e a ser efetivado. A determinação dos itens a serem avaliados será proposto pelo edital 

anual, ou semestral dependendo das demandas, de chamada das atividades. 

  

Art. 12. Os relatórios finais dos projetos serão enviados e apresentados à Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão, sendo, após aprovação das comprovações de 

realização do projeto, arquivados.  

  

Parágrafo Único: A certificação dos projetos dar-se-á pela carga horária efetivamente 

realizada, sendo expedida a certificação logo após arquivamento dos projetos.  

  

Art. 13. Os projetos poderão ser reeditados desde que passem pelos trâmites de aprovação 

presentes nos caputs dos Artigos anteriores. 

  

CAPÍTULO III 

DA COMPROVAÇÃO  

Art. 14. Todos os projetos em andamento serão apresentados na página da web do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 
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CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 15. Os casos omissos no presente Regimento Interno serão resolvidos pela Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

  

Art. 16. O presente Regimento Interno entrará em vigor após sua aprovação no Conselho 

Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), revogadas as decisões ao contrário. 

  

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Prof. João Vitor Passuello Smaniotto 

PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO À PESQUISA E EXTENSÃO 

 

3.9.2. Proposição de Extensão 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão, abrirá um edital de 

chamada de projetos em fluxo contínuo a cada início de ano letivo. Esse documento 

apresentará todas as orientações para o desenvolvimento das proposições de atividades de 

extensão. O procedimento mais importante a ser adotado pelos propositores é o 

enquadramento do projeto/pedido em uma das cinco modalidades de extensão (cursos de 

extensão, eventos, projetos de extensão continuados, programas especiais ou regimes 

especiais e programas permanentes) prevendo o encaixe da proposta em uma das quatro 

áreas temáticas (acadêmico, cultural, científico e responsabilidade social). 

  Os interessados a proposição de projetos deverão preencher o requerimento 

presente no site da Uniguaçu, no espaço extensão, bem como formular um projeto, 

conforme o modelo presente também no site, encaminhar à coordenação do curso da área 

afim para aprovação no colegiado. Após aprovação do colegiado do curso, o projeto deverá 

ser encaminhado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão para 

cadastramento e liberação do projeto. Esse processo, a partir da data de entrega, terá um 

prazo de 72h.  
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  Todas as atividades de extensão serão registradas, acompanhadas e certificadas pela 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão, com acompanhamento 

direto das coordenações de curso e da Pró-Reitoria Acadêmica da Uniguaçu. 

  O registro das atividades será realizado em um sistema próprio da Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão, destinado para esse fim. 

 

3.9.3. Forma de Inscrição dos Participantes das Atividades 

  A forma participação das atividades de extensão estarão vinculadas a cada projeto 

destinado à Secretaria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, sendo que todos os projetos 

deverão prever o processo de inscrição dos interessados, seja ela gratuita ou paga. 

  Como a finalidade geral da extensão é abranger a sociedade, trazendo soluções 

viáveis para sua transformação e melhoria, o Programa de Extensão da Uniguaçu prevê que 

as atividades deverão se enquadrar nas seguintes proposições:  

a) Atividades pagas: é previsto um valor para o desenvolvimento do curso de extensão, para 

o pagamento de profissionais, materiais e demais necessidades referentes à atividade. 

b) Atividades gratuitas: as quais são realizadas sem custo aos seus participantes. 

  Outra forma de participação poderá ser por meio de indicação dos responsáveis 

pelos projetos e/ou da melhor forma. 

 

3.9.4. Duração das Atividades 

 As atividades/projetos de extensão deverão se enquadrar nos seguintes parâmetros: 

a) Atividades de curta duração: serão realizadas entre um dia a dois meses. 

b) Atividades de média duração: serão realizadas entre três meses a seis meses. 

c) Atividades de longa duração: serão realizadas entre seis meses a um ano. 

 Impreterivelmente as atividades não poderão sobressair o prazo de longa duração, 

para que o processo de acompanhamento seja efetivo e eficaz. Sendo previsto no tempo de 

cada um dos parâmetros o tempo para a produção de relatórios e demais procedimentos 

obrigatórios.  
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3.9.5. Procedimento de Encerramento das Atividades 

 Todas as atividades de extensão deverão prever o processo de encerramento a partir 

da finalização dos trabalhos realizados, levando em consideração a entrega do relatório final 

quando for o caso, conforme o modelo solicitado no edital de chamada, à Secretaria Geral 

de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão.  

 O prazo para entrega do relatório será estipulado no ato de registro da atividade, 

sendo que todas as comprovações de realização das atividades, seja o propositor, seja para 

os participantes, apenas será lavrado após a entrega do relatório final à Secretaria, a qual 

terá um prazo de 72h para analisá-lo, aprová-lo ou não. Após aprovação, toda a 

documentação comprobatória estará à disposição dos responsáveis pela atividade. Em caso 

de reprovação será solicitado ao responsável pelas atividades as documentações faltantes. 

 

3.9.6. Divulgação das Atividades 

Todas as atividades de extensão serão apresentadas/divulgadas na página da 

Uniguaçu, bem como nos murais disponíveis na Instituição, sendo constantemente 

atualizadas. Cabe, também, ao responsável pela atividade sua divulgação.  

 As atividades divulgadas que não sejam realizadas por falta de interessados, serão 

reagendadas e redivulgadas em novas datas. Mas passarão a fazer parte do rol de atividades 

do Programa de Extensão, desde que o responsável concorde com processo. 

 

3.9.7. Avaliação dos Projetos de Extensão 

  As proposições das atividades de extensão serão avaliadas pela Coordenação do 

Curso ao qual o propositor está vinculado, sendo encaminhado para aprovação em 

colegiado, levando-se em consideração as determinações presentes no edital de chamada 

de proposições de atividade.  

  Após aprovação do colegiado, a proposição é encaminhada à Secretaria Geral de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão, para análise e conferência dos requisitos presentes no 

edital. Após aprovação o projeto passa a ser cadastrado e a ser efetivado.  

  A determinação dos itens a serem avaliados será proposto pelo edital anual de 

chamada das atividades. 
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3.9.8.  Projetos de Extensão no Âmbito do Curso de Arquitetura e Urbanismo 

Como forma de visualização de todos os projetos de extensão elaborados ou com 

participação do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniguaçu, desde a formação do curso 

em 2015 até o semestre vigente 2019, elaborou-se quadro separando por ano, duração, 

modalidade e temática, conforme PDI-2018 e Regimento Interno do Programa de Extensão 

do Centro Universitário Vale do Iguaçu. Os itens a seguir descrevem detalhadamente cada 

projeto, para maiores informações há o projeto e relatório de cada extensão do curso. 

Quadro 32: Relação de Projeto de Extensão Realizados no ano de 2015 a 201+9 
PROJETO DE EXTENSÃO ANO DURAÇÃO MODALIDADE TEMÁTICA 

Curso de Autodesk Revit 2015/1 Curta a)Curso de Extensão a)Acadêmico 

Projeto Uniguaçu na Praça 2015/1 Curta e)Programa Permanente d)Responsabilidade Social 

1ª SAU ✄Semana de 
Arquitetura e Urbanismo 

2015/1 Curta b)Eventos 

a)Acadêmico  
b)Cultural 
c)Científico 
d)Responsabilidade Social 

Projeto Uniguaçu na Praça 2015/2 Curta e)Programa Permanente d)Responsabilidade Social 

Projetos do Escritório 
Modelo de Arquitetura 

2016 longa 
c)Projeto de Extensão 
Continuados 

a)Acadêmico 
d)Responsabilidade Social 

2ª SAU ✄Semana de 
Arquitetura e Urbanismo 

2016/1 Curta b)Eventos 

a)Acadêmico  
b)Cultural 
c)Científico 
d)Responsabilidade Social 

Projeto Uniguaçu na Praça 2016/1 Curta e)Programa Permanente d)Responsabilidade Social 

Curso de Pós-Produção de 
imagem na arquitetura 

2016/2 curta a)Curso de Extensão a)Acadêmico 

Curso de Autodesk Autocad 2016/2 curta a)Curso de Extensão a)Acadêmico 

Curso de Autodesk Revit 2016/2 curta a)Curso de Extensão a)Acadêmico 

Projeto Uniguaçu na Praça 2016/2 Curta e)Programa Permanente d)Responsabilidade Social 

Projeto Charrete - Biblioteca 2016/2 curta b)Eventos a)Acadêmico b)Cultural 

Projetos do Escritório 
Modelo de Arquitetura 

2017 longa 
c)Projeto de Extensão 
Continuados 

a)Acadêmico 
d)Responsabilidade Social 

IV SEMTEC - Semana de 
Tecnologia da Uniguaçu 

2017/1 Curta b)Eventos 
a)Acadêmico  
c)Científico 
d)Responsabilidade Social 

Projeto Uniguaçu na Praça 2017/1 Curta e)Programa Permanente d)Responsabilidade Social 

Projeto Charrete ✄ Morro do 
Cristo 

2017/1 curta b)Eventos a)Acadêmico b)Cultural 

Projeto Uniguaçu na Praça 2017/2 Curta e)Programa Permanente d)Responsabilidade Social 

Curso de Revit Architecture 2017/2 curta a)Curso de Extensão a)Acadêmico 

Festival da Canção A Voz 
Uniguaçu 

2017/2 curta 
c)Projeto de Extensão 
Continuados 

b)Cultural 

V SEMTEC - Semana de 
Tecnologia da Uniguaçu 

2018/1 Curta b)Eventos 

a)Acadêmico  
b)Cultural 
c)Científico 
d)Responsabilidade Social 

Projeto Uniguaçu na Praça 2018/1 Curta e)Programa Permanente d)Responsabilidade Social 

Projetos do Escritório 
Modelo de Arquitetura 

2018/1 longa 
c)Projeto de Extensão 
Continuados 

a)Acadêmico 
d)Responsabilidade Social 

Projeto Uniguaçu na Praça 2018/2 Curta e)Programa Permanente d)Responsabilidade Social 
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Projeto Charrete ✄ Vaga Viva 2018/2 curta b)Eventos a)Acadêmico b)Cultural 

Projetos do Escritório 
Modelo de Arquitetura 

2018/2 longa 
c)Projeto de Extensão 
Continuados 

a)Acadêmico 
d)Responsabilidade Social 

VI SEMTEC - Semana de 
Tecnologia da Uniguaçu 

2019/1 Curta b)Eventos 

a)Acadêmico  
b)Cultural 
c)Científico 
d)Responsabilidade Social 

Projeto Uniguaçu na Praça 2019/1 Curta e)Programa Permanente d)Responsabilidade Social 

Projetos do Escritório 
Modelo de Arquitetura 

2019/1 longa 
c)Projeto de Extensão 
Continuados 

a)Acadêmico 
d)Responsabilidade Social 

Projeto Uniguaçu na Praça 
com você 

2019/2 Curta e)Programa Permanente d)Responsabilidade Social 

Projeto Continuação Semtec 
- SEBRAE 

2019/2 curta a)Curso de Extensão a)Acadêmico 

Projetos do Escritório 
Modelo de Arquitetura 

2019/2 longa 
c)Projeto de Extensão 
Continuados 

a)Acadêmico 
d)Responsabilidade Social 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

✝ �✁✂✄☎✆✂ ✝✞✟✠✁✁☎✆☎✡☛ desenvolvido pelo curso de Arquitetura e Urbanismo, enquadra-

se na modalidade de Eventos, nas áreas temáticas Acadêmica e Cultural, o projeto 

consiste em reunir todos acadêmicos que sejam os envolvidos no desenvolvimento de um 

produto para debater, ao longo de um período predeterminado, as soluções que serão 

adotadas.  

 Histórico: três charretes realizadas uma 2016, outra em 2017 e em 2018. 

Objetivo: workshop de projeto, auxiliando o acadêmico a desenvolver o raciocínio rápido, 

habilidades de desenho e planejamento, bem como proporcionar o trabalho em equipe. 

Resultados: Em 2016, em parceria com o SEBRAE, de maneira geral, foram 12 horas para 

que os alunos organizassem suas ideias por meio de assessorias com os professores e 

desenvolvessem seus desenhos e maquetes. Após a banca, realizada dois dias depois, 

com a presença da profa. Marta Maia, Bruna Maidel e Gilda Botão, o projeto vencedor foi 

implantado dentro de um mês pelos próprios acadêmicos.  Em todas as fases, houve 

acompanhamento dos professores, amparando dúvidas e auxiliando na tomada de 

decisões. Foram usados quatro mil reais para as despesas de reforma e adaptação do 

novo ambiente. O modelo empreendedor da charrete teve impacto em diversos setores 

da faculdade.  

Em 2017, sob a sistemática de charrete (25 horas ininterruptas de duração), as nove 

equipes desenvolveram projetos até a fase de estudo preliminar para o Morro do Cristo, 

uma parceria com a Prefeitura Municipal de União da Vitória, em data previamente 

marcada, apresentaram para uma banca composta pela diretora da Uniguaçu, professora 
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Marta Borges Maia, secretários Valter Cano e Clodoaldo Goetz e Prefeito Municipal, 

Santin Roveda. 

 Em 2018 a temática da charrete foi VAGA VIVA com o projeto para uma ocupação 

temporária de algumas vagas de estacionamento de carros, transformando-as em área de 

convivência, de lazer e área verde. O local de implantação do projeto foi no 

estacionamento da Sede, os alunos tinham a limitação do espaço e de orçamento para 

garantir a viabilidade técnica e econômica do projeto foram arrecadados 42 quilos de 

alimentos com as inscrições. 

Público: 2016 ✄ 23 acadêmicos e 4 professores orientadores, 2017 ✄ 45 acadêmicos e 6 

professores orientadores, 2018 ✄ 37 acadêmicos e 7 professores orientadores. 

 Avaliação: em pesquisa informal com os alunos retorno positivo e desejo novas edições. 

✝ �✁✂✄☎✆✂ ✝☎�✠✁✡☛ o qual se enquadra na modalidade de Projetos de Extensão 

Continuados, na temática Responsabilidade Social e Acadêmica, com o objetivo de iniciar 

o processo de aplicação teórica, por meio da prática, foi proposto e iniciados os trabalhos 

do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU), a justificativa do escritório é 

atender as  a populações sem possibilidade de ter acesso ao trabalho do arquiteto e 

urbanista (ONGS, entidades sem fins lucrativos, comunidades com necessidades). Os 

alunos do EMAU saem do escritório com competências para atender pessoalmente os 

clientes, a conhecer o mercado de materiais de construção local, realizar projetos e 

orçamentos com supervisão de arquitetos profissionais.  

Histórico: o escritório modelo iniciou os trabalhos no ano de 2016, mantendo as 

atividades até o semestre vigente.  

Objetivo: iniciar o processo de aplicação teórica, por meio da prática, foi proposto e 

iniciados os trabalhos do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU), a 

justificativa do escritório é atender as  a populações sem possibilidade de ter acesso ao 

trabalho do arquiteto e urbanista (ONGS, entidades sem fins lucrativos, comunidades com 

necessidades). Os alunos do EMAU saem do escritório com competências para atender 

pessoalmente os clientes, a conhecer o mercado de materiais de construção local, realizar 

projetos e orçamentos com supervisão de arquitetos profissionais. 

Resultados: Os primeiros projetos elaborados pelo Escritório Modelo de arquitetura 

foram desenvolver a logo do escritório, projetar o espaço destino à sala do EMAU, bem 
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como projetos internos como o museu de hardware ou externos, que foi o projeto de 

reforma da Igreja do São Pedro, em Porto União.  A princípio, foram criados dois grupos 

com três acadêmicos em cada, liderados pelas professoras Gilda Botão e Karime Vieira, 

que atuaram por um período de quatro horas semanais no ano de 2016. Em 2017, ficou 

sob coordenação da professora Karime, o escritório trabalhou com projeto de reforma 

para a ACARDI, Associação Casa de Apoio e Restauração Divina que acolhe homens, 

geralmente idosos, sob administração do Frei Luís.  No ano de 2018 ainda sob supervisão 

da prof Karime os alunos devolveram projetos para reforma do espaço de convivência do 

Hospital São Braz, sala de espera da Delegacia da Mulher, Criança e do Adolescente, 

reforma do Instituto SIM e reforma da Escola Fruma Ruthenberg para inclusão de 

banheiro acessível. Em 2019, sob supervisão da prof Bruna Maidel os alunos 

desenvolveram projetos para Sala Smart, na Uniguaçu, reforma da Sala de Vacinação da 

Secretaria Municipal de Saúde e ainda uma palestra para jovens de 14 a 19 anos no SESC, 

para o projeto Orientando Futuros.   

Público:  2016 - 8 alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo, 2 professores 

orientadores e público atendido 5 projetos. 2017 - 3 alunos do curso de Arquitetura e 

Urbanismo, 1 professor orientador e e público atendido 3 projetos. 2018 - 4 alunos do 

curso de Arquitetura e Urbanismo, 1 professor orientador e público atendido 4 projetos. 

2019 ✄ 3 alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo, 1 professor orientador e público 

atendido 4 projetos. 

Avaliação: a avaliação dos trabalhos é feito por meio de relatório de cada aluno ao final 

da atuação no escritório modelo e a avaliação do professor orientador para os alunos. 

✝ �✁✂✄☎✆✂ ✝�☎�✆☎✞✡☛  desenvolvido no curso de arquitetura e urbanismo, em parceria 

com engenharias e sistemas de informação,  enquadra-se na modalidade de Eventos, nas 

áreas temáticas Acadêmica, Científica,  Responsabilidade Social e Cultural, o projeto 

consiste como espaço de integração, interlocução e interdisciplinaridade. Pensada e 

preparada para reunir discentes, docentes e técnicos administrativos e a comunidade em 

torno de atividades científicas, artísticas e culturais, não apenas o debate sobre temas 

atuais de importância para a educação superior, mas também o desenvolvimento de 

ações que favoreçam a aproximação e a manutenção de contatos permanentes com o 

outro. 



   

293 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

✝ Histórico: Teve seu primeiro evento em 2015, 1ª SAU ✄ Semana Acadêmica de 

Arquitetura e Urbanismo, em 2016 ocorreu sua 2ª Edição, concomitante à semana das 

Engenharias e Sistemas da Informação (3ª SEMTEC) e a partir de 2017 foi estruturada em 

parceria com os cursos de Engenharia Civil, Elétrica, Mecânica e Produção e Sistemas de 

Informação da IES, configurando a SEMTEC-Semana de Tecnologia da Uniguaçu, que em 

2018 chegou a sua 5ª edição, V SEMTEC. Na 1ª SAU, com o ✡✍✝✑✌✄ ✖✌ ✡✂✔✌✄✌ ☎✂✔✣✂✆✌✎✌

✎✂ ✌✆✁✒✟☎✂☎✒✆✌✤ ☎✂✠✂ ✌ ✎✒✆✌✓✕✝ ✎✂ ✂ ✎✟✌✡✛ ✙✝✄☎✝✒ ✙✝✔ ✌ ✣✌✆☎✟✙✟✣✌✓✕✝ ✎✂ ✌✍✒✄✝✡ ✄✌

organização do evento, e contou com palestras específicas para área da arquitetura no 

período noturno e minicursos no período da manhã. Na 2ª SAU, teve duração de 1 

semana, continuou no mesmo modelo nas cinco manhãs, foram ofertados minicursos e 

no período noturno, ocorreram as palestras específicas na área de Arquitetura e 

Urbanismo. A palestra de abertura foi geral para todos os cursos sobre 

✖✄✔✣✆✂✂✄✎✂✎✝✆✟✡✔✝ ✂ ✔✌✆✁✂☎✟✄✑ ✣✂✡✡✝✌✍✤✛ ✟✄✂✆✂✄☎✂ ✌ ☎✝✎✝✡ ✝✡ ✙✒✆✡✝✡ ✂✄✠✝✍✠✟✎✝✡✥ ✄✔

2017, o curso de arquitetura passa a fazer parte da IV SEMTEC, Semana de Tecnologia da 

Uniguaçu, a duração foi de 3 dias, também com palestras no período noturno e 

minicursos no período da manhã. Já no ano de 2018, na V SEMTEC, como uma demanda 

dos alunos, a semana se configurou em 5 dias, com palestra de abertura e encerramento 

para todos os cursos e a prioridade para minicursos, tanto no período noturno como 

matutino, atendendo a expectativa dos acadêmicos. No ano de 2019 a VI SEMTEC teve 

um formato diferente dos outros anos, um modelo de maratona de projetos, com 

palestras e desenvolvimento de projetos com problemas reais, com o objetivo 

fundamental a busca pela expansão e pelo aprofundamento do conhecimento em suas 

áreas afins e interdisciplinares, visto que a semana engloba os cursos da área tecnológica. 

O aluno foi o protagonista do evento realizado em 5 dias, com a palestra de abertura com 

o Arthur Igreja na segunda-feira, terça, quarta e quinta na resolução de problemas e 

sexta-feira apresentação dos projetos. Tanto no período noturno como matutino, 

atendendo a expectativa dos acadêmicos. 

Houve uma parceria com empresas locais e com a prefeitura de União da Vitória para 

trazerem demandas reais, de problemas existentes para os alunos trabalharem essas 

problemáticas. 
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Objetivo: Difundir a troca de experiências e conhecimento técnico entre profissionais, 

estudantes, pesquisadores e alunos e a interdisciplinaridade entre os cursos de 

Engenharia Civil, Elétrica, Produção, Mecânica, Sistemas de Informação e Arquitetura e 

Urbanismo. 

Resultados: Os resultados das semanas acadêmicas, além da proximidade ao público da 

sociedade civil, um dos principais legados é a relação do que se aprende em sala de aula 

com as teorias e colocá-las em prática. 

Público: 2015 ✄ 65 acadêmicos, 2016 -  390 acadêmicos, 2017 ✄ 460 acadêmicos, 2018 - 

611 acadêmicos, 2019 ✄ 334 acadêmicos. 

Avaliação: avalição direta com os alunos ao final do evento, retorno positivo e feedback 

com propostas de melhorias para os próximos eventos. 

✝ �✁✂✄☎✆✂ ✝✁�✁✂✁✠✄✁ �✠ �✁✠✄✠✡☛ O qual se enquadra na modalidade de Programa 

Permanente, na temática Responsabilidade Social, em qual todos os seus dezenove 

cursos de graduação desenvolvem atividades de orientação, a partir de estudos 

realizados em sala de aula e em aulas práticas às comunidades ao em torno da instituição, 

à cidade de União da Vitória e Porto União, bem como às cidades de Bituruna, General 

Carneiro, Porto Vitória, Canoinhas, Caçador, Três Barras, Irati, Rio Azul, Rebouças, Mallet, 

São Mateus, Antônio Olinto, Paula Freitas, Paulo Frontin, Cruz Machado, entre outras.  

Histórico: Desde a formação do curso no ano de 2015 até o semestre vigente o curso de 

Arquitetura participa do projeto. 

Objetivo: O foco do curso de Arquitetura é esclarecer dúvidas com relação a reformas e 

ampliações das edificações, riscos de uma obra sem responsável técnico, importância do 

papel do arquiteto no ato de se projetar.  

Resultados: Proximidade ao público da sociedade civil, saneamento dúvidas referentes às 

construções, regularizações de obras e o encaminhamento para o Escritório Modelo de 

Arquitetura e Urbanismo. 

Público: o número de acadêmicos em cada evento varia conforma a localidade. 

Avaliação: o retorno da comunidade é positivo e os alunos vem como uma oportunidade 

em retornar à sociedade o conhecimento aprendido na academia. 
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4. METODOLOGIA DE ENSINO 

As disciplinas são desenvolvidas em um período semestral, com carga horária pré-

fixada na matriz curricular, se apresentando no Currículo Pleno na modalidade obrigatória e 

na optativa. 

As disciplinas curriculares obrigatórias, que tratam das particularidades das áreas de 

conhecimento e são enfatizadas pelos conteúdos essenciais para a formação acadêmica e a 

profissionalização da profissão e seu compromisso ético e político, estão dispostas de forma 

a viabilizar um processo qualitativo de aproveitamento, sendo que os docentes investem em 

trabalhos individuais, em grupos, momentos de socialização, visitas técnicas, estudos de 

caso. A forma metodológica do ensino da arquitetura é ampla, alguns exemplos: 

✝ Aula Inaugural 

✝ Aulas Teóricas 

✝ Práticas de laboratório 

✝ Oficinas 

✝ Seminários temáticos 

✝ Ensino de projeto  

✝ Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso com defesa pública  

✝ Estágio supervisionado  

✝ Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo 

✝ Monitorias 

✝ Concursos  

✝ Mostras 

✝ Charrete 

✝ Semana Acadêmica do Curso - SEMTEC 

✝ Extensão Universitária  

✝ Iniciação Científica  

✝ Viagem Técnica 

✝ Metodologias Ativas 

✝ Atividade Prática Supervisionada (APS) 
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✝ Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação ✄ TDICs ✄ no processo ensino-

aprendizagem 

✝ Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

4.1. AULA INAUGURAL 

Todo início de semestre o curso promove uma Aula Inaugural com profissionais 

arquitetos com atuação no mercado, reunindo todos os acadêmicos para um momento de 

vivência da profissão com o objetivo de aproximar a academia com a prática profissional. 

Sempre buscando temáticas atuais e profissionais com experiências diferenciadas. 

Quadro 33: Lista de Aulas Inaugurais promovidas pelo curso por ano 
PALESTRANTE LOCAL TEMA ANO 

RAHEL VICTOR LEHENBAUER  FLORIANÓPOLIS 
PROCESSO DE CRIAÇÃO DE PROJETOS 
✄�✁✂☎✁✆ ✆✝✞✟ ✆✝�✂✝☎✁✆ ✠✝ ✡✞ ✝✆☎✡✠✁☛☎✝ ✠✝

✁✂☞✡✟☎✝☎✡✂✁✌ 
2015/1 

JULIANO MONTEIRO CURITIBA ✄✁✂☞✡✟☎✝☎✡✂✁ ☛✁ �✍✞✎✏✝✑✟✠✁✠✝✌ 2015/2 

ORLANDO RIBEIRO CURITIBA 
✄✁✂☞✡✟☎✝☎✡✂✁ ✠✍ ✏✡✒✁✂ ✝ ✏✡✒✁✂ ✠✁

✁✂☞✡✟☎✝☎✡✂✁✌ 
2016/1 

MARCELO DE LARA PORTO UNIÃO ✄☎✂✍�✁☛✠✍ ✟✠✝✟✁✆✌ 2016/2 

NAIARA CECCON CURITIBA ✄✁✂☞✡✟☎✝☎✡✂✁ ✝ ✟☛☎✝✒✂✁✓✔✍✌ 2017/1 

CAROLINA HENARES CURITIBA 
FENG SHUI 
✄☎✂✁✕✝☎✖✂✟✁ ✎✂✍✗✟✆✆✟✍☛✁✏✌ 

2017/2 

LUIZ GUSTAVO SINGESKI CURITIBA ✄✘✟☎✁✏✟✠✁✠✝ ✡✂✙✁☛✁✌ 2018/1 

TÂNIA MARA RUIVO UNIÃO DA VITÓRIA ✄�✂✟✁☎✟✘✟✠✁✠✝ ✝ ✞✝✠✟☎✁✓✔✍ 2018/2 

JÉSSICA ROMANELI CURITIBA ✄�✍☛✆☎✂✡✓✚✝✆ ✆✡✆☎✝☛☎✛✘✝✟✆✌ 2019/1 

CEZARIEL FRANÇA SANTOS E 
FELIPE KAUÃ GUIMARÃES 

SÃO MATEUS DO SUL ✄✠✟✗✝✂✝☛☎✝✆ ✒✝✂✁✓✚✝✆ ✠✝ ✁✂☞✡✟☎✝☎✍✆✌ 2019/2 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

 

4.2. AULAS TEÓRICAS 

No que diz respeito aos componentes curriculares teóricos, a opção do curso será 

pela utilização da técnica de aula expositiva, nas suas formas participativa e dialogada, ainda 

que cada docente tenha liberdade de utilizar outras técnicas de aprendizagem que tenham 

sido discutidas pelo colegiado do curso e nos processos de formação docente. 

Durante as aulas serão fornecidas informações adequadas das matérias pertinentes 

para que o aluno aprenda os pontos essenciais dos assuntos, de forma clara e ordenada. 

Também serão realizadas discussões orientadas, seminários, estudos dirigidos e outras 

técnicas pedagógicas para a transmissão do conhecimento.  Nesse tipo de aula, além da 
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lousa, poderão ser utilizados recursos audiovisuais de apoio, como projetores multimídias e 

lousa digital. 

Há a preocupação que o ensino transcenda a perspectiva do ensino tradicional, no 

qual o educando é um mero receptor e repetidor de conteúdos, e o educador detentor 

exclusivo do conhecimento. A metodologia de ensino deve considerar a diversidade como 

característica maior dos sujeitos, evidenciando a educação como momento emancipatório 

em direção a liberdade que aprecia todo indivíduo como agente de sua transformação. 

A construção de conhecimento ocorrerá de forma responsável e a partir da visão de 

complexidade presente nas relações contemporâneas, o que pressupõe a necessidade de 

religação de saberes e de troca de experiências entre disciplinas que não podem permanecer 

reduzidas e fechadas em si. A perspectiva emancipatória do sujeito somente se confirmará a 

partir de um processo de aprendizagem interdisciplinar, em que o diálogo não ocorra 

somente entre educador e educando, mas entre educadores e educandos. 

Ainda é importante destacar que os espaços de aprendizagem dispõem das mais 

avançadas tecnologias educacionais, com espaços arejados, recursos de multimídia, acesso à 

internet, luminosidade e sonoridade com grande nível de conforto, o que permite aos 

educadores um conjunto de ferramentas e instrumentos que promovam técnicas de ensino 

aprendizagem diferenciadas e motivadoras, em que seja possível perceber a construção 

coletiva de conhecimento, principalmente na troca de experiências. 

 
 

4.3. PRÁTICAS DE LABORATÓRIO 

O curso de arquitetura é essencialmente prático, as disciplinas teóricas fornecem 

subsídios para complementar a prática, na formulação dos projetos, assim as práticas de 

laboratório torna-se essências. Tantos nas disciplinas práticas, como projeto arquitetônico, 

arquitetura paisagística, urbanismo, projeto de interiores, que podem ocorrer no Atelier de 

Arquitetura, Laboratórios de Informática e Maquetaria como nas disciplinas teóricas que 

também vivência a prática, disciplinas relacionadas a estruturas, nos Laboratórios de 

Resistencia dos Materiais e de Solos, Física aplicada a Arquitetura, laboratório de Física. 

Todos os professores tem a disposição a infraestrutura oferecida pela IES e tem 

autonomia para elaborar aulas práticas nos laboratórios, desde que em conformidade com o 

plano de ensino e agendamentos da Instituição.  
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4.4. OFICINAS 

Disciplinas como Urbanismo, Paisagismo e Projeto podem tratar assuntos em forma 

de oficinas, facilitando a interação entre os alunos e o desenvolvimentos das ideias para os 

projetos. 

 

4.5. SEMINÁRIOS TEMÁTICOS 

Outra forma metodológica propiciada no decorrer do curso são os seminários 

temáticos, definidos como momentos de especificidade e aprofundamento de temáticas 

relevantes em diferentes enfoques, visando detalhamento de abordagens voltadas para a 

problematização e o estímulo da criatividade. Os seminários têm também a função de 

socializar conhecimento e a produção acadêmica, além de ser um momento de interação 

entre os acadêmicos.  

As atividades de leitura, confecção de cartazes, mesmo teatros são recursos 

mobilizados como estratégias correspondentes a determinada temática. 

 

4.6. ENSINO DE PROJETO  

A metodologia de ensino de projetos, umas das disciplinas mais importantes do 

curso, considera a diversidade como característica maior dos sujeitos. Neste sentido, são 

feitas assessorias individuais ou em grupo a cada projeto, onde o professor, entende a lógica 

de raciocínio, faz questionamentos e aponta problemas, bem como auxilia na formação das 

possíveis soluções. 

Como forma de sistematizar os processos o NDE elaborou estudos de quais objetivos 

cada disciplina de projeto arquitetônico deve cumprir, independente do tema, que guiará o 

professor, sendo flexível, sempre buscando se atualizar ao contexto regional, perfil do 

egresso e temáticas contemporâneas.  

Quadro 34: Objetivos das disciplinas de projeto 

DISCIPLINA DE PROJETO ARQUTIETÔNICO OBJETIVO 

3º PERÍODO - PROJETO ARQUTIETÔNICO I  
*conceito e partido arquitetônico 
*plástico formal 

4º PERÍODO - PROJETO ARQUTIETÔNICO II  
*programa de necessidades 
*fluxograma 
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5º PERÍODO - PROJETO ARQUTIETÔNICO III  
*aplicação dos conceitos de conforto ambiental 
*inserção do projeto no contexto histórico 

6º PERÍODO - PROJETO ARQUTIETÔNICO IV  
*sustentabilidade aplicada à arquitetura 
*normas de edificações habitacionais 

7º PERÍODO - PROJETO ARQUTIETÔNICO V  
*espaços de saúde  
*inserção do projeto no contexto urbano 

8º PERÍODO ✄ PROJETO ARQUTIETÔNICO VI *detalhamento em arquitetura 

9º PERÍODO - PROJETO INTEGRADOR 
*integração entre arquitetura, paisagismo , 
urbanismo e interiores 

10º PERÍODO - TFG 
*aplicação das competência absorvidas durante o 
curso 

Fonte: Elaboração própria (2018). 
 

4.7. ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO COM DEFESA PÚBLICA 

A elaboração do Trabalho de Curso somada à bagagem obtida durante o curso de 

graduação proporciona condições para que os Acadêmicos do curso de Arquitetura e 

Urbanismo desta Faculdade sejam profissionais com uma base consolidada na área e com 

noções básicas essenciais para sua atuação no mercado profissional.  O TCC possui um 

regimento institucional, Regimento Interno do Trabalho de Conclusão de Curso, que baliza o 

regimento do curso de TCC do curso de Arquitetura.  Ver item  3.7 TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO EM ARQUITETURA E URBANISMO. 

 

4.8. ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

O processo de estágio é acompanhado de uma disciplina chamada de Estágio 

Supervisionado, nesta semanalmente os estagiários do 10º período se encontram para 

supervisão pedagógica, atividades práticas, trocas de experiências dos diferentes campos, 

seminários de estágio a partir do Diário de Campo. O estágio supervisionado é regido pelo 

Regimento Interno de Estágio Curricular Obrigatório. Ver item 3.6 ESTÁGIO E PRÁTICA 

PROFISSIONAL. 

 
4.9. ESCRITÓRIO MODELO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

A IES tem um compromisso social em contribuir com uma devolutiva para a 

comunidade local, proporcionando o acesso aos serviços e a melhoria na qualidade de vida 

da população, com o propósito de ampliação da oferta de serviços prestados a comunidade. 

Nesse contexto o EMAU presta um enorme serviço para sociedade, pois além de iniciar o 

processo de aplicação teórica, por meio da prática, para os acadêmicos, proporcionando um 
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estágio não obrigatório, atende as  a populações sem possibilidade de ter acesso ao trabalho 

do arquiteto e urbanista (ONGS, entidades sem fins lucrativos, comunidades com 

necessidades). 

Os alunos do EMAU saem do escritório com competências para atender 

pessoalmente os clientes, a conhecer o mercado de materiais de construção local, realizar 

projetos e orçamentos com supervisão de arquitetos profissionais. Ver item 7.13 

ESCRITÓRIO MODELO DE ARQUITETURA E URBANISMO. 

 
4.10. MONITORIAS 

O Centro Universitário Vale do Iguaçu, no intuito de promover a melhoria de 

qualidade de ensino e o desenvolvimento de habilidades e competências pertinentes à 

formação docente, manterá, de forma institucionalizada e sistemática, um programa de 

monitoria, sob Regimento Interno do Programa de Monitoria Acadêmica do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu. 

O programa abrange a realização de apoio em atividades acadêmicas, por alunos 

previamente selecionados através de processo seletivo próprio, que auxiliam docentes na 

execução de componentes curriculares dos cursos, realizam atividades de iniciação à 

pesquisa, iniciação científica ou ainda, atividades complementares. Visa despertar nos 

alunos de graduação da Instituição, o interesse pelo ensino e a iniciação à pesquisa. Também 

objetiva assegurar a cooperação discente com o corpo docente nas atividades de ensino. 

A atividade de monitoria é parte fundamental da Proposta de Trabalho dos Cursos da 

IES, complementando a instância do ensino, iniciação à pesquisa e a extensão como 

elementos que se inter-relacionam. Desta forma, o monitor tem suas atividades voltadas 

para o ensino, mas a atividade de monitoria também oferece a possibilidade de realizar 

Iniciação Científica e de trabalhar com a Extensão, através de projetos desenvolvidos pelo 

professor da disciplina. 

Este é fundamentado numa concepção de monitoria como atividade formativa que 

deve trazer benefícios tanto para os acadêmicos, como para os docentes, estabelecendo 

situações facilitadoras e enriquecedoras para a relação pedagógica. 
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Para o curso de Arquitetura e Urbanismo, no de 2018, abriu o processo seletivo para 

Monitoria Acadêmico-Científica dos Colegiados de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil 

e Agronomia para disciplina de Desenho Técnico e Informática. 

É uma monitoria interdisciplinar que atende os 3 cursos, nas disciplinas relacionadas 

a representação gráfica de projetos arquitetônicos com objetivo de proporcionar o 

aprendizado das ferramentas aplicando na prática o Desenho Técnico e o programa de 

Informática AutoCad e Sketchup nos projetos arquitetônicos. 

 Além das monitorias de Cálculo I que podem ajudar em Matemática e Resistências dos 

materiais também são monitorias interdisciplinares que atendem aos cursos de engenharias 

da IES. 

 

4.11. CONCURSOS 

O curso de arquitetura promove concursos estudantis para promover a integração 

entre os alunos do curso e para que vivenciem essa dinâmica que pode vir a se tornar uma 

experiência profissional. 

No 2º período já virou tradição o concurso de maquetes, que visa propiciar tanto 

para os alunos como para o professor uma melhor comunicação na representação dos 

projetos e divulgação dos trabalhos acadêmicos incentivando as turmas. 

Quadro 35: Lista de Concursos promovidos pelo curso por ano 
CONCURSO ANO 

CONCURSO LOGO DO CURSO 2015 

CONCURSO DE MAQUETES - ESCADAS 2015 

CONCURSO DE MAQUETES - MAQUETE DE INTERIORES  2016 

CONCURSO MOLETOM DO CURSO 2017 

CONCURSO DE MAQUETES - MAQUETE DE INTERIORES  2018 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 
 Além da promoção de concursos, o curso de arquitetura e urbanismo da Uniguaçu 

também participa de concursos de arquitetura, em 2019 foi selecionado a expor 3, das 30 

maquetes expostas no Memorial da América Latina no II Fórum Mundial Niemeyer. Foram 

mais de 150 maquetes participantes de instituições de todo o Brasil.  O II Fórum Mundial 

Niemeyer é um evento cultural internacional realizado em parceria com o CAU/SP e CAU/PR, 

na cidade de São Paulo. Como premiação, a Uniguaçu ganhou os ingressos para participação 

no Fórum, custeando assim o deslocamento da equipe para participar do evento. 
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4.12. MOSTRAS 

A divulgação do trabalho dos alunos é uma forma de promover o conhecimento e 

incentivar a evolução constante. 

Quadro 36: Lista de Mostras promovidas pelo curso por ano 
RESPONSÁVEL MOSTRAS ANO 

COORDENAÇÃO RÉPLICA QUARTO ANNE FRANK 2015 

MAQUETARIA TRÊS TIPOS DIFERENTES DE ESCADAS  2015 

SEMANA CULTURAL EXPOSIÇÃO ARTE DO LIXO 2015 

MAQUETARIA MAQUETE URBANÍSTICA 2015 

MAQUETARIA E DESENHO 
ARQUITETÔNICO 

RESIDÊNCIA (TEMA INTEGRADO COM DISCIPLINA DE 
DESENHO ARQUITETÔNICO) 

2016 

MEIOS DE REPRESENTAÇÃO E 
EXPRESSÃO II E INTRODUÇÃO A 
ARQUITETURA E URBANISMO 

EXPOSIÇÃO GÊMEAS DO IGUAÇU 2016 

MAQUETARIA ESTRUTURA DE TELHADO 2017 

URBANISMO 
EXPOSIÇÃO PAINEL SOBRE URBANISTAS ✄ A CIDADE 
COMO ELA É 

2017 

MAQUETARIA EXPOSIÇÃO DE MAQUETES ✄ CASA DA CASCATA 2018 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

 
4.13. CHARRETE 

É uma prática comum nas escolas de arquitetura acontecendo como um workshop de 

projeto, auxiliando o acadêmico a desenvolver o raciocínio rápido, habilidades de desenho e 

planejamento, bem como proporcionar o trabalho em equipe. A metodologia conhecida 

como Charrete foi aplicada por urbanistas norte-americanos em projetos e planejamento de 

comunidades desde a década de 1980. A prática consiste em reunir todos os envolvidos no 

desenvolvimento de um produto para debater, ao longo de um período predeterminado, as 

soluções que serão adotadas. Mais detalhes sobre as ações executadas no curso no item 

3.9.8 Projetos de Extensão no Âmbito do Curso de Arquitetura e Urbanismo. 

 
4.14. SEMANA ACADÊMICA DO CURSO - SEMTEC 

A semana acadêmica do curso de arquitetura é um evento institucional caracterizado 

como espaço de integração, interlocução e interdisciplinaridade, sua construção segue o 

Regimento Interno do Programa de Extensão, que regula os projetos de extensão da 

faculdade, levando em consideração a extensão universitária como um processo educativo, 

cultural, científico e de continuidade educacional que, articulado de forma indissociável ao 
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ensino e à pesquisa, viabiliza a relação transformadora entre Instituição e os vários setores 

da sociedade.  

             Pensada e preparada para reunir discentes, docentes e técnicos administrativos em 

torno de atividades científicas, artísticas e culturais, não apenas o debate sobre temas atuais 

de importância para a educação superior, mas também o desenvolvimento de ações que 

favoreçam a aproximação e a manutenção de contatos permanentes com o outro. Mais 

detalhes sobre as ações executadas no curso no item 3.9.8 Projetos de Extensão no Âmbito 

do Curso de Arquitetura e Urbanismo. 

Quadro 37: Semanas acadêmicas promovidas pelo curso por ano 
SEMANA ACADÊMICA ANO PARTICIPANTES ABORDAGEM 

1ª SAU ✄Semana de Arquitetura e Urbanismo 2015/1 ARQUITETURA Palestras e Confraternização 

2ª SAU ✄Semana de Arquitetura e Urbanismo 2016/1 ARQUITETURA Palestras e Minicursos 

IV SEMTEC - Semana de Tecnologia da Uniguaçu 2017/1 

ARQUITETURA, 
ENGENHARIAS 
E SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO 

Palestras e Minicursos 

V SEMTEC - Semana de Tecnologia da Uniguaçu 2018/1 

ARQUITETURA, 
ENGENHARIAS 
E SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO 

Palestras e Minicursos 

VI SEMTEC - Semana de Tecnologia da Uniguaçu 2019/1 

ARQUITETURA, 
ENGENHARIAS 
E SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO 

Metodologia Design Sprint 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

4.15. EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA  

Em conformidade com o Regimento Interno do Programa de Extensão do Centro 

Universitário Integradas do Vale do Iguaçu, a extensão universitária poderá ser na 

modalidade de cursos de Extensão que são ofertados semestralmente a partir das indicações 

de reunião de colegiado, representantes de turma, como também em solicitação a 

Coordenação de Curso e diretamente aos discentes das disciplinas em que se localizam a 

demanda.  

Na modalidade de programas de extensão Institucionais e do curso de Arquitetura e 

Urbanismo, como no Projeto ✖✁✂✔☎✂✙✤✛ ☎✆✝✁✂☎✝ ✖✞✄✟✑✒✌✓✒ ✄✌ ☎✆✌✓✌✤, ☎✆✝✁✂☎✝ ✖✁✂✌✆✆✂☎✂✤ e 

☎✆✝✁✂☎✝ ✖EMAU✤✥ ✄✡✡✌ ☎✂✔☛☎✟✙✌ ✡✂✆☛ ✔✂✍✂✝✆ ✎✂☎✌✍✂✌✎✝ ✄✝ ✟☎✂✔ 3.9 Programa de Extensão. 
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4.16. INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

Em conformidade com o Regulamento do Programa de Iniciação Científica do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu e com a Resolução 02/2013, retificada pela resolução 04/2016 

que regula o Programa de Iniciação Científica visa propiciar aos acadêmicos de graduação da 

Instituição a inserção no processo de investigação científica, bem como instituir a cultura de 

pesquisa acadêmico-científica na Instituição, em conjunto com a Secretaria Geral de Pós-

graduação, Pesquisa e Extensão, com o Programa de Incentivo a do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu (Uniguaçu), com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da 

Instituição e com as Coordenações de Cursos do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu).  

 A Iniciação Científica configura-se como uma atividade de investigação, realizada por 

estudantes de graduação, no âmbito de projeto de pesquisa, orientado por professor 

pesquisador qualificado, e que visa ao aprendizado de técnicas e métodos científicos, bem 

como ao desenvolvimento da mentalidade científica e da criatividade, no confronto direto 

com os problemas oriundos da pesquisa. Poderá ser realizada com a execução de projetos 

de pesquisa sob orientação de professores com qualificação acadêmica e prática de 

pesquisa; ou ainda com planos de trabalho, em que a pesquisa do aluno se integre a um 

projeto mais amplo desenvolvido por professores. 

No curso de arquitetura e Urbanismo os alunos tem a oportunidade de sistematizar 

uma problemática de projeto em forma de artigo. No 5º período na disciplina de 

Metodologia científica para as turmas de 2015 a 2018 e no 2º período na disciplina 

Metodologia e Métodos Quantitativos em Pesquisa de os alunos fazem uma produção 

científica em forma de artigo e são incentivados a apresentar os trabalhos na iniciação 

científica. Além de 9º período sistematizarem a pesquisa para o Trabalho de Conclusão de 

Curso II, em formato de artigo, buscado referências de projeto, materiais, tipologias 

construtivas que orientaram o desenvolvimento do projeto. Este tema é melhor detalhado 

no item 5.8 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA. 
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4.17. VIAGEM TÉCNICA 

A importância das visitas técnicas realizadas nas disciplinas complementam a vivência 

prática na medida em que possibilitam aos alunos o contato com os diferentes campos de 

atuação da Arquitetura e Urbanismo. 

Quadro 38: Lista de Viagens Técnicas promovidos pelo curso por ano 
RESPONSÁVEL VIAGEM ANO 

COORDENAÇÃO CURITIBA ✄ MUSEU DO OLHO/ FEDERAL 2015 

PROJETO ARQUITETÔNICO I ✄ 3º PER FLORIANÓPOLIS ✄ CASA EFICIENTE 2016 

COORDENAÇÃO SÃO PAULO ✄ CASA COR 2016 

COORDENAÇÃO SÃO MATEUS DO SUL - INCEPA 2016 

CURSO DE DIREITO BRASÍLIA 2016 

PROJETO ARQUITETÔNICO I ✄ 3º PER FLORIANÓPOLIS ✄ CASA EFICIENTE 2017 

ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE ✄ 1º PER IRINEÓPOLIS  - CASARÃO 2017 

COORDENAÇÃO BALNEÁRIO CAMBORIÚ ✄ CASA COR 2017 

CURSO DE DIREITO BRASÍLIA 2017 

ARQUITETURA BRASILEIRA✄ 3º PER CRUZ MACHADO ✄ PARQUE DO IGUASSU  2018 

ARQUITETURA PAISAGÍSTICA - 5º PER GUARATUBA ✄ PRAÇA DA BAHIA 2018 

COORDENAÇÃO SÃO PAULO ✄ CASA COR ✄ CENTRO - LINA 2018 

PATRIMÔNIO E RESTAURO CASTRO 2018 

PROFESSORA SILVIA LETÍCIA VACELKOSKI SÃO PAULO ✄ CONCURSO II FÓRUM MUNDIAL NIEMEYER 2019 

COORDENAÇÃO BUENOS AIRES 2019 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

4.18. METODOLOGIAS ATIVAS 

O advento da informatização provocou diversas mudanças na maneira de interação 

da pessoas com o mundo, alterando aspectos como relações políticas, econômicas e sociais. 

E como parte essencial para a o funcionamento da sociedade, a educação também 

apresentou grande evolução, principalmente com a utilização das metodologias ativas de 

aprendizagem que mudaram o cenário da educação. 

O modelo tradicional atualmente praticado nas instituições de ensino é aquele em 

que o aluno acompanha a matéria lecionada pelo professor por meio de aulas expositivas, 

com aplicação de avaliações e trabalhos. Esse método é conhecido como passivo, pois nele o 

docente é o protagonista da educação. Já na metodologia ativa, o aluno é personagem 

principal e o maior responsável pelo processo de aprendizado. Sendo assim, o 

objetivo desse modelo de ensino é incentivar que a comunidade acadêmica desenvolva a 

capacidade de absorção de conteúdos de maneira autônoma e participativa. 

No ensino da Arquitetura, principalmente em disciplinas relacionadas a projetos a 

participação do professor, acaba sendo de tutor, mentor na assessorias, tendo o aluno a 
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responsabilidade e autonomia e elaborar seu projeto. Mas nas outras disciplinas essa prática 

não é comum. 

No curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniguaçu todos os professores são 

orientados a trabalhar com metodologias ativas, seja com a aprendizagem baseada em 

problemas, que força o aluno a buscar soluções dentro do contexto da arquitetura, com o 

uso de Estudos de Caso, que oferece aos estudantes a oportunidade de direcionar sua 

própria aprendizagem, enquanto exploram seus conhecimentos em situações relativamente 

complexa, trabalhando em equipe, onde é possível que os alunos resolvam os desafios e 

trabalhem juntos, o que pode ser benéfico na busca pelo conhecimento ou com o uso da 

sala de aula invertida, onde o aluno nesse modelo o aluno tem acesso aos conteúdos on-line, 

para que o tempo em sala seja otimizado, faz com que ele chegue com um conhecimento 

prévio e apenas tire dúvidas com os professores e interaja com os colegas para fazer 

projetos, resolver problemas ou analisar estudos de caso. 

Nesses modelos os professores podem fazer uso da tecnologia, utilizando ferramenta 

Google Classaroom, para gerenciar os grupos de discussões e trabalhos, inclusive 

respondendo os questionamentos em tempo real online, ou usando os diversos recursos 

disponíveis. 

 

4.18.1. Práticas do Uso de Metodologias Ativas no Curso de Arquitetura e Urbanismo 

As disciplinas de Projeto Arquitetônico, Arquitetura Paisagística e Urbanismo por 

essência adotam metodologias ativas, sendo o professor o tutor na assessoria dos projetos. 

Disciplinas teóricas como Conforto Ambiental propõem atividades, como debates em 

grupos acerca de temas polêmicos sobre sustentabilidade, proposta de elaboração de ideias 

transformada em negócio e venda de produtos. Estética e História da Arte e Arquitetura 

Brasileira com seminários temáticos, onde os alunos se caracterizam com a temática 

referentes ao tema. 

Sistemas estruturais com ensaios práticos de resistência dos materiais e maquetes 

para estudo das estruturas. 
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4.19. ATIVIDADE PRÁTICA SUPERVISIONADA (APS) 

O processo de modernização do mundo, bem como a expansão da globalização 

trouxe à educação vários processos a serem assimilados, entre eles diferentes perfis de 

estudantes, os quais estão focados em questões tecnológicos, principalmente de construção 

de conhecimento mediado por tecnologia, bem como buscam metodologias que os tornem 

sujeitos autônomos, capazes de aliar a teoria e a prática de forma clara e objetiva. Por esse 

motivo, o Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) repensou o desenvolvimento de 

práticas e metodologias que sejam capazes de atender a essa necessidade dos estudantes, 

focando, também, na formação profissional de cada um dos estudantes, reiterando o 

compromisso com a educação de qualidade.  

 Para tanto, em 2019, a Uniguaçu, em conformidade com o que prevê a legislação em 

vigor (Portaria MEC 1428/2018), bem como de acordo com a Resolução 28/2018, 

implementou as Atividades Práticas Supervisionadas (APS), em todos os seus cursos de 

graduação. APS são atividades desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação de 

docentes e realizadas pelos acadêmicos em horários diferentes daqueles destinados às 

atividades presenciais e equivale a uma disciplina do curso, com carga horária dentro do 

curso. Podem ser consideradas APS: estudos dirigidos, trabalhos individuais, trabalhos em 

grupo, desenvolvimento de projetos, atividades em laboratório, atividades de campo, 

oficinas, pesquisas, estudos de casos, seminários, desenvolvimento de trabalhos 

acadêmicos, dentre outras.  

 Para o desenvolvimento das atividades os acadêmicos têm acesso à uma plataforma 

exclusiva na qual os professores desenvolvem atividades relacionadas às aulas de algumas 

disciplinas, pré-selecionadas, realizam a postagem com prazos determinados. Assim, os 

acadêmicos deverão desenvolver essas atividades e postá-las na plataforma.  

 As metodologias ativas são parte integrante da proposta, a qual leva em 

consideração a construção de um acadêmico autônomo e capaz de desenvolver 

conhecimentos diversos, de forma plural, inter, multi e pluridisciplinar. A plataforma garante 

o processo de supervisão realizada pelos docentes, que são assessorados pela Equipe 

Multidisciplinar que é responsável pela análise, orientação, formação e acompanhamento 

das atividades.  
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 Além da Equipe Multidisciplinar, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) de cada curso 

também desenvolve o processo de acompanhamento e auxílio aos professores.   

A organização do Corpo de Docentes da Uniguaçu segue os parâmetros apresentados 

pelo Regimento Interno do Programa de Contratação de Docentes e Pessoal Técnico 

Administrativo, considerando as necessidades dos cursos e das Atividades Práticas 

Supervisionadas, parametrizado, também, pelo que prevê o Ministério da Educação, 

iniciando com a titulação mínima de especialização. Outro ponto importante, dentro do 

processo de formação do corpo docente é a experiência profissional, que deverá ser levada 

em consideração para a formação do Corpo de Docentes, já que o desenvolvimento de um 

curso de excelência prevê processos teóricos e práticos que formem um profissional 

qualificado e atuante no mercado de trabalho.  

As APS são realizadas uma vez por semana, em horário pré-definido, no qual os 

acadêmicos deverão focar nas atividades disponibilizadas na plataforma (Ambiente Virtual 

de Aprendizagem), essas atividades podem prever várias situações, desde uma visita técnica 

com posterior relatório, como atividades que não presenciais, podendo os acadêmicos 

desenvolverem dentro dos espaços da instituição, ou em qualquer local com acesso à 

Internet.  

O processo de avaliação das APS é desenvolvido por cada professor, seguindo as 

recomendações da coordenação do curso. Como na maioria dos cursos a APS faz parte de 

uma disciplina de 80h, sendo destinado 40h para a APS, o professor de sala de aula deverá 

atribuir uma nota entre 6,0 e 7,0, sendo que o professor da APS deverá atribuir uma nota 

entre 4,0 e 3,0 para integralizar a média final.  

Alguns cursos desenvolvem a APS como uma disciplina integral de 80h, focando em 

projetos integrados interdisciplinares, ou multidisciplinares como é o caso do curso de 

Arquitetura e Urbanismo. 

 

4.19.1. Regimento Interno das Atividades Pedagógicas Supervisionadas 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADES 
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Art. 1º. Por este Regimento regulamenta-se o desenvolvimento das Atividades Pedagógicas 

Supervisionadas (APS), podendo, também, serem nominadas de Atividades Práticas 

Supervisionadas (APS), dos cursos de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu). 

 

Art. 2º As APS serão ofertadas em todos os cursos de graduação do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 3º. Serão consideraras Atividades Pedagógicas/Práticas Supervisionadas o 

desenvolvimento de atividades que se destinem a desenvolver a autonomia do estudante 

como sujeito reflexivo, ativo, empreendedor, proporcionando melhorias no processo de 

ensino-aprendizagem, suscitando o desejo de aperfeiçoamento cultural e profissional, 

estimulando o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 

regionais, prestando serviços especializados à sociedade, estabelecendo uma relação de 

reciprocidade. 

 

Art. 4º. O planejamento das APS deve ser realizado pela Equipe Multidisciplinar, em conjunto 

com o colegiado de curso, NDE e coordenação, considerando as características específicas de 

cada disciplina, estimulando o uso de metodologias ativas e Ensino Mediado por Tecnologia 

(EMT). 

 

Art. 5º. As APS podem ser também no formato de Projetos Integrados, de acordo com o 

Projeto Pedagógico de cada curso. 

 

CAPÍTULO II 

DO DESENVOLVIMENTO 

 

Art. 6º. As APS serão desenvolvidas em horários diversos destinados aos momentos 

presenciais, conduzidos por tutores específicos para esse fim. 

Parágrafo Primeiro: serão considerados momentos presenciais as atividades desenvolvidas 

com a presença de discentes e docentes, em sala de aula ou atividades diversas das APS. 
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Parágrafo Segundo: As APS não poderão ser utilizadas para reposição de aulas presenciais. 

Parágrafo Terceiro: A carga horária da APS será prevista no Projeto Pedagógico do curso e 

integralizarão a carga horária total do curso.  

 

CAPÍTULO III 

DA OFERTA 

 

Art. 7º. A oferta das APS dar-se-á de acordo com as análises dos Núcleos Docentes 

Estruturantes (NDE) dos cursos, em conjunto com a Equipe Multidisciplinar, observando: 

I ✄ O calendário acadêmico do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

II ✄ Prevendo etapas avaliativas para datas que não coincidam com as avaliações previstas 

no mencionado calendário. 

 

 CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 8º. As APS integrarão a avaliação das disciplinas em que tiverem previstas, com nota 

parcial na avaliação bimestral, devendo estar prevista no Plano de Ensino e no Plano de Aula, 

com detalhamento de seu processo avaliativo, respeitando a decisão dos colegiados, porém 

observando a seguinte regra:  

I ✄ A nota da APS não pode ser superior a 4,0 (quatro vírgula zero) e inferior a 3,0 (três 

vírgula zero).  

Parágrafo Único: Cada colegiado ao definir a porcentagem de avaliação e repassar aos 

professores e estudantes tal procedimento, vem como referendar no PPC. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 9º. As APS equivalerão a 50% da frequência do aluno à disciplina, sendo que, somadas as 

APS e os momentos presenciais, para ser aprovado, o aluno deverá ter, no mínimo, 75% 

(setenta e cinco) por cento de frequência. 
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Parágrafo Primeiro: Se a APS for em forma de Projeto Integrado, deverá ter a equivalência de 

100% (cem) por cento da frequência, sendo o aluno obrigado a ter 75% (setenta e cinco) por 

cento de frequência.  

Parágrafo Segundo: Os mesmos critérios se aplicam aos alunos que cursam a disciplina em 

regime de adaptação ou dependência. 

 

Art. 10. Os casos omissos serão avaliados pela Equipe Multidisciplinar e pela Pró-Reitoria 

Acadêmica. 

 

4.19.2. Corpo de Professores Mediadores da Tecnologia 

O corpo de docentes será composto por: 

a) O professor presencial: mantém contato com o aluno através de meios de 

comunicação e também diretamente ao realizar encontros presenciais 

obrigatórios com seu grupo de alunos. Atende também solicitações individuais, 

ou em grupos de alunos que se deslocarão até a instituição na procura de 

resolver dúvidas de conteúdo ou obter orientação para seus estudos. O professor 

presencial terá apoio dos professores do Centro Universitário Vale do Iguaçu e da 

Equipe Multidisciplinar, para resolver dúvidas de conteúdos relacionados com as 

disciplinas do curso.  

b) O professor do Ensino Mediado por Tecnologia (EMT): Esse docente deverá ter, 

preferencialmente formação na área do curso. Atua como supervisor de 

conteúdo de uma disciplina específica, no apoio direto ao professor de sala de 

aula. Esses professores realizarão seu trabalho sob a orientação direta dos 

docentes da disciplina, sendo selecionados pelo coordenador do curso, com a 

participação dos professores da disciplina.  

 

Obrigatoriamente, todos os professores deverão participar do programa de 

Capacitação Permanente da Instituição e exercer as atribuições que serão definidas em um 

plano específico do curso, tendo o Projeto Pedagógico de Curso e as Diretrizes Curriculares 

como documentos norteadores. 
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4.19.3. APS no Curso de Arquitetura e Urbanismo 

As APS foram implementadas em 2019, o NDE do curso de Arquitetura e Urbanismo 

propôs atividades que atendessem a essa metodologia através da implantação das 

✎✟✡✙✟✣✍✟✄✌✡ ✖✁☎✟✠✟✎✌✎✂✡ ✏✄☎✂✑✆✌✎✌✡ ✏✛ ✏✏✛ ✏✏✏✛ ✏☞✛ ☞✛ ☞✏✛ ☞✏✏✛ ☞✏✏✏ ✂ ✏�✤✛ ✡✂✄✎✝ ✝✗✂✆☎✌✎✌✡ ✎✝ ✄✄ ✌✝ ✄✄

períodos respectivamente, na forma da promoção de atividades interdisciplinares que 

desenvolvam autonomia na busca pelo conhecimento, assim como atividades extensionistas 

que possam ser colocadas em prática junto à sociedade na forma de intervenção, atividades 

que aproximem a relação teoria-prática e demais atividades complementares que venham a 

atender a formação prevista no perfil do egresso. 

A carga horária da disciplina é de 80h, a cada semestre será discutida pelo NDE e 

colegiado de curso a temática das atividades que tem como premissa a interdisciplinaridade 

entre as disciplinas do período, do curso e entre os cursos.  

 No planejamento do curso de arquitetura e urbanismo prevê-se algumas temáticas 

que a Atividade Integrada de cada semestre pode abordar, considerando o contexto 

regional, perfil do egresso e temáticas contemporâneas, mas sendo flexível, a cada ano o 

Plano de Ensino da disciplina pode ser alterado, sempre buscando se adequar as demandas 

de cada turma. Os alunos serão informados das atividades propostas antes do início do 

semestre. 

Quadro 39: Disciplinas com APS e sugestões de temáticas - Matriz 156 - ano 2019 

PERÍODO 1º BIMESTRE 2º BIMESTRE TEMÁTICAS 

1º PERÍODO ATIVIDADES INTEGRADAS I REPRESENTAÇÃO E EXPRESSÃO GRÁFICA À MÃO 

2º PERÍODO ATIVIDADES INTEGRADAS II MAQUETES 

3º PERÍODO ATIVIDADES INTEGRADAS III REPRESENTAÇÃO GRÁFICA POR MEIO DIGITAL 

4º PERÍODO ATIVIDADES INTEGRADAS IV MOBILIÁRIO URBANO 

5º PERÍODO ATIVIDADES INTEGRADAS V PROJETO ARQUITETÔNICO E PAISAGÍSTICO 

6º PERÍODO ATIVIDADES INTEGRADAS VI ASSENTAMENTOS URBANOS 

7º PERÍODO ATIVIDADES INTEGRADAS VII PLANO DIRETOR 

8º PERÍODO ATIVIDADES INTEGRADAS VIII PROJETO EXECUTIVO (ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES) 

9º PERÍODO ATIVIDADES INTEGRADAS IX 
PROJETO INEGRADOR (ARQUITETÔNICO, URBANO, 
PAISAGISMO, RESTAURO E INTERIORES) 

LEGENDA 

  CONHECIMENTOS DE FUNDAMENTAÇÃO 

  CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

O diferencial da metodologia projetada se dá pela flexibilidade da matriz, em que 

cada semestre podem ser desenvolvidos novos projetos interdisciplinares que atendam as 
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demandas da formação profissional ou demandas empresarias, mercado de trabalho e 

sociedade em geral. 

A disciplina com APS conta com um professor, com características interdisciplinares, 

que faz as mediações, aplica as atividades, realiza as interações e correções. Ainda esse 

docente está na instituição em horário pré-estabelecido e divulgado aos discentes para 

dúvidas e conversas relacionadas às APS. O professor é apresentado aos acadêmicos, sendo 

as primeiras aulas da APS são totalmente presenciais para que haja a interação entre 

professor e estudantes. 

No ano de 2019, pela primeira vez implantando a metodologia, a atividade foi 

pensada de forma interdisciplinar entre os cursos de Engenharias e Arquitetura e 

✞✆✢✌✄✟✡✔✝✛ ✌ ☎✂✔☛☎✟✙✌ ✗✝✟ ✖�✆✟✄✁✒✂✎✝ ✁✒✡☎✂✄☎☛✠✂✍✤✛ ✄✝ ✁✒✌✍ ☎✝✎✝✡ ✝✡ ✌✍✒✄✝✡ ✗✝✆✔✌✆am 

grupos, em conformidade com cada tipo de liderança que cada pessoa tem, não sendo 

possível a formação de grupos aleatórios, isso fica a cargo do tutor a partir de atividades 

específicas de perfil de cada estudante. A partir da formação das equipes, atividades foram 

postadas no Ambiente Virtual, para que os estudantes desenvolvesssem suas tarefas, as 

quais vão desde situações problemas envolvendo cálculo de orçamento até atividades de 

aplicação de questionários, produção de protótipos e apresentação de ideias para as demais 

equipes. A ementa da APS, que é uma disciplina dentro do curso a cada ano irá constar nos 

objetivos qual a forma de trabalho. 

Durante o semestre o foco das equipes foi a construção, com base acadêmica-

científica, de um brinquedo sustentável, com aplicação de todas as disciplinas do curso no 

primeiro semestre. O término da APS foi no final do semestre, com a apresentação dos 

brinquedos e as explicações dos processos utilizados, seguido de uma exposição dos 

trabalhos. 

A implantação das metodologias em APS vieram promover uma inovação na busca 

pelo saber e, por entender como uma prática exitosa, fez com que a Instituição, junto aos 

NDEs de todos os cursos, propusessem uma alteração metodológica para todos os períodos 

do curso com início no segundo semestre letivo do ano de 2019 para as turmas em 

andamento nas matrizes antigas, neste sentido foi pensada em disciplinas que trouxessem 

em sua essência a interdisciplinaridade e forte relação entre teoria-prática, promovendo 

também a oportunidade de alunos veteranos participar dessa transformação.  
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Considerando este contexto no curso de Arquitetura e Urbanismo elencou-se as 

disciplinas que teriam 40 horas de carga horária em APS, assim por semestre duas disciplinas 

teriam 40 horas em APS, como a matriz estava em andamento não era possível incluir as 

atividades integradas. Nesse caso o professor da disciplina é o professor da APS, ele faz as 

mediações, aplica as atividades, realiza as interações e correções. Ainda esse docente está 

na instituição em horário pré-estabelecido e divulgado aos discentes para dúvidas e 

conversas relacionadas às APS.  

As disciplinas pensadas e aprovadas especificamente para as turmas em andamento 

foram aquelas que propusessem atividades diferenciadas, como as disciplinas de para o 4º 

período Projeto Arquitetônico e Urbanismo II e Informática Aplicada a Arquitetura e 

Urbanismo II; Projeto Arquitetônico III e Urbanismo I para o 5º período; Projeto 

Arquitetônico IV e Projetos de Instalações Hidráulicas para o 6º período; Projeto 

Arquitetônico V e Urbanismo III para o 7º período; Projeto Arquitetônico VI e Optativa I para 

o 8º período; Projetos Integradores  e Optativa II para o 9º período, Optativa III para o 10º 

período. 

E como uma melhor forma pedagógica de concentrar os esforços em somente uma 

atividade optou-se por trabalhar apenas uma disciplina em cada bimestre, conforme quadro 

abaixo: 

Quadro 40: Disciplinas com APS - Matriz 111 e 115- ano 2015 a 2018 

PERÍODO 1º BIMESTRE 
CARGA 

HORÁRIA 
EM SALA 

APS 2º BIMESTRE 
CARGA 

HORÁRIA 
EM SALA 

APS 

4º PERÍODO 
INFORMÁTICA APLICADA 
A ARQUITETURA E 
URBANISMO II 

40 40 
PROJETO 
ARQUITETÔNICO II 

80 40 

5º PERÍODO 
PROJETO 
ARQUITETÔNICO III 

80 40 URBANISMO I 40 40 

6º PERÍODO 
PROJETO 
ARQUITETÔNICO IV 

80 40 
PROJETOS DE 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

40 40 

7º PERÍODO 
PROJETO 
ARQUITETÔNICO V 

80 40 URBANISMO III 40 40 

8º PERÍODO 
PROJETO 
ARQUITETÔNICO VI 

80 40 OPTATIVA I  40 40 

9º PERÍODO 
PROJETOS 
INTEGRADORES 

80 80 OPTATIVA II  40 40 

10º PERÍODO    OPTATIVA III  40 40 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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4.19.4. Avaliação APS no Curso de Arquitetura e Urbanismo 

 Como uma atividade supervisionada, a APS passa ter uma avaliação diagnóstica, 

também por conta do ambiente virtual de aprendizagem, que gera relatórios específicos 

para o acompanhamento do aluno, bem como o acompanhamento pode acontecer em 

tempo real. Assim, o processo avaliativo é objetivo e foca no desenvolvimento da autonomia 

do estudante, com base em atividades que proponham a resolução de problemas, 

transformando o estudante em um sujeito ativo perante sua própria aprendizagem. 

 O processo de aferição de notas, dentro do que propõe o Regimento Interno do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu, acontece, tendo a nota de 0,0 (zero vírgula zero) a 10,0 

(dez vírgula zero), sendo necessário para aprovação sem exame, em cada bimestre, nota 7,0 

(sete vírgula zero), somando, pelo menos, em dois bimestres 14,0 (quatorze vírgula zero) 

pontos.  

 A presença também é parte integrante do processo, a qual, segundo o Regimento da 

Instituição, dever ser de 75% pelo menos. Sendo que a presença está relacionada à 

realização das atividades dentro do tempo estabelecido. 

 O responsável por este acompanhamento é o professor da APS, que estará em 

constante contato com a coordenação do curso e com a Equipe Multidisciplinar, inclusive 

informando aos demais professores sobre o rendimento de cada estudante, apresentando 

gráficos, dados e análises.  

 Para as turmas da Matriz Curricular 111 e 115 - 2015 a 2018 como a APS faz parte de 

uma disciplina, a cada semestre por definição do colegiado e NDE, será definida um 

porcentagem da nota referente à avaliação da APS, em torno de 30 a 40% da total da 

disciplina. Sendo a frequência correspondente a carga horária  destinada a APS também  

deve ser de pelo menos 75%. 

 Para as turmas da Matriz Curricular 156 ✄ 2019, a APS é uma disciplina independente 

das outras do semestre e a avaliação segue da mesma forma que as outras disciplinas. 

  

4.19.5. Equipe Multidisciplinar 

A formação da equipe Multidisciplinar leva em consideração as áreas de atuação dos 

cursos e professores, bem como sua titulação e experiência profissional, tendo como base as 
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principais funções, segundo Mauri Collins e Zane Berge (1996, apud Palloff; Pratt, 2002), de 

um educador que utilize os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA): 

a) Função pedagógica - diz respeito ao fomento de um ambiente social-amigável, 

essencial à aprendizagem a distância, por meio de um AVA. O papel do professor em 

qualquer ambiente educacional é o de garantir que o processo educativo ocorra 

entre os alunos. No ambiente virtual, o professor torna-se um facilitador. Ele conduz 

o grupo de maneira mais livre, permitindo aos alunos explorar o material do curso, 

ou a ele relacionados, sem restrição. O docente pode trazer assuntos gerais para 

serem lidos e comentados, além de fazer perguntas visando a estimular o 

pensamento crítico sobre o assunto discutido. É importante que o professor comente 

adequadamente as mensagens dos alunos, as quais servirão para estimular debates 

posteriores. (Nesse contexto, o professor atua como animador, tentando motivar 

seus alunos a explorarem o material mais profundamente do que o fariam na sala de 

aula presencial).  

b) Função gerencial - envolve normas referentes ao agendamento do curso, ao seu 

ritmo, aos objetivos traçados, à elaboração de regras e à tomada de decisões. O 

professor de uma disciplina mediada por tecnologia (EMT) é também seu 

administrador. Ele é responsável por enviar um programa para o curso com as tarefas 

a realizar e as diretrizes iniciais para discussão e adaptação.  

c) Função técnica - depende do domínio técnico do professor, sendo então capaz de 

transmitir tal domínio da tecnologia aos seus alunos. Os professores devem conhecer 

bem a tecnologia que usam para atuar como facilitadores do curso. Além disso, 

deverá haver um suporte técnico disponível, de modo que, mesmo um professor 

menos proficiente, possa ministrar uma disciplina mediada por tecnologia (EMT). 

Semelhante ao espaço comunitário. Conscientes de que os professores precisam 

ensinar diferentemente nesse meio e de que os alunos também atuam 

diferentemente, estamos ciente também de que esse espaço adquire grande 

importância.  

d) Função social - significa facilitação educacional. O professor é responsável por 

facilitar e dar espaço aos aspectos pessoais e sociais da comunidade do Ensino 

Mediado por Tecnologia. Para dar um sentido de comunidade ao grupo, o professor 
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poderá usar algumas estratégias, como, por exemplo: iniciar seus cursos pelas 

apresentações dos alunos, para que todos se conheçam. Dessa forma, cria-se uma 

atmosfera confiante e aberta, tornando real o fato de que o grupo é composto por 

pessoas, com sua própria experiência de vida e saberes. Outra estratégia utilizada é a 

de elaborar previamente uma atividade em grupo, com simulações ou projetos, 

criando a sensação de trabalho em equipe. 

 

Na APS, a supervisão é o método mais utilizado para efetivar a interação pedagógica, 

e é de grande importância sistema de ensino que preveja ambientes virtuais de 

aprendizagem, por esse motivo, a experiência profissional, somada à titulação, fazem a 

grande diferença no processo de ensino-aprendizagem.  

Por isso a constituição da equipe multidisciplinar, pois o desenvolvimento das 

Atividades Práticas Supervisionadas depende de interação e de múltiplos conhecimentos 

para que a aprendizagem ocorra, logo o perfil do professor de ambiente virtual, deve estar 

lincado ao desenvolvimento pleno do sujeito aprendiz, que buscará aperfeiçoamento de 

forma interativa e dinâmica, por isso a experiência do docente é de suma importância, bem 

como as facilidades com as novas tecnologias que mediarão todo processo. Por isso esse 

perfil não fica concentrado apenas no ensino, mas em todos os parâmetros que alimentam a 

educação de qualidade.  

A equipe multidisciplinar deve atuar para manter a qualidade das APS, 

proporcionando conhecimento e construindo ferramentas efetivas para a aprendizagem. Na 

Uniguaçu a equipe multidisciplinar não funcionará apenas para a parte operacional, mas 

para todas as áreas, principalmente na indicação e preparação de metodologias de ensino, 

que abarque tanto o professor de sala de aula como o professor da APE, em conjunto com o 

NDE e Colegiado do Curso. 

A Equipe Multidisciplinar do Centro Universitário Vale do Iguaçu, conforme Resolução 

11/2019, é composto pelos seguintes profissionais: 

Quadro 41: Equipe Multidisciplinar 

NOME FUNÇÃO CURSO 

Atilio Augustinho Matozzo 
Presidente da Equipe 

Multidisciplinar 
Pró-Reitor 
Acadêmico 

Denise Delonzek Pedagoga Todos os cursos 

Eduardo Tavares Suporte de Diagramação de Todos os cursos 
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atividades 

Bruno Bolting Suporte de TI Todos os cursos 

Heleny Tomas Suporte Administrativo Todos os cursos 

Marcos Mello 
Suporte de TI ✄ 

Administração do Ambiente 
Virtual 

Todos os cursos 

Maria Patrícia Przybysz Pedagoga Todos os cursos 

Sandra Fonseca Pinto 
Avaliadora Pedagógica-
Didática de conteúdos e 

atividades 

Cursos de 
Ciências Sociais 

Aplicadas e 
Engenharias e 

Arquitetura 

 
Vilson Rodrigo Diesel Rucinski 

Avaliador Pedagógico-
Didático de conteúdos e 

atividades 
Cursos da Saúde 

Anderson Luiz Durante Danelli Orientador de atividades Agronomia 

Eliani Aparecida Winhar Krug Orientadora de atividades Enfermagem 

Felipe Nascimento de Andrade Orientador de atividades 
Engenharia 
Mecânica 

Geovani Zarpelon Orientador de atividades Psicologia 

Gilda Maria Botão Ayres Pereira Orientadora de atividades 
Arquitetura e 

Urbanismo 

Higor Barbosa Santos Orientador de atividades 
Engenharia 

Elétrica 

Lina Cláudia Santana Orientadora de atividades Nutrição 

Jéssica Chaiane Brem Marinhuk Orientadora de atividades Educação Física 

Kamilla Rissioli Orientadora de atividades 
Medicina 

Veterinária 

Lidiane Fernandes Orientadora de atividades Biomedicina 

Marcos Joaquim Vieira Orientador de atividades Farmácia 

Marcos Vinicius Ruski Orientador de atividades Fisioterapia 

Osmar de Carvalho Martins Orientador de atividades Engenharia Civil 

Rodolfo Kuskoski Orientador de atividades 
Sistemas de 
Informação 

Romildo João Lisbôa Orientador de atividades Administração 

Sandro Marcelo Perotti Orientador de atividades Direito 

Thiago Castro Bezerra Orientador de atividades 
Engenharia de 

Produção 

Fonte: Elaborado pela IES (2019). 

A Equipe Multidisciplinar será responsável pela concepção, produção, disseminação 

de metodologias, tecnologias, recursos educacionais, planos de ação e educacionais para as 

Atividades Práticas Supervisionadas, conforme o Regulamento da Equipe Multidisciplinar do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu.  
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4.19.6. Atuação da Equipe Multidisciplinar no Curso de Arquitetura e Urbanismo 

 No curso de Arquitetura e Urbanismo, assim como nos demais cursos, a Equipe 

Multidisciplinar, a partir do professor responsável pela orientação de atividades, por meio da 

coordenadas e auxílios dos demais membros técnicos, tem a função, conforme Regulamento 

da Equipe Multidisciplinar do Centro Universitário Vale do Iguaçu, de:  

a) Coordenar a produção de materiais didáticos (on-line e impressos); 

b) Prestar assessoria e assistência pedagógica e técnica ao professor na elaboração dos 

materiais didáticos-pedagógicos; 

c) Orientar o processo metodológico a ser adotado pelo professor; 

d) Implementar a proposta pedagógica dos materiais didáticos; 

e) Avaliar e validar os materiais didáticos produzidos pelos professores; 

f) Acompanhar o processo das atividades em APS, validando as avaliações realizadas 

pelo professor; 

g) Assistir o professor ao que tange o acesso e manutenção do Ambiente Virtual (AVA); 

h) Orientar a diagramação do material antes da postagem final para os alunos; 

i) Selecionar referências e demais materiais em conjunto como NDE do curso e com o 

professor; 

j) Participar do Programa de Formação Docente, propondo temas a serem 

desenvolvidos.  

 

Além da Equipe Multidisciplinar, o NDE do curso atua como suporte para o 

desenvolvimento das APS, assim, o professor terá mais possibilidades e êxito em suas 

atividades. 

A Equipe Multidisciplinar se reúne quinzenalmente para discussões e aprimoramento 

das atividades. Os professores têm acesso às reuniões participando como membros.  

 

4.19.6.1. Regulamento da Equipe Multidisciplinar do Centro Universitário Vale do Iguaçu  

  

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 
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Art. 1º. O presente Regulamento disciplina a organização, funcionamento e atribuições da Equipe 

Multidisciplinar do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), previsto em seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC), vinculada à Pró-

Reitoria Acadêmica.  

 

Art. 2º. A Equipe Multidisciplinar da Uniguaçu será responsável pela concepção, produção e 

disseminação de tecnologias, metodologias e recursos educacionais para a educação à distância, 

ou mediada por Ambientes Virtuais de Aprendizagem, por meio de planos de ação documentados e 

implementados por meio de processos formalizados de trabalho. 

 

CAPÍTULO II 

Do Objetivo 

 

Art. 3º. É objetivo da Equipe Multidisciplinar da Uniguaçu elaborar e/ou validar material didático 

utilizado no processo de ensino-aprendizagem para a modalidade de ensino à distância ou 

mediado por Ambiente Virtual de Aprendizagem.  

 

TÍTULO I 

DA CONSTITUIÇÃO E DO FUNCIONAMENTO  

 

Art. 3º A Equipe Multidisciplinar da Uniguaçu será constituída por professores e técnicos-

administrativos de áreas afins nomeados pela Reitoria da Instituição, os quais terão sua atuação 

baseada neste regulamento. 

 

Art. 4º A Equipe Multidisciplinar da Uniguaçu terá a sua estrutura e funcionamento regular 

vinculado à Pró-Reitoria Acadêmica (PROAC). 

 

Art. 5º. A Equipe Multidisciplinar reunir-se-á para execução das atividades de sua competência, 

conforme o Plano de Ação, ou a partir das demandas instituídas pela PROAC, mesmo assim haverá 

reuniões quinzenais com todos os seus membros.  
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TÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art.6º. São atribuições da Equipe Multidisciplinar da Uniguaçu: 

 

a) Coordenar a produção de materiais didáticos (on-line e impressos); 

b) Prestar assessoria e assistência pedagógica e técnica ao tutor na elaboração dos 

materiais didáticos-pedagógicos; 

c) Orientar o processo metodológico a ser adotado pelo tutor; 

d) Implementar a proposta pedagógica dos materiais didáticos; 

e) Avaliar e validar os materiais didáticos produzidos pelos tutores; 

f) Acompanhar o processo das atividades em APS, validando as avaliações realizadas 

pelo tutor; 

g) Assistir o tutor ao que tange o acesso e manutenção do Ambiente Virtual (AVA); 

h) Orientar a diagramação do material antes da postagem final para os alunos; 

i) Selecionar referências e demais materiais em conjunto como NDE do curso e com o 

tutor; 

j) Participar do Programa de Formação Docente, propondo temas a serem 

desenvolvidos.  

 

TÍTULO III 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 7º. Os casos omissos no presente Regimento serão deliberados pela Pró-Reitoria Acadêmica. 

   

Art. 8. Este Regimento entrará em vigor a partir da sua aprovação no Conselho Superior 

Universitário (CONSU), revogando-se as disposições em contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

Prof. Atilio A. Matozzo 

PRÓ-REITOR ACADÊMICO 
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4.20. TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ✄ TDIC ✄ NO 
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

As TDICs presentes na instituição são organizadas pelo Núcleo de Tecnologia da 

Informação (NTI) que é o órgão responsável pela coordenação dos laboratórios de 

informática, laboratórios de consulta e Internet, levando em consideração o processo de 

ensino, pesquisa e extensão, assegurando a plena utilização de seus recursos materiais e 

humanos, por meio da tecnologia de informação.  

 A IES conta com um sistema informatizado de disponibilização de materiais didáticos 

aos alunos através do portal RM. Através desse portal, os professores podem disponibilizar 

resumos de aulas, listas de exercícios, artigos para leituras, etc., para acesso prévio dos 

alunos. O acesso ao portal do professor e do aluno é feito através de login e senhas 

individuais. O aluno também tem acesso a informações acadêmicas e financeiras através 

desse portal. O professor pode, também, agendar recursos audiovisuais, laboratórios e 

outros espaços da IES, informando antecipadamente quais atividades serão realizadas e 

quais os materiais necessários para a atividade proposta.  

Ademais, a IES é assinante do pacote acadêmico do Google Apps for Education E 

WINDONS, bem como todos os softwares licenciados, lousa digital que propicia a todos os 

seus colaboradores, docentes e discentes os benefícios dos serviços Google on-line, tais 

como, e-mail, contatos, drive ilimitado, Google classroom, Google agenda, dentre outros. As 

ferramentas disponibilizadas pela IES permitem a criação de salas de aula virtuais que 

possibilitam o lançamento de comunicados e avisos que precisam ser visualizados por toda a 

turma, com inclusão de links externos, vídeos e anexos do Google Drive. Neste ambiente é 

possível criar avaliações, receber trabalhos, organizar arquivos. Os arquivos podem ser 

divididos em pastas que facilitam na busca por materiais específicos. As pastas podem ser 

compartilhadas entre professor-aluno, aluno-aluno e com a turma. Do lado do aluno, esse 

processo também é intuitivo e facilitado. Quando eles terminarem a tarefa e precisarem 

enviá-la, farão tudo isso a partir daquela mesma tela do Google Classroom. Todas as tarefas 

possuem um botão de envio de arquivo, que os alunos deverão usar para entregar o 

trabalho. As ferramentas possibilitam ainda uma melhor comunicação entre professores e 

alunos. 
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Fornece aos docente e discentes vários serviços através do uso de sistema 

acadêmico via internet, permitindo acesso a: 

✝ Materiais didáticos 

✝ Planos de Ensino e programação das atividades acadêmicas 

✝ Calendário escolar 

✝ Calendário de provas 

✝ Notas e Faltas 

✝ Horas de Atividades Complementares e sociais já cumpridas 

✝ Avaliação Institucional 

✝ Acesso à ouvidoria 

✝ Serviço de e-mail gratuito 

✝ Parcerias com a Google For Education e Microsoft 

Aos Docentes, inúmeros serviços se encontram também disponíveis: 

✝ Acesso à Internet 

✝ E-mail gratuito 

✝ Portal do Docente para envio de mensagens, postagem de material didático 

✝ Lançamento de notas 

✝ Programação dos conteúdos 

✝ Agenciamento de projetores multimídia 

✝ Agendamento de laboratórios para as aulas práticas 

✝ Envio de provas para a coordenação do curso ✄ prova 

Atento às atualizações tecnológicas e difusões de informações e conhecimentos, a 

instituição dispõe de 12 laboratórios de informática com 248 computadores disponíveis, 

destinados a atividades pedagógicas de seus cursos. Laboratórios com licença autodesk, 

sketchup, ArchiCad, Revit e Office e Microsoft 365, onde os acadêmicos podem utilizar os 

computadores para elaboração de projetos, inclusive em plataforma BIM aplicando na 

práticas os conteúdos propostos no que refere-se as habilidades e competências do perfil do 

arquiteto e urbanista, além de proporcionar ao acadêmico uma prototipagem rápida através 

de impressão 3D, onde demonstra a interdisciplinaridade com as disciplinas de projeto 

arquitetônico, desenho de arquitetura, sistemas estruturais, maquetaria  além de outras 

disciplinas que possam utilizar tais recursos tecnológicos e com isso o desenvolvimento no 



   

324 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

aluno, de habilidades e conhecimentos em tecnologias de informação será um diferencial do 

curso de Arquitetura e Urbanismo, pois nos últimos anos o mercado tem demandado deste 

profissional o domínio tecnológico no exercício de suas competências profissionais nos 

diversos segmentos da sociedade. 

Desta forma, as disciplinas ministradas nos laboratórios de informática alinharão o 

perfil desejado do egresso às principais ferramentas utilizadas na divulgação do 

conhecimento técnico-científico nas diversas áreas da arquitetura e urbanismo. 

Os acadêmicos poderão, ainda, utilizar as redes sociais como instrumento de promoção de 

conhecimento e inserção no mercado de trabalho. 

A Instituição conta com um sistema informatizado de disponibilização de materiais 

didáticos aos alunos através do portal RM. Através desse portal, os professores podem 

disponibilizar resumos de aulas, listas de exercícios, artigos para leituras, etc., para acesso 

prévio dos alunos. O acesso ao portal do professor e do aluno é feito através de login e 

senhas individuais. O aluno também tem acesso a informações acadêmicas e financeiras 

através desse portal. O professor pode, também, agendar recursos audiovisuais, laboratórios 

e outros espaços da Instituição, informando antecipadamente quais atividades serão 

realizadas e quais os materiais necessários para a atividade proposta.  

Ademais, a Instituição é assinante do pacote acadêmico do Google Apps for 

Education e Windows, bem como todos os softwares licenciados, lousa digital que propicia a 

todos os seus colaboradores, docentes e discentes os benefícios dos serviços Google on-line, 

tais como, e-mail, contatos, drive ilimitado, Google Classroom, Google agenda, dentre 

outros. As ferramentas disponibilizadas pela Instituição permitem a criação de salas de aula 

virtuais que possibilitam o lançamento de comunicados e avisos que precisam ser 

visualizados por toda a turma, com inclusão de links externos, vídeos e anexos do Google 

Drive. Neste ambiente é possível criar avaliações, receber trabalhos, organizar arquivos. Os 

arquivos podem ser divididos em pastas que facilitam na busca por materiais específicos. As 

pastas podem ser compartilhadas entre professor-aluno, aluno-aluno e com a turma. Do 

lado do aluno, esse processo também é intuitivo e facilitado. Quando eles terminarem a 

tarefa e precisarem enviá-la, farão tudo isso a partir daquela mesma tela do Google 

Classroom. Todas as tarefas possuem um botão de envio de arquivo, que os alunos deverão 
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usar para entregar o trabalho. As ferramentas possibilitam ainda uma melhor comunicação 

entre professores e alunos. 

Fornece aos docentes e discentes vários serviços através do uso de sistema 

acadêmico via internet, permitindo acesso a: materiais didáticos; Planos de Ensino e 

programação das atividades acadêmicas; calendários escolar e de provas; notas e faltas; 

horas de atividades complementares e sociais já cumpridas; avaliação institucional; acesso à 

Ouvidoria; serviço de e-mail gratuito; parcerias com a Google For Education e Microsoft. 

Exclusivamente aos docentes, inúmeros serviços se encontram também disponíveis: 

acesso à Internet; e-mail gratuito; portal do Docente para envio de mensagens, postagem de 

material didático; lançamento de notas; programação dos conteúdos; agendamento de 

projetores multimídia; agendamento de laboratórios para as aulas práticas; envio de provas 

para a coordenação do curso. 

 

4.21. AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) 

Ao projetar o contexto da educação mediada por tecnologia (EMT) da Uniguaçu e 

desenvolver um Projeto Pedagógico de Curso voltado a essa modalidade de ensino, um dos 

pontos principais foi o desenvolvimento e a utilização de um AVA eficaz como sala de aula 

(https://uniguacu.eadplataforma.com/). O AVA auxilia os professores a construírem as suas 

disciplinas, gerenciar seus conteúdos e acompanhar o progresso dos alunos. Através de 

diferentes ferramentas tecnológicas, disponibilização de hipertextos e vídeos, propiciam aos 

alunos condições diversas para a aprendizagem, que ocorre de diferentes formas em cada 

indivíduo. Uma das ferramentas mais eficazes do Ambiente Virtual de Aprendizagem é o 

Fórum. É um espaço on-line de comunicação assíncrona que pode ser utilizado para debates, 

discussões, construção coletiva de conceitos, esclarecimentos de dúvidas, troca de 

experiências e opiniões e orientações metodológicas. Constitui-se como um espaço 

democrático, no qual todos os participantes podem externar suas posições e torná-las 

conhecidas por todos. O processo de participação é individual e ocorre no tempo escolhido 

pelo participante, ele pode ler todas as contribuições, analisá-las e compreendê-las, para, só 

então, emitir parecer, apresentar alternativas, elencar sugestões, estabelecer acordos, 

configurando um processo de mediação não simultâneo e coparticipativo, para Borges 

✄✆✝✄✝✛ ✣✥ ✄✁ ✖☎✝✎✝✡ ✝✡ ✣✌✆☎✟✙✟✣✌✄☎✂✡ ✣✝✎✂✔ ✂✚✂✆✙✂✆ ✌ ✗✒✄✓✕✝ ✎✂ ✔✂✎✟✌✎✝✆✂✡✥ ✁✌✢✂ ✌✝
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professor a importante missão de escolher adequadamente quais tecnologias digitais da 

informação e comunicação, quais recursos didáticos e qual a melhor metodologia a ser 

aplicada para promover a integralização do currículo escolar, num aprendizado efetivo, que 

traduza as necessidades de formação do educador no contexto atual. 

Ao se pensar o PPC do curso, levou-se em consideração a relação do estudante, do 

tutor e do AVA, para que o processo de aprendizagem possa ser o mais natural possível, 

mas, ao mesmo tempo, a preocupação de formalizar metodologias ativas de aprendizagem 

por meio das tecnologias digitais da comunicação e informação (TDIC), por isso AVA adotado 

pela Uniguaçu não é apenas um sistema computacional, mas sim uma ferramenta de 

aprendizagem, ligada diretamente aos princípios metodológicos inovadores, com o professor 

e o tutor sendo mediadores do conhecimento.  

 Com o AVA da Uniguaçu, a colaboração dos alunos não está centrada apenas no 

fórum, mas em todos as etapas das aulas, atividades e projetos postados no ambiente, bem 

como a socialização por meio das ferramentas possíveis apresentadas pelo AVA, gerando um 

potencial meio de contribuição e reflexão/debate, de maneira a tornar o curso mais 

dinâmico e atrativo. As metodologias ativas podem tornar as atividades de ensino e 

aprendizagem muito mais diversificadas, combinando melhor o percurso individual e grupal.  

O projeto do EMT da Uniguaçu é mais completo e dá ênfase à comunicação, ao 

acolhimento, a educação a distância permite inovar mais, desenvolver metodologias 

diferentes, sem privilegiar um único caminho. É possível criar ambientes ricos de ensino e 

aprendizagem que motivem e mobilizem os alunos. Por isso, o uso das TDICs, que podem ser 

extremamente úteis como ferramentas cognitivas, desempenhando diferentes papéis, 

✌✡✡✝✙✟✌✎✌✡ ✙✝✔ ✌✡ ✔✂☎✝✎✝✍✝✑✟✌✡ ✌☎✟✠✌✡✥ ✖☎✝✆�✔✛ ✡✂ ☎✌✟✡ ☎✂✙✄✝✍✝✑✟✌✡ ✄✕✝ ✗✝✆✂✔

compreendidas com um foco educacional, não será simplesmente o seu uso que irá auxiliar 

✝ ✌✣✆✂✄✎✟✜ ✄✌ ✙✝✄✡☎✆✒✓✕✝ ✎✝ ✙✝✄✂✂✙✟✔✂✄☎✝✤ ✄☞✁✆✄✆�✄✛ ✆✝✝✄✛ ✣✥ ✄✂✂✁✥ �✒ ✡✂✁✌✛ ✝ ✒✡✝ ✎✂

tecnologias não garante automaticamente metodologias ativas. Dessa forma, o PPC do curso 

prevê constantes momentos de formação, reuniões e trabalhos colegiados com a presença 

da Equipe Multidisciplinar.  
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o conteúdo com alguma situação vivenciada no cotidiano do profissional da área. O objetivo 

das vídeoaulas, na instituição, é estimular o aluno a construir sua autonomia e o processo 

prático, juntamente com o material da disciplina cursada. 

 

4.21.2. Biblioteca Virtual 

Em 2019, o Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) contratou uma biblioteca 

digital (Minha Biblioteca), com mais de 9 mil obras, com o objetivo de atender as demandas 

dos acadêmicos, professores e funcionários, aumentando o acesso a livros, facilitando a 

pesquisa e demais atividades. O acesso se dá via site da Instituição 

https://www.uniguacu.edu.br/institucional/biblioteca/. 

A Instituição sabe que mesmo com a chegada de tecnologias e novas opções, o 

crescimento das mídias digitais e mecanismos de buscas e, em muitos casos, o declínio no 

número de visitantes, as bibliotecas continuam desempenhando um papel importante na 

disseminação do conhecimento e da informação. Porém, muitas bibliotecas estão se 

reinventando e atraindo antigos e novos visitantes, além de, em muitos casos, tornando-se 

centro de referência sociocultural. É dessa maneira que a Biblioteca física da Uniguaçu se 

mantém, também com a visão voltada à APS, integrando o currículo do curso às demandas 

apresentadas no PPC, em consideração ao Plano de Reposição/Contingência de Acervo, bem 

como o Regulamento de uso da Biblioteca. 

A biblioteca virtual é um dos mecanismos centrais para o desenvolvimento de um 

currículo pleno, a sua utilização expande os horizontes do ensino e da pesquisa, tornando 

praticamente ilimitada a liberdade dos educadores para indicar material bibliográfico, sem 

se preocuparem com questões de tempo, espaço e quantidade de material disponível. É 

dessa forma que biblioteca virtual da Uniguaçu transcende os conceitos tradicionais, 

deixando de ser depósitos de livros ou repositórios para se tornarem um ponto focal de 

pesquisa variada, com serviços e/ou produtos amplamente oferecidos na internet, acessada 

a qualquer hora, por usuários de lugares distintos do mundo. 

 

4.21.3. Videoconferência 

 A videoconferência é uma ferramenta das TDICs que, apropriada pelos meios 

educacionais, possibilita a comunicação face a face, recriando o sentido de presencialidade. 
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A videoconferência se aproxima de uma situação convencional da sala de aula, já que 

possibilita a conversa em duas vias, permitindo que o processo de ensino/aprendizagem 

ocorra em tempo real (online) e possa ser interativo. Por isso, há, na Uniguaçu, um estúdio 

próprio para o desenvolvimento de videoconferências, bem como para a preparação de 

vídeoaulas. Ainda, uma das preocupações metodológicas da Uniguaçu é preparar o 

professor/tutor por meio de formações continuadas específicas.  

 Conforme o PPC do curso, a realização de videoconferências favorece uma 

dinamicidade no uso de recursos audiovisuais, pois muitos softwares utilizados atualmente 

para sua realização permitem a utilização de ferramentas de compartilhamento de 

documentos; acesso à Internet para realização de pesquisas ou demonstrações e utilização 

de lousas interativas para uma apresentação mais lúdica, dinâmica, interessante e mais 

centrada no conteúdo, com múltiplas possibilidades de interatividade, dentre outros. Assim, 

a videoconferências podem ser um meio facilitador do processo de aprendizagem, por meio 

de ações bem planejadas e criativas, capazes de promover a participação, gerenciar e avaliar 

a aprendizagem dos alunos. Com o intuito de auxiliar na conquista dessa condição, o 

planejamento e transmissão de videoconferências a Equipe Multidisciplinar, principalmente 

por meio da equipe pedagógica, servirá como apoio constante às aulas e conferências 

preparadas para os alunos da Uniguaçu.  

 

4.21.4. Chats E Fóruns  

O chat se caracteriza como um ambiente destinado à aprendizagem no qual há 

ausência de conteúdo expositivo, permitindo a discussão e a reflexão de temas direcionados 

e de interesse do grupo, propiciando ao aluno uma melhor percepção do outro e o ajudando 

a aperfeiçoar, ampliar e/ou desenvolver outra concepção sobre o objeto em estudo, pois 

permite aos alunos consultar os professores/tutores online, minimizando suas dúvidas. Por 

meio do chat, os participantes do curso dialogam entre si de forma síncrona, no debate de 

uma temática para o crescimento intelectual de todo o grupo. O chat é um recurso 

pedagógico importante, por favorecer o desenvolvimento de atividade referenciada no 

diálogo, objetivando a incorporação da ideia do outro às próprias ideias, a reconstrução de 

conceitos e a reelaboração das representações expressas pela escrita, além de possibilitar ao 

professor-tutor um diagnóstico imediato da captação ou dificuldade do aluno face aos 
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conceitos abordados, permitindo mediações em curto prazo de tempo. O PPC do curso 

sinaliza, nesse fato, momentos positivos, tanto no aspecto da aprendizagem como em 

relação à comunicação do professor/tutor-alunos e dos alunos entre si. Fazendo uma 

analogia com a sala de aula convencional, podemos dizer que a discussão provocada pelo 

uso do chat muito se assemelha àquelas feitas no ensino presencial, em que os alunos 

podem interrogar e explanar suas dúvidas ao mesmo tempo que elas surgem. O chat 

permite trocas entre alunos e professores que parecem suprir, de forma mais satisfatória, a 

carência dos alunos por espaços e práticas que remetam às tradições da sala de aula 

presencial. 

Assim, o emprego do chat beneficia a socialização e a construção do conhecimento, 

fortalecendo a relação entre os participantes. O sucesso do chat, sob a perspectiva 

pedagógica, está relacionado ao planejamento presente no PPC do curso, projetando o 

antes, durante e depois.  

O antes indica que ele tem de ser organizado (planejado) pelo professor/tutor 

abordando os seguintes aspectos: tema de discussão, objetivos, horários de acesso, inclusão 

de perguntas que nortearão a conversa on-line, dentre outros.  

O durante significa que a mediação feita pelo professor/tutor deve ser adequada e 

condizente com o objeto em foco, tentando evitar as conversas paralelas e sem qualquer 

relação com a temática, em que cada um manifesta sua opinião e não se sabe quem 

responde a quem. É o momento em que o aluno e o professor/tutor fazem leituras rápidas 

das mensagens recebidas, filtrando aquelas que são pertinentes, pois muitas mensagens 

chegam ao mesmo tempo. Favorece também o feedback instantâneo do julgamento do 

aluno, possibilitando-lhe refazer e se posicionar novamente, enriquecendo assim a 

discussão. Admite também a possibilidade de esclarecimento de dúvidas, questionamentos 

e posicionamentos de forma articulada com os pensamentos dos colegas e do 

professor/tutor. Um fator importante é que o professor/tutor não procure só responder 

perguntas individuais dos alunos, mas, sim, que concentre a atuação em pontos comuns 

propostos por ele no planejamento prévio ou pelos alunos ao longo do chat, conforme o PPC 

do curso. 

O depois consiste no momento após a realização do chat, em que o professor/tutor 

deverá refletir sobre a atividade realizada, a fim de confrontar se os objetivos foram 
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alcançados para a correção de eventuais problemas no planejamento previsto. A ideia 

central é reorganizar esse planejamento para não repetir os equívocos em outro chat. É 

importante, ainda, disponibilizar uma cópia do chat para que os alunos possam rever e/ou 

estudar os principais tópicos abordados.  

Outro recurso extremamente eficaz é o fórum de discussão que representa o núcleo de um 

curso a distância de comunicação assíncrona. A comunicação assíncrona além de propiciar a 

discussão de temas entre os estudantes e professores/tutores, permite a troca de sentidos 

construídos pela singularidade. Cada indivíduo na sua diferença pode expressar e produzir 

saberes, desenvolver competências comunicativas e contribuir para o conhecimento 

coletivo, que é o que prevê o Programa em EMT da Uniguaçu e as metodologias presentes 

no PPC dos cursos da Instituição. O fórum é uma ferramenta de comunicação assíncrona, é 

um espaço para debates onde ocorre o entrelaçamento de muitas vozes que constroem e 

desconstroem, que questionam e que respondem e olhando além do vazio buscam novas 

alternativas. Sendo assim, é uma ferramenta para conversa ou diálogo entre os participantes 

do AVA, permitindo a troca de experiências e o debate de ideias, bem como a construção de 

novos saberes. Permite a conversa de todos com todos, cada qual ao seu tempo, 

possibilitando a criação de um ambiente centrado na interação online, como uma interface 

na qual emissão e recepção se ligam e se confundem de modo a permitir que uma 

mensagem seja comentada por todos os participantes alimentando a inteligência coletiva 

através da colaboração todos-todos. Não podemos esquecer que a inteligência coletiva é o 

somatório dos esforços individuais para se pensar em conjunto. Pressupõe, basicamente, 

grupos ou comunidades que trabalham em comum acordo sempre visando um 

amadurecimento do grupo. As potencialidades individuais devem sempre ser valorizadas, de 

modo que todos possam colaborar. O fórum apresenta-se, assim, como um espaço 

privilegiado para a interação, local de intensa discussões e reflexões que podem levar os 

seus participantes a construção de um conhecimento conjunto e explícito que estará 

disponível para todos. 
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A avaliação é realizada semestralmente e, além do corpo docente e atuação da 

coordenação do curso, avalia-se as condições estruturais, instalações, serviços e pessoal 

técnico de apoio, condições de ensino, envolvimento da IES com a comunidade, 

cumprimento do regimento e as propostas PDI, PPI e PPC. As informações obtidas na 

autoavaliação institucional são empregadas para melhoria das condições dos serviços 

ofertados, orientação das coordenações dos cursos e docentes quanto à condução do 

processo ensino-aprendizagem, bem como balizam importantes decisões como melhoria dos 

☎✁✏✛ ☎☎✏ ✂ ☎☎✁☎✡✥ � ✙✝✄✁✒✄☎✝ ✎✂ ✟✄✗✝✆✔✌ções do autoavaliação é suplementado por 

avaliações de acadêmicos em reuniões de colegiado.  

Tais informações são disponibilizadas para a comunidade acadêmica e externa por 

intermédio do Jornal da CPA, editado semestralmente. A CPA é atuante e promove a 

interlocução entre os atores da comunidade acadêmica. 

Na perspectiva da avaliação do processo didático-pedagógico a CPA busca 

ferramentas para análise contínua da ação educativa buscando vê-la com clareza, 

profundidade e abrangência, contribuindo na elaboração de uma política para o ensino, a 

pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas formas de operacionalização, 

incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, de monitoria e demais 

modalidades, respeitando o Regulamento da Iniciação Científica da IES.  

Anualmente a IES realiza um teste simulado com a participação de todos os períodos 

de todos os cursos da instituição em seus respectivos turnos. O evento assumiu o nome de 

Dia e Noite de Avaliação (DNA) e, a partir dos resultados obtidos, é possível aferir o 

desempenho de cada um dos períodos em que o aluno se encontra. O DNA tornou-se 

importante ferramenta na gestão da qualidade do ensino uma vez que, aos moldes do 

Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (ENADE), permite descobrir 

potencialidades e vulnerabilidades em cada um dos cursos analisados, possibilitando assim a 

cada um dos coordenadores estabelecer estratégias e atitudes capazes de reorganizar a 

rotina didático-pedagógica no interesse de aumentar a eficácia do processo. 

As questões de prova são elaboradas pelos docentes de cada curso da IES 

contemplando todas as disciplinas da matriz curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo, 

divididas entre questões de conhecimento geral e específico, discursivas e objetivas 

elaboradas com o método teoria de resposta ao item (TRI). As questões têm o seguinte grau 
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de dificuldade: fáceis (50%); médias (25%); e difíceis (25%) a partir de uma matriz de prova 

elaborada pelo colegiado de curso. O simulado acontece uma vez ao ano, no mês de maio, 

portanto no 1o semestre e envolve todos os cursos da IES.  

Os resultados são analisados pela coordenação de curso e docentes para a verificação 

das fragilidades e potencialidades, alteração de ementas e conteúdo se for necessário. Os 

resultados são apresentados a todos os acadêmicos em seminário realizado no auditório da 

IES ainda no primeiro semestre letivo de cada ano. 

 

4.22.1.1. Regimento Interno da Comissão Própria de Avaliação (Cpa) do Centro 
Universitário Vale Do Iguaçu  

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E DAS FINALIDADES 

 

Art. 1º. A Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) é uma comissão permanente, prevista pelo SINAES (Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior), estabelecido pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 e 

regulamentada pela Portaria Ministerial - MEC, nº 2.051 de 9 de julho de 2004.  

 

Art. 2º. A CPA é responsável pela coordenação dos processos internos de avaliação da 

Instituição, sistematizando e analisando o histórico da Instituição para que possa prestar, 

quando solicitadas, informações ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP). 

 

Parágrafo único: É preciso que a CPA desenvolva ações plenas de divulgação dos processos 

de autoavaliação dentro de períodos calendarizados para que possa apresentar, 

semestralmente, o plano de melhorias focadas na gestão por meio das avaliações internas e 

externas. 

 

Art. 3º. A autoavaliação é um processo de caráter diagnóstico, formativo e de compromisso 

coletivo, tendo como objetivo indicar à comunidade as potencialidades e as fragilidades da 
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Instituição, com o intuito de promover a qualidade das ações de ensino, pesquisa e extensão, 

observando a legislação em vigor, bem como promovendo dados de análise para a efetiva 

gestão da Instituição ao que tange a transformação das fragilidades em potencialidades. 

 

Art. 4º. A CPA terá atuação autônoma no âmbito de sua competência legal, prestando 

informações de suas atividades ao Conselho Universitário (CONSU) e ao INEP, bem como 

divulgando e evidenciado a evolução da Instituição à comunidade acadêmica. 

 

Parágrafo Único: A CPA terá autonomia em relação à Reitoria do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu ao que tange o desenvolvimento de suas atividades, inclusive para propor 

melhorias a partir dos processos de autoavaliação, contribuindo para o desenvolvimento da 

gestão da Instituição. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 5º. A CPA deverá possuir representantes de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica e da sociedade civil organizada. 

 

Art. 6º. A CPA terá a seguinte composição: 

 

a) Pelo menos dois representantes do segmento docente, exceto de cargos de Reitoria e 

Pró-Reitorias; 

b) Pelo menos dois representantes do segmento administrativo, exceto de cargos de 

Reitoria e Pró-Reitorias; 

c) Pelo menos dois representantes do segmento discente; 

d) Pelo menos dois representantes do segmento da sociedade civil organizada com 

amplitude regional. 

 

§ 1º. A CPA terá um presidente escolhido pelos seus membros. 
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§ 2º. Os integrantes da CPA serão eleitos para um mandato de dois anos, permitida a 

recondução. 

§ 3º No caso de vacância, a substituição respeitará o segmento representado até a 

integralização do mandato vigente. 

§ 4º. Será vetada a composição que privilegie a maioria absoluta de um segmento. 

§ 5º Não poderá exercer representação da sociedade civil servidor docente ou técnico-

administrativo em atividade ou aposentado da Instituição. 

 

 

SEÇÃO I 

DO APOIO À COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

Art. 7º. Os Colegiados de Cursos do Centro Universitário Vale do Iguaçu, bem como a 

associação de egressos, associação de funcionários e ex-funcionários, ou demais órgãos 

internos constituídos pela Instituição, poderão auxiliar no desenvolvimento das atividades da 

CPA, principalmente no processo de sensibilização para a participação das autoavaliações, 

assim como nas discussões das devolutivas dos dados. 

 

Art. 8º. Os órgãos de apoio deverão auxiliar a CPA na socialização dos dados de forma 

sistemática e de forma calendarizada. 

 

CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 9°. Compete à CPA: 

 

a) Coordenar o processo de autoavaliação institucional; 

b) Implantar o ciclo avaliativo, por meio de projeto de autoavaliação, como forma de 

garantia da qualidade contínua dos processos de ensino, pesquisa e extensão; 

c) Propor a metodologia do processo de autoavaliação, levando em consideração as 

normatizações em vigência; 
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d) Definir as diretrizes dos Planos de Ações para a implementação de melhorias e 

transformações de fragilidades em potencialidades; 

e) Propor normas e instrumentos que objetivem o constante aprimoramento das 

atividades desenvolvidas pela CPA; 

f) Articular as autoavaliações com os procedimentos de gestão da Instituição, levando em 

consideração o histórico da IES; 

g) Promover ações de sensibilização e de troca de experiências entre a comunidade 

acadêmica e a CPA; 

h) Produzir conhecimentos sobre a atual situação do Centro Universitário Vale do Iguaçu, 

que possam contribuir para a melhoria da qualidade das dimensões do ensino, 

pesquisa, extensão e, principalmente, da gestão; 

i) Produzir os relatórios de autoavaliação em conformidade com as regulamentações 

em vigência, mantendo relação clara e objetiva entre si; 

j) Acompanhar e participar, sempre que possível, das ações oriundas do processo de 

autoavaliação institucional, bem como da avaliação interna, que objetivam superar 

as fragilidades identificadas; 

k) Realizar análise crítica do processo avaliativo; 

l) Acompanhar o processo de avaliação externa Instituição e o Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE); 

m) Acompanhar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico 

Institucional, apresentando sugestões; 

n) Manter processos articulatórios com a CPA de outras Instituições de Ensino Superior. 

 

Art. 11. Ao presidente compete: 

 

a) Cumprir e fazer o presente Regimento; 

b) Presidir as atividades propostas pela CPA; 

c) Convocar os membros e presidir as reuniões da CPA; 

d) Representar a comissão aos órgãos colegiados da Instituição; 

e) Participar das reuniões semanais dos setores e dos Colegiados; 

f) Definir o membro que deverá secretariar a CPA, redigir atas e documentos oficiais; 



   

338 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

g) Garantir que o processo de autoavaliação seja um ponto de impacto no 

desenvolvimento da gestão da Instituição, bem como sirva como ferramenta de 

inovação e desenvolvimento contínuo; 

h) Manter e zelar o material permanente de consumo da CPA; 

i) Organizar, junto com os membros, a sala da CPA, bem como os documentos que a ela 

compete. 

 

Art. 12. Aos membros da CPA compete: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento; 

b) Participar de todos os atos, ações e decisões da CPA; 

c) Auxiliar a presidência nas suas atribuições; 

d) Desenvolver o processo de sensibilização na comunidade acadêmica; 

e) Participar efetivamente dos seminários de socialização, após cada autoavaliação, ou 

avaliação externa; 

f) Preparar, analisar e revisar as documentações pertinentes à CPA; 

g) Organizar e manter os arquivos, sejam digitais ou físicos, da CPA; 

h) Servir de ponto de ligação entre a CPA e os demais setores e órgãos da Instituição. 

 

CAPÍTULO IV 

DO FUNCIONAMENTO, DURAÇÃO DE MANDATO E SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS 

 

Art. 13. A CPA se reunirá, ordinariamente, de forma calendarizada, semanalmente, ou de 

forma extraordinária quando precisar, mediante convocação da presidência. 

 

Art. 14. A pauta de reuniões ordinárias será divulgada com antecedência mínima de 10 (dez) 

horas. 

 

Art. 15. As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 4 

(quatro) dias e ampla divulgação da pauta. 
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Art. 16. As reuniões da CPA serão presididas pelo presidente, ou por um membro 

previamente designado por ele. 

 

Art. 17. O quórum mínimo para deliberação da CPA será de metade mais um de seus 

membros. 

 

Art. 18. As deliberações da CPA serão aprovadas sempre por maioria simples de votos 

favoráveis de seus membros presentes. 

 

Art. 19. O membro da CPA que não participar de 5 (cinco) reuniões consecutivas, ou faltar 5 

(cinco) alternadas, caracterizando a impossibilidade de participação efetiva, salvo 

justificativa cabível, perderá seu mandato. 

 

Art. 20. A CPA terá pleno acesso a todas as informações institucionais e poderá requerer 

informações sistematizadas de todas as unidades da Instituição, ressaltando que as 

informações deverão ser fornecidas no prazo estabelecido pela CPA. 

 

Art. 21. A organização da CPA dar-se-á da seguinte forma: 

 

a) Plenário: o qual será composto pela reunião semanal, na qual todos os seus membros 

discutem as ideias, ações e planos, os quais serão votados ao final de cada reunião; 

b) Grupo de Trabalho: o qual será organizado por tarefas, em que cada um dos 

membros, de forma individual, ou conjunta, terá demandas para desenvolver 

voltadas aos processos de autoavaliação, documentação, análises e 

acompanhamento dos Planos de Ação e transformação das fragilidades em 

potencialidades. 

 

Art. 22. O mandato da CPA terá duração de 2 (dois) anos com possibilidade de recondução 

automática, se assim os membros votarem nas reuniões ordinárias. 
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Art. 23. Os membros da CPA deverão ser eleitos por seus pares em um sistema de votação 

direta, indireta ou por aclamação, sendo da escolha da maioria a forma de condução ao 

cargo.  

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 24. A CPA deverá justificar as ausências dos representantes discentes que tiveram 

atividades acadêmicas em horário coincidente com as reuniões ordinárias e extraordinárias. 

 

Art. 25. Os casos omissos serão resolvidos no âmbito da CPA e quando o caso configurar 

impróprio para decisão da Comissão, serão encaminhados ao CONSU da Instituição. 

 

Art. 26. O presente Regimento Interno poderá ser modificado mediante proposta de um 

terço, no mínimo, dos integrantes da CPA, a ser submetida à aprovação do CONSU. 

 

Art. 27. Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 

Superior Universitário (CONSU). 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 

 

4.22.2. Processos de Avaliação do Curso 

✁ ✙✝✄✡☎✆✒✓✕✝ ✂ ✂✚✂✙✒✓✕✝ ✎✝ ✣✆✝✁✂☎✝ ✣✝✍✁☎✟✙✝✄✣✂✎✌✑✂✑✟✙✝ ✣✆✂✙✟✡✌✔ ser sustentadas 

✣✝✆ ✒✔ ✌✙✝✔✣✌✄✂✌✔✂✄☎✝ ✙✝✄☎✁✄✒✝ ✂ ✡✟✡☎✂✔☛☎✟✙✝ ✎✝ ✆✁✄ ✄ ✄�✙✍✂✝ ✆✂✡✣✝✄✡☛✠✂✍ ✣✂✍✌

condução e implantação do PPC. Para isso é necessário que ocorra uma avaliação de forma 

continuada do projeto do curso, de acordo com as determinações institucionais e as normas 

educacionais vigentes. Na IES, essa avaliação se dará em dois níveis de avaliação: Interna e 

Externa. 
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4.22.2.1.  Avaliação Interna 

Para a avaliação interna serão realizadas as seguintes ações: 

e) Reuniões do Núcleo Docente Estruturante (NDE), com finalidade principal de 

(re)elaborar o Projeto Pedagógico do curso definindo sua concepção e 

fundamentos, atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso e 

conduzir os trabalhos de reestruturação curricular. 

f) Análise dos planos de ensino do corpo docente, a fim de avaliar a articulação 

entre o Projeto Político Pedagógico do Curso e a ação docente; 

g) Construção, juntamente com os professores, de um instrumento de 

acompanhamento das aulas, a partir de parâmetros previamente discutidos, de 

forma que eles possam participar da avaliação da sua própria prática de 

trabalho; 

h) Acompanhamento do desempenho dos alunos, identificando pontos nesse 

desempenho que precisam ser melhorados e que precisam ser discutidos com o 

corpo docente; 

i) Acompanhamento da qualidade dos recursos didáticos disponíveis, observando 

sua variedade, sua adequação ao número de alunos e aos objetivos e conteúdos 

curriculares da proposta pedagógica; 

j) Reuniões em data agendada em calendário letivo, com o corpo docente, para 

estudo teórico e discussão de questões práticas; 

k) Reunião periódica com participação de representantes do corpo discente para 

✌✠✌✍✟✌✓✕✝ ✂ ✆✂✣✍✌✄✂✁✌✔✂✄☎✝ ✎✝ ✣✆✝✁✂☎✝ ✣✝✍✁☎✟✙✝✄✣✂✎✌✑✂✑✟✙✝✥ ✁✣✂✡✌✆ ✎✂✛ ✂✔

princípio, parecer uma forma subjetiva e pouco eficiente, este contato pessoal é 

uma forma de identificar e melhorar processos, condições de salas de aula, entre 

outros. Aliado às outras, esta ferramenta ajudará a verificar se as expectativas 

dos alunos em relação ao curso estão sendo atendidas. 

l) Avaliação Institucional da IES, de acordo com a Lei do SINAES, identificando os 

pontos de deficiência institucional, e posterior elaboração de proposta para 

melhoria nesses pontos. A avaliação será realizada através de três formas: 

Avaliação Institucional (AI) Discente, de Funcionários e críticas provenientes da 
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Ouvidoria. Os produtos das autoavaliações fornecerão subsídios ao Colegiado e 

ao NDE para apreciação e discussão de propostas e ações para sanar as 

deficiências. 

 
4.22.2.2.  Avaliação Externa 

Considerará o desempenho do Curso em relação ao mercado de trabalho, ao grau de 

satisfação do egresso e de seus contratantes e aos critérios estabelecidos pelo MEC (ENADE 

e Avaliação das Condições de Ensino). Essa avaliação se dará com a análise dos resultados do 

ENADE com o compromisso de reestruturação do PPC a partir de indicações contidas nos 

mesmos. Também abrangerá pesquisa junto a egressos para verificar a satisfação em relação 

às condições que o Curso. O questionário abordará questões como tipos de dificuldade que 

os egressos encontraram na vida profissional, e em quais áreas técnicas específicas e gerais 

as dificuldades se concentram. As respostas servirão para retroalimentar cargas horárias de 

disciplinas e atividades extracurriculares. A partir daí também serão identificadas as áreas 

potenciais em que possam ser of✂✆✂✙✟✎✝✡ ✙✒✆✡✝✡ ✎✂ ✣✂✡✄✑✆✌✎✒✌✓✕✝✄✂✚☎✂✄✡✕✝✥ ✄✄✁✒✌✄☎✝ ✄✕✝

houver egressos do curso, o feedback virá da análise de estágios, das informações colhidas 

junto aos contratantes, relacionadas ao desempenho do aluno, capacidade e deficiências 

demonstradas e em quais áreas e o grau de satisfação da empresa. Contatos com empresas 

da região serão feitos com frequência permitindo à gestão do curso atuar para corrigir 

deficiências. 

 
4.22.3. Avaliação da Aprendizagem  

 
Entende-se avaliação como um processo de diagnóstico contínuo e sistemático. 

Dessa forma, como decisão institucional, o ponto de partida é entender que todo momento 

de avaliação não deverá ocorrer isoladamente, mas de maneira gradativa. Com isso, 

pretende-se tornar mais eficiente a assimilação e se necessário, a recuperação de 

conteúdos. Outros aspectos que devem nortear o processo de avaliação são o de destacá-lo 

como instrumento de apoio ao desenvolvimento acadêmico. É conveniente ressaltar que o 

aluno executa aquilo que entende e não a interpretação que o professor dá às coisas. Ao 

acadêmico, a avaliação deve fornecer informações sobre seu próprio processo de 

aprendizagem. Deve permitir-lhe, não só demonstrar a aquisição dos conteúdos trabalhados 
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através de estratégias variadas, como também oferecer subsídios para que possa refletir 

sobre seu próprio processo de aprendizagem. Por isso, necessariamente, ocorrerá em vários 

momentos e privilegiará os aspectos qualitativos (capacidade de análise, síntese crítica e 

elaboração pessoal do aluno) sobre os quantitativos e favorecerá a compreensão dos 

processos mentais envolvidos na aprendizagem. Dessa forma, é imprescindível que o aluno 

conheça: 

 ✄ ✄✝ ✁✒✂ ✂✡☎☛ ✡✂✄✎✝ ✌✠✌✍✟✌✎✝✄ 

✄ ✁✒✂ ✣✌✆�✔✂☎✆✝✡ ✂✡☎✕✝ ✡✂✄✎✝ ✌✠✌✍✟✌✎✝✡✄ 

 ✄ ✁✒✂ ✠✌✍✝✆✂✡ ✂✍✂ ✂✡☎☛ ✆✂✙✂✢✂✄✎✝ ✣✂✍✌ ✡✒✌ ✌✠✌✍✟✌✓✕✝ ✂ ✝ ✔✌✟✡ importante,  

✄ ✝ ✣✝✆✁✒✘ ✎✌ ✄✝☎✌ ✁✒✂ ✍✂✂ ✗✝✟ ✌☎✆✟✢✒✁✎✌✥  

Há, a cada bimestre, mais de um instrumento de avaliação, obedecendo ao plano de 

ensino das disciplinas. Ao final de cada bimestre é aferida uma média do desempenho do 

graduando, resultante do conjunto das atividades realizadas. Podendo ser somado a essa 

média, tem-se o também a avaliação por meio do ensino medido por tecnologia, que é 

obtida a partir da plataforma Classroom e do Ambiente Virtual de Aprendizagem, ficando a 

critério do professor verificar/propor e o colegiado aprovar as formas de avaliação das que 

aqui estão regimentadas em reunião de colegiado, além do professor deixar explícito no 

plano de ensino. 

De outra forma, com o objetivo de integrar o universo temático das diversas séries, é 

altamente estimulado a promoção de exercícios interdisciplinares. 

 

4.22.3.1.  Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-
aprendizagem 

A avaliação do desempenho escolar é realizada por intermédio de 

acompanhamento contínuo do acadêmico, por disciplina, incidindo sobre frequência e 

aproveitamento. Dá-se por meio de provas (práticas, discursivas e de múltipla escolha), 

seminários, estudos de caso, trabalhos (individuais e em grupo), exercícios dirigidos, 

participação em projetos, compromisso do acadêmico com sua formação e com a 

consciência de sua atuação e metodologias ativas.  

O sistema e os critérios de avaliação obedecem, primariamente, às determinações 

estabelecidas pelo Regimento Geral da IES e fundamentalmente, à coerência que deve 
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caracterizar qualquer processo avaliativo e permitir a detecção do ensino adequado do 

conteúdo estabelecido pelo currículo do curso. O aproveitamento é expresso em notas, 

demonstradas em grau numérico de zero (0,0) a dez (10,0). De acordo com as normas da IES, 

as avaliações devem respeitar, em linhas gerais, o disposto no regimento institucional (a 

seguir relacionado). Além disso, para cada disciplina devem ser realizadas, no mínimo, duas 

avaliações dentro do bimestre, que irão compor a média bimestral. A quantidade de 

avaliações (duas no mínimo) e o valor dos pesos atribuídos a essas avaliações ficam a critério 

do respectivo docente, que os define quando da elaboração do Plano de Ensino da disciplina, 

o qual deve ser aprovado pelo Colegiado de Curso em reuniões realizadas antes do início do 

semestre letivo, e acompanhado no decorrer do semestre. 

Ao final de cada bimestre, ocorre a semana de provas no Centro Universitário Vale 

do Iguaçu. Está semana é dedicada apenas a realização das provas bimestrais de todas 

disciplinas do curso de Arquitetura e Urbanismo que tenham provas como critério de 

avaliação, sendo está avaliação padronizada por um modelo de prova padrão, a qual cada 

docente deverá utilizar para elaboração de suas avaliações. A prova padrão consiste em 

questões dissertativas e objetivas, ficando a critério do docente de quantas questões serão 

aplicadas de cada modelo. 

Nas disciplinas de projeto a avaliação poderá ser por meio das notas dos projetos, 

não necessariamente por provas, e as duas avaliações referentes ao bimestre, por meio de 

entregas e avaliações parciais dos projetos. 

O Trabalho de conclusão de Curso (TCC) é individual e realizado nos 9º e 10° 

períodos.  No 9º período o aluno fará a pesquisa que embasará o projeto a ser realizado no 

10º, ao final do 9º período participar de Bancas do TCC I. No 10º período o aluno fará o 

projeto e ao final do período irá defender seu TCC segundo as normas estabelecidas no 

Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso de Arquitetura e aprovado pelo Colegiado 

do Curso. A IES tem mecanismos efetivos de acompanhamento e de cumprimento do 

trabalho de conclusão de curso ✄ o acompanhamento do aluno durante a realização do seu 

TCC será feito semanalmente em reuniões de orientação (com horário e local previamente 

agendados) com seu professor orientador que tem a incumbência de gerar uma ata-relatório 

(padronizada) do encontro, apresentando-as mensalmente à Coordenação do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo e à Central de Estágio e TCC (CCET). Ao final do 10º período o aluno 
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fará defesa pública do seu TCC II, da qual será realizada, pela banca examinadora, uma ata 

de aprovação ou não do trabalho defendido. Ao final do processo, o trabalho que obtiver 

nota 10,0 (dez) será adicionado ao acervo da biblioteca da IES (cópia impressa e CD-ROM) 

com a assinatura do Termo de Autorização para Publicação.  

Sugere-se que cada professor pode orientar até 8 alunos (trabalhos) na linha de 

pesquisa aceita pelo professor e divulgada pela coordenação do curso. O trabalho de 

conclusão de curso é regido pelo Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso. 

O Acadêmico ainda participa de um simulado por semestre, o Dia e Noite de 

Avaliação (DNA), promovido pela CPA, onde o acadêmico que atinge um conceito 

satisfatório, 3, 4 ou 5 conforme cálculos realizados pela própria CPA, tem direito a um ponto 

extra no 2º bimestre em uma, três ou em todas as disciplinas, respectivamente. 

Maiores detalhes podem ser observados no Estatuto e Regimento Interno da 

Uniguaçu. Segue recorte do capítulo VI ✄ DA AVALIAÇÃO E DO DESEMPENHO ESCOLAR: 

 

Art. 70 ✄ A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina ou também denominadas 

Unidades Curriculares (UC), incidindo sobre a frequência e aproveitamento.  

Art. 71 ✄ A frequência às aulas e demais atividades programadas, permitida apenas aos 

matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas não previsto em lei.  

§ 1º Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado 

na disciplina o aluno que não tenha frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por 

cento) das aulas e demais atividades previstas.  

§ 2º A verificação e registro da frequência são de responsabilidade do professor, e 

seu controle, para o efeito do parágrafo anterior, da Secretaria.  

Art. 72 ✄ O aproveitamento escolar é avaliado através de acompanhamento contínuo do 

aluno e dos resultados por ele obtidos nos exercícios escolares. 

§ 1º Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios escolares sob a forma 

de provas e determinar os demais trabalhos, bem como lhes julgar os resultados.  

§ 2º O exame final realizado ao fim do semestre letivo visa à avaliação da 

capacidade do domínio do conjunto da disciplina.  

Art. 73 ✄ Conforme o § 2º, do Art. 47 da Lei 9.394/96 de 20/12/1996, o aluno que tenha 

extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros 
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instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderá ter 

abreviada a duração do seu curso, de acordo com as normas dos sistemas de ensino e 

regulamentação interna da Instituição.  

Art. 74 ✄ As verificações de aprendizagem, de acordo com a natureza da disciplina, poderão 

compreender:  

I. Provas escritas, gráficas, orais, seminários e arguições;  

II. Trabalhos práticos, inclusive extraclasse;  

III. Iniciação à Pesquisa ou estágio, desde que sob orientação, supervisão e controle 

do professor;  

IV. Relatórios de aulas práticas ou trabalhos equivalentes;  

V. Elaboração de projetos, monografias, dissertações e tese e sua defesa;  

VI. Outras formas que atendam às peculiaridades didático-pedagógicas de cada 

disciplina.  

§ 1º Será obrigatória a atribuição de notas bimestrais.  

§ 2º. Será assegurado aos alunos o direito de requerer, via documento formal junto 

à Secretaria Acadêmica, revisão de provas desde que devidamente fundamentado, com 

indicações claras de quais partes, assuntos, questões ou momentos que deverão ser 

analisados e que foram contestadas, dentro do prazo de 2 (dois) dias letivos, a contar da 

data de divulgação da nota. O pedido será analisado e deferido, ou não, pela coordenação de 

curso.  

§ 3º Poderá ser concedida 2ª chamada ao aluno que, não tendo comparecido às 

provas ou demais verificações de aprendizagem comprove, nos termos e prazos de regulação 

própria estabelecida pelos Conselhos competentes, impedimento legal, motivo de doença, 

atestado médico ou motivo de força maior, devidamente comprovado, nos termos de 

regulamentação própria estabelecida pelos Conselhos competentes, e venha requerê-la no 

prazo de 2 (dois) dias letivos a contar da data de sua realização.  

§ 4º As provas de 2ª chamada de provas bimestrais serão realizadas em data fixada 

no calendário acadêmico.  

Art. 75 ✄ As notas bimestrais e de exame final serão graduadas de 0 (zero) a 10 (dez), 

permitida apenas a fração de 0,5 (meio) ponto.  
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Art. 76 ✄ Será considerado promovido por média o aluno que obtiver, em qualquer disciplina, 

média das notas bimestrais igual ou superior a 7,0 (sete) e frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades escolares.  

Art. 77 ✄ Ficará sujeito ao exame final o aluno que obtiver, em qualquer disciplina, média 

semestral igual ou superior a 4,0 (quatro) e inferior a 7,0 (sete) e frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades escolares.  

Art. 78 ✄ Quando o aluno realizar exame final, a média mínima de aprovação será resultante 

da média aritmética entre a nota dessa prova e a média das notas bimestrais, que deverá ser 

igual ou superior a 5,0 (cinco).  

Art. 79 ✄ Estará reprovado o aluno que, mesmo obtendo frequência igual ou superior a 75% 

(setenta e cinco por cento) obtiver média semestral compreendida entre 0,0 (zero) e 3,9 (três 

vírgula nove), sendo vedado a feitura de exame final.  

Art. 80 ✄ Será permitida a matrícula em disciplinas do período subsequente, apenas aos 

alunos que tenham obtido aprovação nas disciplinas dos períodos anteriores.  

§ 1º. O aluno que não obtiver aprovação em até 2 (duas) disciplinas do período 

cursado, deverá cursá-las em regime de dependência em caráter normal, ou especial, no 

prazo máximo de 1 (um) ano, com a ascensão ao período subsequente. 

§ 2º. O aluno que não obtiver aprovação em até 3 (três) disciplinas, num período 

que coincida a sua oferta, deverá cursá-las em regime de dependência em caráter normal, 

com ascensão ao período subsequente. Podendo cursar as disciplinas em regime normal em 

cursos covalentes no contraturno, ou em forma de regimes especiais devidamente aprovados 

pela Reitoria da Instituição.  

§ 3º. O aluno que não obtiver aprovação em mais de 3 (três) disciplinas, num 

período que coincida a sua oferta, deverá cursá-las em regime de dependência em caráter 

normal, ou especial, sem a ascensão ao período subsequente.  

Art. 81 ✄ O aluno que ingressar na Instituição por outra forma que não a de matrícula inicial 

pela via do processo seletivo ficará sujeito ao mesmo sistema de aprovação dos demais 

alunos. 
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4.22.3.2. Oportunidades diferenciadas de integralização curricular  

 
Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos poderão ter 

abreviada a duração dos seus cursos nos termos do § 2º do Art. 47 da Lei 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. O extraordinário aproveitamento é aferido mediante a submissão do 

candidato a provas que atestam a suficiência de seus conhecimentos adquiridos por meio de 

estudos independentes ou por conhecimentos construídos em sua experiência de trabalho. 

A possibilidade de extraordinário está prevista no Regimento Interno do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu. 

Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado 

por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca 

examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as 

normas dos sistemas de ensino. 

Para alunos transferidos também é aceita integralização curricular diferenciada nas 

disciplinas que correspondem no mínimo a 50% da carga horária da matriz curricular do 

curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniguaçu. O acadêmico que obtiver média 7,0 na 

prova de proficiência poderá validar a disciplina, será analisado pelo NDE e colegiado de 

curso. 

Caso o aluno necessite de maior tempo para a integralização do seu curso, há a 

possibilidade de que ele amplie o seu tempo de formação, observados os parâmetros 

regimentais. 

Nesse sentido o NAU, Núcleo de Acessibilidade, colabora em avaliar, orientar, 

verificar e providenciar o processo de inclusão, permanência, acessibilidade das pessoas com 

necessidades especiais nas dependências da Instituição, efetivando e dando suporte para 

formação desses alunos. 
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5. APOIO DISCENTE  

A IES implementa várias ações de apoio aos discentes do curso de Arquitetura que 

estão distribuídos da seguinte forma: 

Quadro 42: Distribuição alunos de Arquitetura e Urbanismo 
TURMA PERÍODO NÚMERO DE ALUNOS 

ARQUITETURA 7M MATUTINO 16 

ARQUITETURA 9M MATUTINO 4 

ARQUITETURA 1N NOTURNO 37 

ARQUITETURA 3N NOTURNO 27 

ARQUITETURA 5N NOTURNO 45 

ARQUITETURA 7N NOTURNO 22 

ARQUITETURA 9N NOTURNO 33 

TOTAL 184 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

5.1. APOIO FINANCEIRO  

A IES possui políticas institucionais de apoio ao desenvolvimento acadêmico dos 

discentes por meio de bolsas de estudo e financiamento com o objetivo de incentivar a 

continuidade dos estudos, visando à inclusão social e neste caso, minimizar as dificuldades 

financeiras encontradas pelos acadêmicos devidamente matriculados.  Segundo 

regulamento próprio do Programa de Incentivos Financeiros.     

 No âmbito do curso de arquitetura e urbanismo desde a sua fundação em 2015 até o 

atual momento mais de 75% dos alunos possuem algum tipo de incentivo financeiro 

Quadro 43: Alunos com Apoio Financeiro por tipologia 
TIPO DE BOLSA/INCENTIVO 2015.2 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2 2018.1 2018.2 2019.1 

Bolsa do ISS - LEI 68/2014 3 2 4 4 5 6 6 5 

Convenio Faculdade Empresa       
 

  1 0 1 

Desconto Familiar 3 12 11 18 17 17 15 14 

Desconto Funcionário 2 1 1 1 1 2 2 2 

Desconto Professor 1 1   2 3 3 4 4 

Fies 10 18 18 23 24 21 20 19 

Indicação - Alunos 1 7 7 8 6 2 2 12 

Melhor Aluno     1 1 1 1 2 1 

Política Institucional 7      11 9 7 7 10 

Programa Estude 15 22 19 36 33 45 38 49 

PROUNI 100% 4 6 5 6 5 9 9 10 

PROUNI Parcial 50% 8 10 10 14 14 20 19 25 

Técnico em Edificações       6 6 6 6 10 

TOTAL DE ALUNOS COM BOLSA 54 79 76 130 124 140 130 162 

TOTAL DE ALUNOS NO CURSO 32 104 101 146 132 161 150 184 

% ALUNOS COM BOLSA 169% 76% 75% 89% 94% 87% 87% 88% 

*podem haver alunos com mais de um tipo de incentivo 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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5.1.1. Regulamento do Programa de Incentivos Financeiros, Bolsas e Financiamentos do 
Centro Universitário Vale do Iguaçu  

 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

Art. 1º. O Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), visando a permanência de seus 

acadêmicos de graduação e pós-graduação, desenvolve práticas de incentivo, de criação de bolsas 

e facilitação de financiamentos estudantis próprios, além de manter os programas 

governamentais, como Prouni e Fies, por meio de sua qualificação frente ao Ministério da 

Educação (MEC). 

 

Art. 2º. A gestão do Programa de Incentivos Financeiros, Bolsas de Estudos e de Financiamentos 

ficará a cargo da Central do Acadêmico e do Setor Financeiro, sendo o Setor Financeiro o 

responsável central da gestão, ouvida a Reitoria da Instituição. 

 

Art. 3º. Os objetivos do Programa são: 

 

a) Proporcionar o acesso de estudantes carentes, ou com baixa renda aos cursos de 

graduação e pós-graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

b) Constituir políticas de inclusão social dentro da Instituição; 

c) Estimular o desenvolvimento pleno de sujeitos transformadores da realidade local, regional 

e nacional; 

d) Ampliar a procura por cursos de graduação e pós-graduação que servirão de modificadores 

da sociedade; 

e) Empreender o conhecimento de forma expansiva e igualitária, levando em consideração a 

formação de um profissional de excelência no mercado; 

f) Incentivar o desenvolvimento pleno dos discentes em todas suas frentes; 

g) Proporcionar a egressos, professores e demais funcionários o desenvolvimento pleno e 

continuado de sua formação; 

h) Manter a saúde financeira da instituição com o ingresso de novos alunos, bem como o 

desenvolvimento pleno conforme previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 
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CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROGRAMA 

 

Art. 4º. O Programa de Incentivos Financeiros, Bolsas e Financiamentos, por meio de seus gestores, 

terá as seguintes atribuições: 

 

a) Coordenar e supervisionar a implantação e a operacionalização dos incentivos, bolsas e 

financiamento de que tratam este regulamento; 

b) Propiciar a articulação com os demais órgãos administrativos e pedagógicos da Instituição, 

podendo requerer informações, propor iniciativas e solicitar providências; 

c) Avaliar procedimentos de execução e propor medidas de fiscalização, ajustamento e 

aperfeiçoamento; 

d) Elaborar e submeter à apreciação da Reitoria do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) e aos Mantenedores, para avaliação e aprovação, o cronograma de 

implantação e execução do próprio Programa; 

e) Receber sugestões, críticas e denúncias e dar-lhes encaminhamento adequado; 

f) Dar assessoramento técnico e administrativo na implantação, execução, acompanhamento 

e avaliação dos Programas; 

g) Dialogar com os coordenadores de cursos, apresentando o Plano Semestral do Programa, 

sempre os mantendo informados; 

h) Buscar entendimento junto a entidades públicas e privadas objetivando firmar convênios e 

parcerias; 

i) Realizar o exame e avaliação dos processos seletivos dos Programas, conforme disciplinado 

em regulamento próprio e previsto no PDI; 

j) Manter atualizada a lista dos acadêmicos beneficiários dos Programas, por meio de 

acompanhamento contínuo, com produção de relatórios; 

k) Divulgar os incentivos, bolsas e financiamentos presentes no Programa. 

 

CAPÍTULO III 

DAS CATEGORIAS E DEFINIÇÕES 



   

352 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

 

Art. 5º. O programa será divido nas seguintes categorias, considerando as abrangências de cada 

uma delas: 

 

a) Bolsas de estudos; 

b) Incentivos financeiros:  

c) Financiamentos. 

  

Art. 6º. São Bolsas de Estudos da Instituição: 

 

a) Programa Universidade para Todos (Prouni): Programa do Governo Federal que concede 

bolsas integrais ou parciais de estudo, conforme procedimento próprio realizado por meio 

de legislação específica a qual as Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) se 

enquadram, tendo, no rol dos seus cursos de graduação, bolsas a serem preenchidas ao 

início de cada ano letivo; 

b) Bolsa Universitária: o acadêmico, semestralmente, poderá se inscrever para estagiar na 

Instituição, tendo o desconto em sua mensalidade relativa às horas de estágio, conciliando 

as teorias aprendidas em sala de aula com a prática efetiva nos setores em que 

desenvolverá suas atividades; 

c) Bolsa Universidade da Prefeitura: em parceria com a Prefeitura Municipal de União da 

Vitória, Paraná, o acadêmico participa de um processo seletivo para que possa concorrer a 

bolsas integrais, parciais, de forma anual, sendo que as mensalidades serão pagas pela 

prefeitura em forma de devolutiva de parte do Imposto Sobre Serviços (ISS) pago pela 

Instituição; 

d) Bolsa Esporte: os acadêmicos que são atletas ranqueados em suas categorias, poderão se 

inscrever para que possam gozar de bolsas parciais durante a realização do seu curso; 

e) Bolsa Estágio CIEE: a partir do convênio realizado com a Central de Integração Empresa-

Escola (CIEE) a instituição encaminha acadêmicos para a realização de estágios nas áreas 

do curso de graduação, ou pós-graduação; 
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f) Bolsa de Monitoria: a partir das necessidades dos cursos de graduação e pós-graduação, 

por meio de processos próprios de seleção, os acadêmicos poderão se inscrever para o 

Programa de Monitoria Acadêmico-Científica da Instituição; 

g) Bolsa de Iniciação Científica: por meio da participação de grupos de estudos, nas áreas de 

Ciências Sociais e Aplicadas, Ciências da Saúde, Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação e 

Ciências Agrárias. 

 

Art. 7º. São Incentivos Financeiros da Instituição: 

 

a) Indicação de aluno: ao indicar pessoas para estudarem na Instituição, os acadêmicos a 

partir do terceiro período de curso, terão 5% (cinco por cento) de desconto por indicação, 

sendo de forma acumulativa até chegar a 100% (cem por cento); 

b) Pontualidade: os acadêmicos que pagarem suas mensalidades até dia sete de cada mês, 

terão 10% (dez por cento) de desconto na mensalidade; 

c) Melhor aluno: os acadêmicos com maiores rendimentos em seus cursos, de forma 

semestral, receberão, descontos na mensalidade em conformidade com os parâmetros 

apresentados pelos gestores do programa; 

d) Desconto Familiar: acadêmicos com parentes em primeiro e segundo graus estudando na 

instituição terão descontos nas mensalidades; 

e) Funcionário e Professores: os funcionários e professores terão descontos nas mensalidades 

para estudarem na Instituição, em conformidade com o Regulamento de Capacitação 

Permanente da Instituição, tanto em cursos de graduação, como de pós-graduação; 

f) Programa Siga em Frente: prevê o desconto na mensalidade para formados em cursos 

Técnicos de nível médio nas áreas afins do curso de graduação. 

 

Art. 8º. São Financiamentos da Instituição: 

 

a) Programa de Financiamento Estudantil (FIES): programa do Governo Federal, que financia 

dentro de prazos específicos, as mensalidades do curso, de forma parcial ou integral a 

partir de demandas próprias e regulações específicas do próprio Governo Federal, oferecido 

pela Instituição por manter um ótimo padrão de seu IGC; 
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b) Mensalidade Flex: é um programa que tem por objetivo facilitar o pagamento das 

mensalidades dos novos acadêmicos, os quais, ao aderirem ao programa, poderão parcelar 

até 50% da sua mensalidade. O estudante pagará durante a realização do curso 50% do 

valor, após formado terá até cinco anos para pagar os outros 50%, sem juros. 

c) Programa Estude: prevê a redução de até 50% da semestralidade durante a realização do 

curso. Depois de formado, o acadêmico continuará quitando os outros 50% de acordo com 

o valor atualizado da mensalidade. 

 

CAPÍTULO IV  

DA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Art. 9º. O Programa de Incentivos Financeiros, Bolsas e Financiamentos do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu) visa promover o acesso dos estudantes ao ensino superior e sua 

manutenção, principalmente daqueles com poucos recursos financeiros e de baixa renda.  

 

Art. 10º. Para participação em cada uma das categorias, os acadêmicos deverão realizar o 

processo seletivo vestibular dentro das datas e prazos específicos, serem selecionadas e realizarem 

a matrícula com o devido pagamento desta para que se configurem como acadêmicos 

devidamente vinculados à Instituição e passem a frequentar as aulas. 

 

Parágrafo Único: Salvo Prouni e FIES, que são programas do Governo Federal e dependem de 

estabelecimentos legais e processos estabelecidos pelo próprio Governo, sendo seguido, pela 

Instituição os parâmetros, datas e procedimentos em conformidade com a legislação vigente para 

tal fim. 

 

Art. 11. Para inserção em cada categoria do Programa, serão lançados editais próprios 

coordenados e organizados pela Gestão do programa, levando em consideração os seguintes 

requisitos fundamentais: 

 

a) Comprovação de renda bruta familiar per capita, a partir das solicitações presentes nos 

editais, de forma semestral que não ultrapasse a dois salários mínimos; 
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b) Matrícula no curso em que deseja cursar, efetivada e paga; 

c) Não acumular bolsa, financiamento ou incentivos, exceto o bolsa indicação, que pode ser 

acumulativo. 

 

§ 1º. Os processos para Prouni e Fies não levam em consideração a alíneas deste Artigo. 

 

§ 2º. Algumas categorias levarão em consideração seus Editais próprios, não seguindo 

necessariamente o que prevê as alíneas deste Artigo, por serem categorias mais específicas. 

 

§ 3º. Caso o aluno esteja enquadrado em alguma categoria e se inscreva para seleção de bolsa de 

iniciação científica, em conformidade com as regras próprias da categoria, com base no 

Regulamento Interno do Programa de Iniciação Científica do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu), este poderá acumular benefício. 

 

Art. 12. Em caso de reprovação os acadêmicos beneficiados pelo Programa poderão perder o 

benefício, dependendo da categoria e do que está previsto no edital específico.  

 

§ 1º. Prouni e Fies seguirão os procedimentos determinados pelo Governo Federal. 

§ 2º. Alunos com até duas dependências não perderão o benefício, salvo decisão da Comissão 

Gestora do Programa. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS NORMAS DAS CATEGORIAS 

 

Art. 13. Para as bolsas de estudo será seguido o que prevê o caput dos Artigos 9º, 10º e 11 do 

presente Regulamento Interno, incluindo os parágrafos.  

 

Art. 14. Para os financiamentos será seguido procedimentos próprios, especificados em editais, 

sendo obrigatório a apresentação de um fiador em conformidade com a legislação vigente e em 

conformidade com as políticas financeiras da Instituição e sua mantenedora. 
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Art. 15. Para os incentivos será seguido procedimentos próprios, especificados em editais e levando 

em consideração o que é previsto no caput dos Artigos 9º, 10º e 11 do presente Regulamento 

Interno, incluindo os parágrafos. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Gestão do Programa, ouvida a Reitoria 

da Instituição. 

 

Art. 17. O presente Regulamento Interno entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 

Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), salvo disposições ao contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 

 

5.1.2. Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social (Colaps) 

Em parceria com Programa de Incentivos Financeiros trabalha a Comissão Local de 

Acompanhamento e Controle Social (COLAPS) do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu), que segundo regimento é um órgão colegiado de natureza consultiva, com  a  

finalidade de acompanhar, averiguar e fiscalizar a implementação local do Programa 

Universidade Para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)  de  

promover  a   articulação entre a Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social 

(CONAP) e  a  comunidade  acadêmica  visando  ao  constante  aperfeiçoamento  do  

Programa  e atendendo ao que dispõe a Portaria nº 1.132, de 2 de dezembro de 2009, do 

Ministério da Educação, em diálogo constante com o Programa de Incentivos Financeiros, 

Bolsas e Financiamentos e o Núcleo de Direitos Humanos do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu). 



   

357 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

 
5.1.2.1. Regimento Interno da Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social 
(Colaps) do Centro Universitário Vale do Iguaçu  

  

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

  

Art. 1º. A Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social (COLAPS) do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu) é órgão  colegiado  de  natureza  consultiva,  com  a  finalidade de 

acompanhar, averiguar e fiscalizar a implementação local do Programa Universidade Para Todos 

(ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)  de  promover  a   articulação entre a 

Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social (CONAP) e  a  comunidade  acadêmica  

visando  ao  constante  aperfeiçoamento  do  Programa  e atendendo ao que dispõe a Portaria nº 

1.132, de 2 de dezembro de 2009, do Ministério da Educação, em diálogo constante com o 

Programa de Incentivos Financeiros, Bolsas e Financiamentos e o Núcleo de Direitos Humanos do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 2º. Os objetivos da COLAPS são: 

 

a) Aprimorar as relações acadêmicas entre os bolsistas Prouni e beneficiados do Fies e a 

Instituição; 

b) Exercer o  acompanhamento,  averiguação  e  fiscalização  da  implementação  do  PROUNI 

e do Fies; 

c) Interagir com a comunidade acadêmica e com as organizações da sociedade civil 

organizada, recebendo reclamações,  denúncias,  críticas  e  sugestões  para  apresentação,  

se  for  o  caso,  à  Comissão  Nacional  de  Acompanhamento  e  Controle  Social (CONAP); 

d) Emitir, a cada processo seletivo, relatório de acompanhamento do PROUNI e do Fies; 

e) Fornecer informações sobre o PROUNI e Fies à CONAP; 

f) Atender os questionamentos da comunidade acerca do Prouni e Fies, levantados através de 

reclamações, denúncias, críticas e sugestões inerentes aos programas e dirigidas à 

Comissão, em consonância com Núcleo de Direitos Humanos do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu (Uniguaçu). 
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CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 3º A COLAPS terá a seguinte composição: 

 

a) 1 (um) representante do corpo discente da instituição, que deve ser bolsista Prouni ou 

beneficiário do Fies; 

b) 1 (um) representante do corpo docente da instituição, que deve ser professor em regime de 

dedicação mínima de 20 (vinte) horas semanais; 

c) 1 (um) representante da Instituição, que deve ser, preferencialmente, o coordenador ou um 

dos representantes do Prouni do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

d) 1 (um) representante da Instituição, que deve ser, preferencialmente, o coordenador ou um 

dos representantes do Fies do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

e) 1 (um) representante da sociedade civil organizada. 

 

§ 1º. Haverá  um  suplente  para  cada  membro  titular,  que  o  substituirá  nos casos  de  ausência 

justificada. 

✄ ✆✒✖ � ✝✄✁✝✄✟✄✑✂�✑✂✄ ✡✞✟✁✄✑✂✄ ✝✄✁✄✝✞✡✆ ✑✆ ✞✑✁✞✟✆ ✚�✛ ✡✄✟✂✄ �✝✂✞☎✆ ✟✄✝✂ ✄✌✄✞✂✆ ✁✆✝ ✟✄✍✟ ✁�✝✄✟✠ ✄☛

processo direto de escolha, amplamente divulgado e coordenado por sua entidade representativa 

local. 

✄ ✗✒✖ � ✝✄✁✝✄✟✄✑✂�✑✂✄ ✡✆ ✁✆✝✁✆ ✡✆✁✄✑✂✄ ✝✄✁✄✝✞✡✆ ✑✆ ✞✑✁✞✟✆ ✚✘✛ ✡✄✟✂✄ �✝✂✞☎✆ ✟✄✝✂ ✄✌✄✞✂✆ ✁✆✝ ✟✄✍✟

pares, em processo  direto  de  escolha,  amplamente  divulgado  e  coordenado  por  sua entidade 

representativa, de âmbito municipal, estadual ou regional. 

§ 4º. No caso de inviabilidade da condução do processo eleitoral por parte das entidades previstas 

nos § 2º e 3º deste artigo, caberá à COLAPS coordenar o processo de escolha. 

✄ ✙✒✖ � ✝✄✁✝✄✟✄✑✂�✑✂✄ ✝✄✁✄✝✞✡✆ ✑✆ ✞✑✁✞✟✆ ✚✄✛ ✡✄✟te artigo será escolhido entre os candidatos 

indicados por organizações da sociedade civil, mediante eleição ou acordo entre elas, cujo 

resultado será comunicado por escrito ao coordenador da Comissão Local. 
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§ 6º. Não havendo candidatos indicados no processo  de  escolha  da  representação   referida no § 

5º deste artigo, a COLAPS atuará sem a representação da sociedade civil, até que se viabilize a 

referida escolha. 

§ 7º Os membros da COLAPS terão mandato  de  2  (dois)  anos,  vedada  a  recondução, salvo a 

hipótese de impedimento comprovado de substituição. 

§ 8º Os membros do  COLAPS  exercem  função  não  remunerada,  sendo  considerada  atividade 

de relevante interesse social. 

 

Art. 4º. Os membros da COLAPS terão as seguintes atribuições: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento; 

b) Calendarizar as reuniões da COLAPS; 

c) Reunir-se periodicamente com os demais membros; 

d) Examinar as solicitações dos candidatos; 

e) Deliberar, com base em processo seletivo, sobre as substituições de bolsistas, em 

congruência com o Programa de Incentivos Financeiros, Bolsas e Financiamentos do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

f) Manter um sistema de acompanhamento do desempenho acadêmico dos bolsistas e do 

cumprimento das diferentes fases previstas no plano de estudos, apto a fornecer, a 

qualquer momento, um diagnóstico do estágio de desenvolvimento dos trabalhos em 

relação à duração das bolsas, para verificação pela Reitoria ou pela CAPES; 

g) Elaborar e disponibilizar à Reitoria, os relatórios demonstrativos de acompanhamento do 

desempenho acadêmico e produção intelectual nos programas de graduação. 

 

�✝✂✖ ✙✒✖ � ��✁�✂✄ ✟✄✝✂ ✁✆✆✝✡✄✑�✡� ✁✆✝ ✍☛ ✡✆✟ ✝✄✁✝✄✟✄✑✂�✑✂✄✟ ✝✄✁✄✝✞✡✆✟ ✑�✟ �✌✁✑✄�✟ ✚✘✛ ✆✍ ✚✁✛ ✡✆

Art. 3º deste Regulamento, eleito por seu colegiado, por maioria dos presentes. 

§1º. Havendo vacância do cargo de Coordenador, por qualquer motivo, proceder-se-á a sua 

substituição, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, respeitada forma prevista no caput deste 

artigo. 

§2º. O mandato de Coordenador da COLAPS será de 2 (dois) anos, vedada a recondução, salvo a 

hipótese de impedimento comprovado de substituição. 
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SEÇÃO I 

DAS REUNIÕES DO COLAPS 

 

Art. 6°. A COLAPS reunir-se-á, ordinariamente, no início de cada semestre letivo, após cada seleção 

de candidatos PROUNI e Fies, conforme cronograma   aprovado   por   seus   membros   na   

primeira   reunião   de   cada   ano,  comunicando-o  na  página  da Instituição em  local  de  acesso  

à  comunidade acadêmica. 

 

Parágrafo Único: As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Coordenador da COLAPS ou 

por solicitação da maioria de seus membros. 

 

Art. 7º. As reuniões devem ser convocadas com a antecedência mínima de 72 (setenta e  duas)  

horas  de  sua  realização  com  a  divulgação  para  seus  membros,  por  meio  eletrônico, da 

pauta a ser tratada. 

 

Art. 8º. As reuniões serão conduzidas pelo Coordenador da COLAPS. 

 

Art. 9º. Das reuniões de COLAPS serão lavradas atas próprias, digitadas ou manuscritas, assinadas  

pelos  membros  presentes  e  encaminhadas  à  CONAP,  juntamente  com  o  relatório  

circunstanciado  de  que  trata  o  Art.  7º da Portaria  MEC  nº1.132/2009, consubstanciando juízo 

colegiado e consignando eventuais protestos e divergências. 

 

Art. 10º. Deverão constar nas atas: 

 

a) O dia, a hora e o local da reunião; 

b) Os nomes dos membros presentes e dos ausentes, com causa justificada ou sem ela; 

c) Referências sucintas aos debates; 

d) As conclusões e deliberações, com destaque para as irregularidades, quando houver; 

e) Outras providências sugeridas. 

 



   

361 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

Art. 11. A COLAPS reunir-se-á com a presença da maioria simples dos seus membros. 

 

Art. 12. As deliberações da Comissão Local, de caráter consultivo, serão tomadas por maioria 

simples. 

 

Art. 13. A ausência não justificada a 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) alternadas 

implicará  no  desligamento  compulsório  do  membro,  procedendo-se  à  nomeação  do suplente 

como titular. 

 

Art. 14. A justificativa de ausência dos membros da COLAPS deverá ser apresentada em até 24 

(vinte e quatro) horas após a reunião e aprovada na reunião subsequente, com  respectivo registro 

em ata. 

 

Art.  15. A  Instituição considerará  como  presença  substitutiva  a  ausência  do  membro   

representante do corpo discente que, em decorrência da designação de que trata o artigo 3º, 

✞✑✁✞✟✆ ✚�✛✠ ✂✄✑✁� ✁�✝✂✞✁✞✁�✡✆ ✡✄ ✝✄uniões da Comissão Local em horário coincidente com  as 

atividades acadêmicas. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO, AVALIAÇÃO, CONCESSÃO, DURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS BOLSAS 

 

Art. 16. A seleção, avaliação, concessão, duração e manutenção das bolsas se darão de acordo 

com o Programa de Incentivos Financeiros, Bolsas e Financiamentos do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

  

Art. 15. Os casos omissos no presente Regimento serão deliberados perante a CONAP. 
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Art. 16. Este Regimento entrará em vigor a partir da sua aprovação no Conselho Superior 

Universitário (CONSU), revogando-se as disposições em contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 

 

 

5.2. ACESSIBILIDADE PEDAGÓGICA 

A acessibilidade pedagógica no curso de Arquitetura e Urbanismo, do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu ✄ Uniguaçu, tem como diretrizes o  item 8.3 do Plano de 

Desenvolvimento Institucional ✄ PDI. Conforme segue recorte: 8.3 Acessibilidade 

pedagógica, atitudinal e das comunicações. 

Da mesma forma do que concerne à Acessibilidade Física, o Centro Universitário do 

Vale do Iguaçu apresenta plenas condições de garantia de acessibilidade pedagógica, 

atitudinal e das comunicações para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 

transtornos de conduta e altas habilidades/superdotação, conforme disposto na Constituição 

Federal de 1988, Art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N° 10.098/2000, 

nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003.  

A acessibilidade pedagógica, atitudinal e das comunicações envolve estratégias que 

permitam o acesso do discente com necessidades especiais ao currículo, à sua interação 

social, ao enriquecimento curricular, à compactação curricular, e/ou à aceleração de 

conteúdos ou de estudos, quando necessário. A partir desse conceito, dentro das 

especificidades de cada disciplina, são determinados critérios para que os discentes com 

necessidades especiais (desde deficiências ou dificuldades, até altas habilidades ou 

superdotação) sejam efetivamente incluídos no ambiente acadêmico.  

No sentido de cumprir o disposto nos atos normativos concernentes à política de 

acessibilidade (ABNT, 2004; Brasil, 2001; 2004; 2006; 2008; 2011; 2015) e tendo como 

finalidade garantir a adequação aos novos posicionamentos e métodos de ensino 

fundamentados em concepções e práticas pedagógicas inseridas a partir dos avanços 
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conceituais postulados pelas teorias educacionais, o Centro Universitário do Vale do Iguaçu, 

tanto na Graduação quanto nos seus Programas de PósGraduação, tem garantido 

adequações pedagógicas atitudinais para que as demandas dos discentes matriculados em 

seus cursos sejam supridas. Assim, na busca da excelência no ensino superior, o Centro 

Universitário do Vale do Iguaçu promove a inserção da acessibilidade nas diferentes ações e 

setores da Instituição e destaca que o reconhecimento e a valorização da diferença humana, 

a partir da acessibilidade, constam de todas as demais políticas e programas da Instituição. 

Isso é evidente no planejamento e promoção de mudanças requeridas pelos atos normativos 

e no desenvolvimento de ações e programas garantam a transversalidade da educação 

especial. 

Todas essas ações dão suporte para que se institua uma política de acessibilidade que 

compreenda a inclusão plena dos discentes com necessidades de atendimento diferenciado. 

Com isso, contempla-se a acessibilidade: nos processos de seleção de alunos; no 

planejamento e execução orçamentária; nos projetos pedagógicos dos cursos; na 

composição do quadro de profissionais; nos serviços de atendimento ao público; no sítio 

eletrônico e demais publicações on line; no acervo pedagógico e cultural; e na 

disponibilização e recursos acessíveis.  

Assim é que o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e os Projetos Pedagógicos 

dos Cursos (PPCs), articulam-se com os gestores institucionais e professores, no sentido de 

considerar os pressupostos epistemológicos, filosóficos, legais e políticos da educação 

inclusiva. O objetivo principal de todo esse conjunto de atitudes visa a garantir a formação 

de futuros profissionais conscientes de sua responsabilidade social para que se construa uma 

sociedade democrática e tolerante com as diferenças.  

Nessa perspectiva, compõem esse objetivo, ações referentes à: 

✄ ☞✄✁✆✑✁✄✁✞☛✄✑✂✆ ✡� ✡✞✂✄✝✟✞✡�✡✄ ✡✆✟ ✡✞✟✁✄✑✂✄✟ ✁✍✄ ✁✝✄✁✍✄✑✂�☛ � �✑✟✂✞✂✍✞✎✏✆✂  

✄ �✑✟✄✝✎✏✆ ✡� ✄✡✍✁�✎✏✆ ✞✑✁✌✍✟✞✂� ✑✆ ✂✌�✑✆ ✡✄ ✄✄✟✄✑✂✆✌✂✞☛✄✑✂✆ �✑✟✂✞✂✍✁✞✆✑�✌ ☎✂✄�✆ ✄

Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs), planejando e promovendo as mudanças demandadas 

pelos atos normativos; 

✄ ✝�✝�✑✂✞� � ✟✍✁✄✝�✎✏✆ ✡✄ ✘�✝✝✄✞✝�✟ ✁✁✟✞✁�✟ ✝✄✁✄✝✄✑✂✄✟ �✆✟ ✞✑✟✂✝✍☛✄✑✂✆✟✠ �✆✟ ✍✂✄✑✟✁✌✞✆✟

e às ferramentas de estudo;  
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✄ �✟✂✝✍✂✍✝� ✁✍✝✝✞✁✍✌�✝ ✁✆✑✟✞✡✄✝✄ ✁✆✟✟✞✘✞✌✞✡�✡✄✟ ✡✄ ✡✞✂✄✝✟✞✁✞✁�✎✏✆ ✁✍✝✝✞✁✍✌�✝

demandadas pelas diferentes necessidades que exijam atenção especial;  

✄ �✍☛✁✝✞☛✄✑✂✆ ✡�✟ ✡✞✝✄✂✝✞✁✄✟ ✞✑✁✌✍✟✞✂�✟ ✑� ✞✑✟✂✞✂✍✞✎✏✆ ✁✆☛✆ ✍☛ ✂✆✡✆✂  

✄ ✝�✝�✑✂✞� ✡� ✟✍✁✄✝�✎✏✆ ✡✄ ✘�✝✝✄✞✝�✟ ✑�✟ ☛✄✂✆✡✆✌✆☎✞�✟ ✄ ✂✂✁✑✞✁�✟ ✡✄ ✄✟✂✍✡✆✠ ✑�

forma como os professores concebem conhecimento, aprendizagem, avaliação e inclusão 

educacional;  

✄ �✝☎�✑✞✁�✎✏✆ ✡✄ ✝✄✁✍✝✟✆✟ ✄ ✟✄✝✂✞✎✆✟ ✁�✝� � ✁✝✆☛✆✎✏✆ ✡� �✁✄✟✟✞✘✞✌✞✡�✡✄ ✑�✟

comunicações, nos sistemas de informação, nos materiais didáticos e pedagógicos, que 

devem ser disponibilizados tanto nos processos seletivos quanto no desenvolvimento de 

todas as atividades que envolvam o ensino, a pesquisa e a extensão;  

✄ �☛✁✌✞�✎✏✆ ✡✆✟ ✝✄✁✍✝✟✆✟ ✡✄ ✄✄✁✑✆✌✆☎✞� �✟✟✞✟✂✞✂� ✡✞✟✁✆✑✁✂✄✞✟ ☎✟ ✁✄✟✟✆�✟ ✁✆☛

necessidades especiais, tanto no que se refere a deficiências quanto no que se refere a altas 

habilidades e superdotação;  

✄ �✂✄✑✡✞☛✄✑✂✆ � ✁✆✝✂�✡✆✝✄✟ ✡✄ ✑✄✁✄✟✟✞✡�✡✄✟ ✄✟✁✄✁✞�✞✟✂  

Entre as múltiplas possibilidades de apoio, estão à disposição, de acordo com o que 

preceitua a Lei 10.098/00, regulamentada pelo Decreto 5.296/04, e demais dispositivos 

legais, caso sejam solicitados, desde o acesso até a conclusão do curso, os seguintes 

recursos:  

Oportunidade de responder às questões oralmente nos transtornos de aprendizagem 

específico da leitura e da escrita (Dislexia, Dislalia e Discalculia). 

Possibilidade de tempo adicional para a resolução de provas escritas (em geral 25% a mais), 

para os casos de distúrbios de aprendizagem (como Dislexia e Discalculia) e Transtorno do 

Déficit de Atenção. 

 

5.3. NÚCLEO DE APOIO AO DISCENTE DA UNIGUAÇU✄ NADU  

O Núcleo de Apoio ao Discente da Uniguaçu (NADU), sob Regimento Interno do 

Núcleo de Apoio ao Discente da Uniguaçu, é um órgão de apoio que tem por premissa 

acompanhar o discente em conformidade com as diversas atividades desenvolvidas pelos 

cursos de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu, contribuindo para a melhoria 

do processo de aprendizagem e a interação entre a formação acadêmica com o mundo do 

trabalho e a realidade social. 
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A Resolução Nº 30/2018 que nomeia os membros que compõem o Núcleo de Apoio 

ao Discente Uniguaçu (NADU) das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu ✄ Uniguaçu. 

O NADU também fará o acolhimento do ingressante, acompanhando-o no decorrer 

do primeiro ano letivo, bem como dos demais em casa de necessidade. 

O NADU tem por finalidade, a partir de suas atividades, planejar de forma 

diagnóstica, por meio de intervenções voltadas para o desenvolvimento de competências e 

habilidades no processo de aprendizagem, focando o desenvolvimento pessoal e profissional 

dos estudantes, com base no perfil do ingressante e do egresso de cada um dos cursos de 

graduação da IES.  

O NADU deverá manter o diálogo e trabalhar em consonância com seguintes órgãos 

da Instituição: 

Com o Núcleo de Acessibilidade (NAU) quando necessário fazer adaptações a 

estudantes com necessidades, bem como aprimorar a Instituição para Auxiliar na redução de 

barreiras estruturais, atitudinais, metodológicas, tecnológicas-digitais, programáticas, 

pedagógicas e de comunicação, de acordo com as normas da ABNT ✄ NBR 9050/2004, bem 

como o recomendado nas orientações legais de ordem federal;  

a) Com a Secretaria Geral para que se mantenha informado sobre a situação administrativa 

dos acadêmicos para acompanhá-los e auxiliá-los no que for necessário;  

b) Com as Coordenações de Curso, para que possa auxiliá-las e apresentar os relatórios 

sobre os acompanhados dos acadêmicos; 

c) Com Direção e a Coordenação Acadêmica para, traçar objetivos, metas e planos de ações 

para o acompanhamento dos estudantes; 

d) Com o Setor Financeiro, para que possa orientar e apresentar soluções às questões 

financeiras dos acadêmicos; 

O NADU será coordenado pela Central do Acadêmico, com a supervisão direta da 

Coordenação Acadêmica da Instituição. 

O NADU terá como objetivos: 

a) Identificar e minimizar as lacunas que os alunos trazem de sua formação anterior, 

promovendo mecanismos de nivelamento, e recuperação da aprendizagem, oferecendo 

condições para aprendizagens significativas; 
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b) Acompanhar os acadêmicos ao longo da graduação, assistindo-os em suas dúvidas e 

ansiedades, favorecendo o desenvolvimento pessoal, social e cultural essenciais à 

formação deste futuro profissional, possibilitando-lhe uma participação efetiva na 

melhoria da qualidade de ensino, focando a aprendizagem e o desenvolvimento de 

competências, habilidades e atitudes; 

c) Desenvolver mecanismos de acolhimento e acompanhamento do ingresso, a partir do 

perfil do ingresso de cada curso de graduação da Instituição; 

d) Investir nas potencialidades e disponibilidades evidenciadas pelos alunos, por meio do 

estímulo à canalização desse diferencial em monitorias de ensino; 

e) Identificar e minimizar os problemas de ordem psicológica, pedagógica ou 

psicopedagógica que interfiram na aprendizagem, por meio de ações de aconselhamento, 

espaços para reflexão e debate e encaminhamento para clínicas, se for o caso; 

f) Oferecer um acolhimento especial aos alunos novos, ingressantes por processo seletivo 

ou por transferência viabilizando sua integração ao meio universitário; 

g) Incluir os alunos com necessidades educacionais especiais advindas de deficiências físicas, 

visuais e auditivas, através de ações específicas; 

h) Disponibilizar serviços de orientação profissional e vocacional, através de visitas, 

palestras, oficinas, aplicação e análise de testes vocacionais; 

i) Contribuir com o atendimento e dar encaminhamento para o aluno espectro autista. O 

aluno será atendido em suas necessidades e dificuldades referentes a sua vida escolar, à 

sua aprendizagem e qualidade de relacionamento que mantém com seus pares na 

instituição, no trabalho e na família; 

j) Orientar os alunos concluintes de cursos de graduação para inserção no mercado de 

trabalho por meio de oficinas sobre planejamento de carreira, orientações sobre a 

elaboração do Curriculum Vitae, preparação para entrevista de emprego e outras 

atividades relacionadas às demandas dos concluintes; 

k) Colaborar com a manutenção do clima de trabalho institucional, através do cultivo da 

excelência das relações interpessoais; 

l) Enfatizar a participação discente no processo de autoavaliação institucional utilizando 

seus resultados como forma de articulação do apoio que necessitam; 
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m) Fortalecer a interlocução e participação dos discentes com todos os setores da 

Instituição. 

 

Seguindo a estrutura do Regimento Institucional, a IES conta com a Coordenação 

Acadêmica e Pedagógica. A ela, está vinculado o CAA - Centro de Apoio ao Acadêmico, 

criado para aprimorar as condições pedagógicas e psicológicas que interferem diretamente 

no ensino e aprendizagem. O CAA tem por finalidade assessorar alunos no que diz respeito à 

melhoria da ação pedagógica e relacional. Em parceria com Coordenação acadêmica e 

pedagógica e em consonância com a Coordenação do Curso, o CAA adota um trabalho 

democrático, oportunizando diálogos permanentes com alunos estabelecendo uma práxis 

inovadora. 

 A Coordenação Acadêmica e Pedagógica por sua vez, em permanente contato com o 

CAA, tem como finalidade apoiar as Coordenações de cursos na orientação pedagógica dos 

docentes e promover a capacitação docente continuada, auxiliando para uma melhor 

qualidade no ensino-aprendizagem.  

O atendimento psicopedagógico é realizado pelo Centro de Apoio ao Acadêmico 

(CAA). O acadêmico, após entrevista preliminar com o responsável pelo CAA, recebe 

orientações, ou é encaminhado ao profissional competente, de acordo com a necessidade. O 

objetivo é proporcionar aos acadêmicos da IES, um espaço terapêutico para orientação, 

clarificação de entendimento e busca de possíveis soluções às situações de conflito que, 

naquele momento, possam interferir no processo de aprendizagem. O CAA foi criado em 24 

de abril de 2002, com o objetivo de atender, orientar e encaminhar os acadêmicos com 

algum conflito comprometedor do processo de aprendizagem, aos setores de competência 

dos profissionais que compõe o quadro de docentes desta instituição. Os atendimentos e 

orientações prestados aos acadêmicos não implicam em soluções diretas e imediatas para os 

problemas apresentados, podendo gerar reencaminhamentos a profissionais competentes 

para os casos específicos. Os acadêmicos são atendidos nas dependências da instituição de 

ensino, em horários pré-determinados, agendados com a Coordenação Acadêmica em 

entrevistas individuais. Estas entrevistas são realizadas de segunda-feira a sexta-feira em 

horários pré-determinados e num segundo momento, os acadêmicos são encaminhados 

para o atendimento psicológico, médico, nutricional, advocatício e pedagógico. 
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5.3.1. Regimento Interno do Núcleo de Apoio ao Discente da Uniguaçu ✄ Nadu 

 

CAPÍTULO I 

NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 

Art. 1º. O Núcleo de Apoio ao Discente da Uniguaçu (NADU) é um central de apoio que tem 

por premissa acompanhar o discente em conformidade com as diversas atividades 

desenvolvidas pelos cursos de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), 

contribuindo para a melhoria do processo de aprendizagem e a interação entre a formação 

acadêmica com o mundo do trabalho e a realidade social. 

 

Parágrafo Único: o NADU também fará o acolhimento do ingressante, acompanhando-o no 

decorrer do primeiro ano letivo, bem como dos demais em caso de necessidade.  

 

CAPÍTULO II 

DAS FINALIDADES 

 

Art. 2º. O NADU tem por finalidade, a partir de suas atividades, planejar de forma 

diagnóstica, por meio de intervenções voltadas para o desenvolvimento de competências e 

habilidades no processo de aprendizagem, focando o desenvolvimento pessoal e profissional 

dos estudantes, com base no perfil do ingressante e do egresso de cada um dos cursos de 

graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Parágrafo Único: O NADU deverá manter o diálogo e trabalhar em consonância com 

seguintes órgãos da Instituição: 

 

a) Com o Núcleo de Acessibilidade (NAU) quando necessário fazer adaptações a 

estudantes com necessidades, bem como aprimorar a Instituição para Auxiliar na 

redução de barreiras estruturais, atitudinais, metodológicas, tecnológicas-digitais, 



   

369 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

programáticas, pedagógicas e de comunicação, de acordo com as normas da ABNT ✄ 

NBR 9050/2004, bem como o recomendado nas orientações legais de ordem federal; 

b) Com a Secretaria Acadêmica para que se mantenha informado sobre a situação 

administrativa dos acadêmicos para acompanhá-los e auxiliá-los no que for 

necessário; 

c) Com as Coordenações de Curso, para que possa auxiliá-las e apresentar os relatórios 

sobre os acompanhados dos acadêmicos; 

d) Com a Pró-Reitoria Acadêmica para, traçar objetivos, metas e planos de ações para o 

acompanhamento dos estudantes; 

e) Com o Setor Financeiro, para que possa orientar e apresentar soluções às questões 

financeiras dos acadêmicos; 

f) Com o Núcleo de Planejamento e Orientação do Ensino Superior (NOPESU) para 

desenvolver processos avaliativos e organizacionais ao que tange ao ensino, pesquisa 

e extensão. 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO 

 

Art. 3º. O NADU será composto por professores e funcionários técnico-administrativos, 

mantendo a seguinte composição: 

 

a) Duas (dois) pedagogas(os); 

b) Uma (um) psicopedagoga(o); 

c) Uma (um) psicóloga(o); 

d) Dois técnico-administrativos. 

 

Parágrafo Único: O NADU será coordenado pela Central do Acadêmico, com a supervisão 

direta da Coordenação Acadêmica da Instituição. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS OBJETIVOS 
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Art. 4º. O NADU terá como objetivos: 

 

a) Identificar e minimizar as lacunas que os alunos trazem de sua formação anterior, 

promovendo mecanismos de nivelamento, e recuperação da aprendizagem, 

oferecendo condições para aprendizagens significativas; 

b) Acompanhar os acadêmicos ao longo da graduação, assistindo-os em suas dúvidas e 

ansiedades, favorecendo o desenvolvimento pessoal, social e cultural essenciais à 

formação deste futuro profissional, possibilitando-lhe uma participação efetiva na 

melhoria da qualidade de ensino, focando a aprendizagem e o desenvolvimento de 

competências e habilidades; 

c) Desenvolver mecanismos de acolhimento e acompanhamento do ingresso, a partir do 

perfil do ingresso de cada curso de graduação da Instituição; 

d) Investir nas potencialidades e disponibilidades evidenciadas pelos alunos, por meio do 

estímulo à canalização desse diferencial em monitorias de ensino; 

e) Identificar e minimizar os problemas de ordem psicológica, pedagógica ou 

psicopedagógica que interfiram na aprendizagem, por meio de ações de 

aconselhamento, espaços para reflexão e debate e encaminhamento para clínicas, se 

for o caso; 

f) Oferecer um acolhimento especial aos alunos novos, ingressantes por processo 

seletivo ou por transferência viabilizando sua integração ao meio universitário; 

g) Incluir os alunos com necessidades educacionais especiais advindas de deficiências 

físicas, visuais e auditivas, através de ações específicas; 

h) Disponibilizar serviços de orientação profissional e vocacional, através de visitas, 

palestras, oficinas, aplicação e análise de testes vocacionais; 

i) Contribuir com o atendimento e dar encaminhamento para o aluno espectro autista. 

O aluno será atendido em suas necessidades e dificuldades referentes a sua vida 

escolar, à sua aprendizagem e qualidade de relacionamento que mantém com seus 

pares na instituição, no trabalho e na família; 

j) Orientar os alunos concluintes de cursos de graduação para inserção no mercado de 

trabalho por meio de oficinas sobre planejamento de carreira, orientações sobre a 
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elaboração do Curriculum Vitae, preparação para entrevista de emprego e outras 

atividades relacionadas às demandas dos concluintes; 

k) Colaborar com a manutenção do clima de trabalho institucional, através do cultivo da 

excelência das relações interpessoais;  

l) Enfatizar a participação discente no processo de autoavaliação institucional 

utilizando seus resultados como forma de articulação do apoio que necessitam; 

m) Fortalecer a interlocução e participação dos discentes com todos os setores da 

Instituição. 

CAPÍTULO V 

DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

 

Art. 5°. As orientações e aconselhamentos do NADU visam: 

 

a) Orientação aos casos relativos às dificuldades de aprendizagem e estudo, 

proporcionando o nivelamento e processos de acompanhamento do discente nas 

atividades curriculares; 

b) Acolher e orientar os ingressantes dos cursos de graduação do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu; 

c) Encaminhamento para profissionais e serviços especializados, dependendo da 

situação apresentada; 

d) Orientação relativa às dificuldades de relacionamento interpessoal que ofereçam 

dificuldades de adaptação, motivação e organização na dimensão acadêmica e 

profissional; 

e) Orientação aos encaminhamentos da Pró-Reitoria Acadêmica, Coordenação de Curso, 

Corpo Docente, Coordenação de Estágios e Comissão Própria de Avaliação (CPA); 

f) Orientação às demandas relacionadas à profissão e à formação profissional, com 

base no perfil do egresso. 

 

Art. 6º. As orientações consistem em: 

 

a) Apoio Psicológico; 
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b) Apoio Pedagógico; 

c) Apoio Psicopedagógico; 

d) Orientação profissional e vocacional; 

e) Orientação acadêmica; 

f) Adaptação curricular em conjunto com o Núcleo de Acessibilidade; 

g) Processos de nivelamento com base no acompanhamento curricular. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 7°. São atribuições do NADU: 

 

a) Elaborar o Plano de Ação semestral, tendo como base estrutural os diferentes 

programas temáticos de apoio, em consonância com as atividades de cada curso de 

graduação da Instituição; 

b) Realizar reuniões com as Coordenações de Curso e demais setores da Instituição, 

tendo em vista o levantamento de alternativas de solução para fragilidades discentes 

detectadas e as possibilidades de apoio do NADU; 

c) Desenvolver as ações previstas para cada programa temático de apoio no Plano 

Semestral; 

d) Realizar triagem e encaminhamento para as orientações previstas no caput do Art. 6º 

deste Regimento Interno; 

e) Elaborar relatório Semestral das ações desenvolvidas pelo Núcleo. 

f) Acompanhar os processos de nivelamento e adaptação curricular dos cursos de 

graduação e pós-graduação. 

CAPÍTULO VII 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 8º. O NADU funcionará durante os horários de aula, sendo manhã e noite, para que 

possa atender às demandas apresentadas pela Instituição no período em que os acadêmicos 

estão na Instituição. 
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Parágrafo único - O docente ou integrante do NADU que identificar a necessidade de 

atendimento psicológico, pedagógico, ou psicopedagógico em sala de aula, ou no convívio 

social de algum acadêmico, deverá buscar a coordenação do NADU para preenchimento de 

uma ficha de identificação de problemática e encaminhamento para futura solicitação de 

comparecimento do ao Núcleo para atendimento. 

 

Art. 9º. Os atendimentos realizados pelo NADU visam a promover uma maior adequação do 

discente/docente ao processo pedagógico e psicopedagógico em suas vertentes emocionais, 

de aprendizagem, de ensino e de interação com os demais participantes desta relação. 

 

Art. 10º. Os atendimentos serão registrados em formulários específicos (prontuários) para 

essa finalidade, resguardados o sigilo e privacidade das informações prestadas pelo corpo 

docente e discente, especialmente no que se refere às sessões de aconselhamento e 

atendimento individual feitas pelos profissionais de psicologia, conforme as normas e 

resoluções do Profissional; 

 

Art. 11. Ao final de cada semestre letivo, o NADU encaminhará à Pró-Reitoria Acadêmica um 

relatório com a finalidade de sistematizar os dados de atendimento e compor documento 

que relacione, qualitativa e quantitativamente, as atividades exercidas pelo NADU e que 

proponha ações para melhorias na comunidade acadêmica.  

 

Art. 12. Caberá aos profissionais que atuam no NADU, a responsabilidade pela manutenção 

do sigilo profissional quanto aos atendimentos e documentação, observando-se os seguintes 

parâmetros:  

 

a) Os relatórios não deverão identificar os atendidos, em respeito ao sigilo das sessões, 

sendo relacionados apenas numericamente e de forma ampla, os atendimentos 

individuais e em grupo; 

b) Os prontuários dos atendidos devem ser guardados em armários fechados e 

trancados, permitido o respectivo acesso somente aos membros do NADU; 
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c) É vedado aos discentes, docentes e corpo administrativo, inclusive aos membros das 

Coordenações, a leitura dos prontuários, de maneira a preservar a integridade social 

e moral dos atendidos. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA AVALIAÇÃO DO NÚCLEOO DE ACOMPANHAMENTO DO DISCENTE DA UNIGUAÇU ✄ NADU 

 

Art. 13. A avaliação das ações de apoio desenvolvidas pelo NADU será realizada em conjunto 

com a Comissão Própria de Avaliação (CPA), visando, sempre, propor ações de melhoria para 

o apoio discente. 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 14. Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pelo Núcleo de Apoio ao 

Discente da Uniguaçu, ouvindo a Pró-Reitoria Acadêmica da Instituição. 

 

Art. 15. O presente Regimento Interno entra em vigor na data de sua aprovação pelo 

Conselho Superior Universitário (CONSU), revogadas as disposições em contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

Prof. Atilio A. Matozzo 

PRÓ-REITOR ACADÊMICO  

 

5.4. NIVELAMENTO DOS INGRESSANTES 

Através de atividades especificamente desenvolvidas pelas coordenações dos 

cursos, todo semestre, são desenvolvidas atividades como Oficinas Instrumentais, 

Seminários, Semanas pedagógicas com destinação específica de nivelamento dos 

ingressantes, permitindo melhor aproveitamento didático das disciplinas da matriz 

curricular. 

Adicionalmente, as coordenações de curso, com o apoio da Coordenação 

Acadêmica da IES, oferecem cursos de extensão com base nas avaliações realizadas nas 
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reuniões de colegiado ou a partir das necessidades expressadas pelos acadêmicos junto à 

coordenação ou ao corpo docente. 

Desde o primeiro semestre de 2005 são oferecidos cursos de nivelamento em 

química, matemática, comunicação e expressão e física com o objetivo de aparar 

discrepâncias oriundas do ensino médio. Os cursos de nivelamento são oferecidos sempre 

que novas turmas sejam formadas para os semestres letivos. Adicionalmente, a coordenação 

do curso, com o apoio da direção da IES, oferece cursos de extensão com base nas 

avaliações realizadas nas reuniões de colegiado sobre o andamento do Curso ou a partir das 

necessidades expressadas pelos acadêmicos junto à coordenação ou do corpo docente. Nas 

atividades culturais, como a Semana de Tecnologia, Semana da Saúde e o Encontro de 

Iniciação Científica, são oferecidos cursos de curta duração direcionados para a 

complementação do conteúdo e o estímulo à pesquisa. Ainda, segundo a disponibilidade, o 

corpo docente ministra atividades extraordinárias abordando temas específicos relacionados 

às disciplinas.  

 

5.5. APOIO PEDAGÓGICO AO DISCENTE 

Seguindo a estrutura do Regimento Institucional, a IES conta com a Coordenação 

Acadêmica e Pedagógica. A ela, está vinculado o CAA - Centro de Apoio ao Acadêmico, 

criado para aprimorar as condições pedagógicas e psicológicas que interferem diretamente 

no ensino e aprendizagem. O CAA tem por finalidade assessorar alunos no que diz respeito à 

melhoria da ação pedagógica e relacional. Em parceria com Coordenação Acadêmica e 

Pedagógica e em consonância com a Coordenação do Curso, o CAA adota um trabalho 

democrático, oportunizando diálogos permanentes com alunos estabelecendo uma práxis 

inovadora. 

 A Coordenação Acadêmica e Pedagógica por sua vez, em permanente contato com o 

CAA, tem como finalidade apoiar as Coordenações de cursos na orientação pedagógica dos 

docentes e promover a capacitação docente continuada, auxiliando para uma melhor 

qualidade no ensino-aprendizagem.  

O atendimento psicopedagógico é realizado pelo Centro de Apoio ao Acadêmico 

(CAA). O acadêmico, após entrevista preliminar com o responsável pelo CAA, recebe 

orientações, ou é encaminhado ao profissional competente, de acordo com a necessidade. O 
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objetivo é proporcionar aos acadêmicos da IES, um espaço terapêutico para orientação, 

clarificação de entendimento e busca de possíveis soluções às situações de conflito que, 

naquele momento, possam interferir no processo de aprendizagem.  

O CAA foi criado em 24 de abril de 2002, com o objetivo de atender, orientar e 

encaminhar os acadêmicos com algum conflito comprometedor do processo de 

aprendizagem, aos setores de competência dos profissionais que compõe o quadro de 

docentes desta instituição. Os atendimentos e orientações prestados aos acadêmicos não 

implicam em soluções diretas e imediatas para os problemas apresentados, podendo gerar 

reencaminhamentos a profissionais competentes para os casos específicos. Os acadêmicos 

são atendidos nas dependências da instituição de ensino, em horários pré-determinados, 

agendados com a Coordenação Acadêmica em entrevistas individuais. Estas entrevistas são 

realizadas de segunda-feira a sexta-feira em horários pré-determinados e num segundo 

momento, os acadêmicos são encaminhados para o atendimento psicológico, médico, 

nutricional, advocatício e pedagógico. 

 
5.6. PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA 

O programa de Orientação Acadêmica destina-se a prestar apoio ao acadêmico, 

desde o momento de seu ingresso no curso até a sua formatura. 

Tem como objetivo principal integrar plenamente o estudante na comunidade e na 

vida institucional, valorizando-o, apoiando-o e estimulando-o em sua caminhada acadêmica, 

de forma que ela seja a mais consciente, harmoniosa e produtiva possível. 

No intuito de atingir seus objetivos, o Programa desenvolve, entre outras, as 

seguintes ações: 

✝ Publicação do Manual do Aluno; 

✝ Disponibilização do Catálogo da Instituição, segundo legislação vigente; 

✝ Disponibilização do Regimento Interno da Instituição; 

✝ Divulgação de dados e informações relativos a notas e frequência, avisos e editais, com 

prontidão e de acordo com o calendário acadêmico, se for o caso; 

✝ Manutenção de sistema atualizado de informações na Internet; 

✝ Realização de Semana de Recepção ao Calouro, com atividades orientadas, visando a 

fornecer informações e orientações, e a promover a interação social; 
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✝ Acompanhamento do aluno em todo o seu percurso acadêmico, com discussões e 

reflexões sobre o seu desempenho, suas possibilidades e potencialidades, e eventuais 

dificuldades; 

✝ Orientação ao aluno em situação de risco (absenteísmo, baixo  rendimento, iminência de 

jubilamento e outras), com os encaminhamentos que se fizerem necessários ou 

oportunos; 

✝ Orientações diversas sobre as Atividades Acadêmicas Complementares, especialmente 

em relação a cumprimento de créditos e à divulgação de ofertas de eventos dentro e fora 

da Instituição; 

✝ Orientações diversas para a realização do Trabalho de Conclusão de Curso; 

✝ Orientação na implantação de órgãos de representação estudantil: Diretório Acadêmico e 

Centros Acadêmicos; 

✝ Apoio ao funcionamento dos órgãos de representação discente, com a cessão de 

instalações físicas, móveis e equipamentos; 

✝ Promoção de programas cívicos, culturais, artísticos e desportivos e apoio aos órgãos de 

representação discente para promover eventos no gênero; 

✝ Serviço de intermediação de oportunidades de estágios. 

O Programa de Orientação Acadêmica estará a cargo dos seguintes órgãos: 

✝ Conselho Superior, que deve estabelecer as diretrizes e acompanhar a sua efetivação; 

✝ Núcleo de Apoio ao Discente da Uniguaçu ✄ NADU, que deve articular a efetivação e 

avaliação do Programa; 

✝ Colegiado de Curso, que orienta seu desenvolvimento no curso; 

✝ Coordenação de Curso, que deve atender e orientar os alunos de acordo com as diretrizes 

do Programa, coordenando todas as suas ações no curso; 

✝ Secretaria Acadêmica, que deve fornecer informações e orientações sobre registros 

acadêmicos, publicar avisos e editais de interesse dos alunos e fornecer documentação 

solicitada, com eficiência e pontualidade; 

✝ Central Acadêmica que tem como objetivo dar suporte para que o acadêmico tenha 

sempre respostas rápidas e seguras, dentro do contexto acadêmico, sem despachar 

assuntos acadêmicos; 
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✝ Os professores desempenham importante papel no acompanhamento dos alunos, tanto 

em questões pedagógicas propriamente ditas, como em outras questões que, embora 

não se liguem diretamente às relações de ensino-aprendizagem; possam interferir na vida 

acadêmica, requerendo orientações, sugestões ou encaminhamentos à Coordenação.  

A Orientação Acadêmica exige um trabalho conjunto e integrado, que envolve 

principalmente professores e coordenadores de curso, supervisores e coordenador de 

estágios. 

 

5.7. PROGRAMA DE MONITORIA 

O Centro Universitário Vale do Iguaçu, no intuito de promover a melhoria de 

qualidade de ensino e o desenvolvimento de habilidades e competências pertinentes à 

formação docente, manterá, de forma institucionalizada e sistemática, um programa de 

monitoria, sob Regimento Interno do Programa de Monitoria Acadêmica do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu. 

O programa abrange a realização de apoio em atividades acadêmicas, por alunos 

previamente selecionados através de processo seletivo próprio, que auxiliam docentes na 

execução de componentes curriculares dos cursos, realizam atividades de iniciação à 

pesquisa, iniciação científica ou ainda, atividades complementares. Visa despertar nos 

alunos de graduação da Instituição, o interesse pelo ensino e a iniciação à pesquisa. Também 

objetiva assegurar a cooperação discente com o corpo docente nas atividades de ensino. 

A atividade de monitoria é parte fundamental da Proposta de Trabalho dos Cursos 

da IES, complementando a instância do ensino, iniciação à pesquisa e a extensão como 

elementos que se inter-relacionam. Desta forma, o monitor tem suas atividades voltadas 

para o ensino, mas a atividade de monitoria também oferece a possibilidade de realizar 

Iniciação Científica e de trabalhar com a Extensão, através de projetos desenvolvidos pelo 

professor da disciplina. 

Este é fundamentado numa concepção de monitoria como atividade formativa que 

deve trazer benefícios tanto para os acadêmicos, como para os docentes, estabelecendo 

situações facilitadoras e enriquecedoras para a relação pedagógica. 
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Para o curso de Arquitetura e Urbanismo, no de 2018, abriu o processo seletivo para 

Monitoria Acadêmico-Científica dos Colegiados de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil 

e Agronomia para disciplina de Desenho Técnico e Informática. 

É uma monitoria interdisciplinar que atende os 3 cursos, nas disciplinas relacionadas a 

representação gráfica de projetos arquitetônicos com objetivo de proporcionar o 

aprendizado das ferramentas aplicando na prática o Desenho Técnico e o programa de 

Informática AutoCad e Sketchup nos projetos arquitetônicos. 

 

5.7.1. Regimento Interno do Programa de Monitoria Acadêmica do Centro Universitário 
Vale do Iguaçu 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADES 

 

Art. 1º. A Monitoria é entendida como instrumento para a melhoria das práticas 

pedagógicas em sala de aula, laboratórios e demais espaços destinados à aprendizagem, 

com foco no desenvolvimento de competências e habilidades, levando em consideração o 

perfil do ingressante do egresso de aprendizagem de cada curso de graduação e pós-

graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 2º. A monitoria tem a finalidade de fortalecer a articulação entre a teoria e a prática, 

realizando a integração curricular nos seus ais diferentes aspectos, promovendo o 

desenvolvimento mútuo entre dos discentes e docentes, permitindo ao estudante a 

experiência com atividades técnico-didáticas. 

 

Art. 3º. É vedado ao monitor a realização de atividades de responsabilidade exclusiva do 

professor, tais como controle de frequência e dos conteúdos no diário de classe, elaboração e 

correção de provas, regência de turma e as de caráter administrativo. 

 

Art. 4º. As atividades programadas para o monitor não poderão estar sobrepostas ao seu 

horário de aula do semestre em que esteja matriculado. 
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Art. 5º. As atividades de monitoria de ensino serão contempladas com bolsas de monitoria, 

em número e valor a serem divulgados em cada Edital de Seleção de Monitores, de acordo 

com a verba disponibilizada para este fim no setor de ensino. Os alunos aprovados no Edital 

de Seleção de Monitores que não forem contemplados com bolsas, devido à sua 

classificação, podem atuar como monitores voluntários. 

 

Parágrafo Único: Considerando os casos de monitoria voluntária, o aluno monitor que não 

for contemplado com bolsa de monitoria poderá acumular qualquer modalidade de bolsa ou 

atividade remunerada às atividades da monitoria, desde que as atividades da bolsa e/ou 

profissionais não interfiram em seu desempenho como monitor. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 6º. São objetivos da atividade de monitoria: 

 

a) Contribuir para a melhoria do processo de aprendizagem dos acadêmicos de 

graduação e pós-graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

b) Estimular a integração entre o corpo docente e discente, por meio da participação do 

aluno na vida acadêmica, especialmente no desenvolvimento de projetos de apoio à 

atividade docente; 

c) Disseminar entre os alunos a importância social da atividade acadêmica por meio da 

docência, criando condições para a inserção e iniciação da prática da docência, 

através de atividades de natureza pedagógica, desenvolvendo competências e 

habilidades próprias desta atividade; 

d) Fornecer ao estudante ferramentas e condições para o aprofundamento técnico-

científico voltado para a docência; 

e) Propor formas de acompanhamento de alunos em suas dificuldades de 

aprendizagem; 

f) Preparar os acadêmicos monitores para que possam ser futuros professores da 

Instituição. 
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CAPÍTULO III  

DOS REQUISITOS 

 

Art. 7º. São requisitos básicos para o acadêmico se candidatar à monitoria: 

 

a) Ser aluno regularmente matriculado em um dos cursos de graduação e pós-

graduação, quando for o caso, do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

b) Estar em dia com suas obrigações acadêmicas e administrativas; 

c) Não apresentar reprovas em nenhuma disciplina, mantendo, pelo menos, média 

superior, ou igual, a 7,0 (sete vírgula zero) e presença acima de 75% (setenta e cinco 

por cento); 

d) Ter disponibilidade de tempo para atender às atividades programadas; 

e) Ser aprovado na Seleção para monitoria; 

f) Não acumular bolsa de monitoria com outra atividade de bolsa remunerada na 

Instituição. 

 

Parágrafo Único: Acadêmicos que tenham o FIES e/ou PROUNI poderão participar do 

Programa de Monitoria, desde que se observe o presente no caput do Art. 7º do presente 

Regimento Interno. 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES  

SEÇÃO I ✄ DO MONITOR 

 

Art. 8º. São atribuições do monitor: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno; 

b) Auxiliar os estudantes na resolução de exercícios e trabalhos;  

c) Auxiliar o professor orientador na produção de informações a respeito das 

dificuldades mais comuns, porventura encontradas pelo grupo de alunos no decorrer 

da disciplina;  
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d) Executar outras tarefas designadas pelo professor orientador que tenham por 

objetivo a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem;  

e) Manter constante contato com o professor, informando-o do desenvolvimento de 

suas atividades e acatar as recomendações do mesmo;  

f) Comparecer às reuniões semanais com o professor orientador e apresentar;  

g) Zelar pela conservação dos aparelhos e do material de ensino pertencentes aos 

laboratórios e oficinas vinculados à disciplina ou módulo que monitora;  

h) Entregar o relatório semestral de atividades e o processo de autoavaliação à 

coordenação do Programa de Monitoria; 

i) Planejar, em conjunto com o professor orientador, o Plano de Atividades a ser 

desenvolvido nas monitorias; 

j) Manter em dia o registro das atividades e as documentações referentes à monitoria 

desenvolvida; 

k) Preparar o plano de atividades semanais em conjunto com o professor orientador. 

 

Art. 9º. É vedado ao monitor: 

 

a) Substituir o professor no seu horário acadêmico em sala de aula; 

b) Aplicar avaliações de desempenho aos acadêmicos, com intuito de atribuições de 

notas, ao substituir o professor na fiscalização destas; 

c) Exercer a função de monitoria em outra instituição, tendo em vista que as atividades 

desta devem ser realizadas nas dependências do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

e seus adendos físicos. 

 

SEÇÃO II 

DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 

Art. 10º. São atribuições do professor orientador: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno; 

b) Orientar e acompanhar o monitor no desempenho das atividades programadas; 
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c) Capacitar o monitor no uso de metodologias de ensino adequadas para a sua 

atuação, buscando o desenvolvimento pleno da aprendizagem; 

d) Promover o aprofundamento dos conhecimentos do monitor quanto aos conteúdos 

da disciplina, ou áreas de atuação; 

e) Avaliar, de forma contínua, o desempenho do monitor através de critérios 

previamente estabelecidos e que sejam do conhecimento do monitor; 

f) Acompanhar a redação do relatório das atividades desenvolvidas, assiná-lo 

juntamente com o monitor e encaminhá-lo à coordenação do Programa de Monitoria 

nos prazos estipulados pelos Editais próprios para esse fim; 

g) Realizar a avaliação semestral do monitor e enviar à coordenação do Programa de 

Monitoria nos prazos estipulados pelos Editais próprios para esse fim; 

h) Identificar falhas eventuais no Programa de Monitoria, para propor mudanças e 

encaminhá-las à coordenação do Programa; 

i) Manter contato com a coordenação dos cursos em que está orientando monitores; 

j) Planejar, em conjunto com o monitor, os Planos de Atividades a serem desenvolvidos 

nas monitorias, o qual precisa ser aprovado pelo colegiado de curso e NDE; 

k) Manter em dia os documentos referentes à monitoria. 

 

Art. 11. Será facultado ao docente no máximo 1 (um) monitor por disciplina, salvo os casos 

especiais de nível de ensino, mediante requerimento e apresentação do Plano de Monitoria, 

que deve conter: 

 

a) Justificativa da Monitoria de Ensino; 

b) Plano de Atividades programado para a Monitoria de Ensino. 

 

§ 1º. O Plano de Atividades deverá ser aprovado pelo NDE e colegiado do curso no respectivo 

nível de ensino; 

§ 2º. A coordenação de curso deverá encaminhar o pleito de Monitoria de Ensino à 

coordenação do Programa, vinculado à disciplina que será ofertada a respectiva monitoria a 

qual deferirá ou indeferirá o mesmo. 
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Art. 12. O acadêmico poderá exercer atividades referentes à monitoria em uma mesma 

disciplina por, no máximo, até 4 (quatro) semestres letivos. Desde que se comprove a 

necessidade em mantê-lo por meio de uma justificativa plausível, bem como dos processos 

de avaliação, autoavaliação e relatório final de monitoria. 

 

SEÇÃO III 

DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Art. 13. Será responsabilidade da coordenação do Programa de Monitoria: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno; 

b) Organizar, em conjunto com os coordenadores de curso, o processo de seleção dos 

monitores; 

c) Zelar pela documentação do Programa; 

d) Coordenar o desenvolvimento das atividades do Programa; 

e) Responder pelo Programa em todas as instâncias da instituição, mantendo, sempre, 

um diálogo proveitoso com as coordenações de curso; 

f) Analisar e estudar o número de vagas a serem oferecidas pelo Programa, levando em 

consideração as necessidades de cada curso de graduação e pós-graduação do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

g) Apresentar os relatórios semestrais e anuais à Pró-Reitoria Acadêmica da Instituição. 

 

CAPÍTULO V 

DA SELEÇÃO E DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

Art. 14. A seleção de acadêmicos deverá ser realizada por meio de Edital de Seleção de 

Monitoria, lançado e coordenador pela Coordenação do Programa de Monitoria, que 

constituirá de prova escrita, de caráter classificatório e eliminatório, entrevista e análise do 

histórico escolar, de caráter classificatório. 
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§ 1º. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete 

vírgula zero) na prova escrita; 

§ 2º. O resultado será homologado e divulgado pela Coordenação do Programa e pela 

Coordenação de Curso; 

§ 3º. O dia e o local de realização da seleção, assim como os critérios de seleção, deverão ser 

divulgados no Edital de Seleção; 

§ 4º. A cota de bolsas será divulgada no Edital de Seleção de Monitoria, sendo beneficiados 

os primeiros colocados no processo de seleção, em ordem decrescente. Os demais aprovados 

na serão que não forem contemplados com bolsas, podem atuar como monitores 

voluntários, desde que cumpram as instruções que constam no presente Regimento e nos 

Editais de Seleção. 

§ 5º. Os monitores voluntários receberão certificação e horas complementares, não 

excedendo a 40 (quarenta) horas complementares por semestre. 

§ 6º. Em caso de empate, será aprovado o acadêmico com maior nota na prova escrita, 

seguido do rendimento escolar e, caso persista o empate, será realizada nova entrevista para 

definição da Coordenação do Programa de Monitoria em conjunto com professor orientador. 

 

CAPÍTULO VII 

DO EXERCÍCIO DA MONITORIA 

SEÇÃO I 

DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

Art. 15. Ao final de cada semestre, conforme o previsto no Edital de Seleção de Monitoria, o 

professor orientador e o monitor, deverão entregar o relatório final de atividades. 

 

SEÇÃO II 

DA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MONITOR 

 

Art. 16. A avaliação do monitor deverá ser realizada pelo professor orientador, bem como o 

monitor deverá realizar a sua autoavaliação, levando em consideração os seguintes pontos: 
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a) Assiduidade; 

b) Pontualidade; 

c) Relacionamento interpessoal; 

d) Habilidade no desenvolvimento das atividades pedagógicas; 

e) Segurança no processo ensino, gerando aprendizagem satisfatória. 

 

Art. 17. Os monitores avaliados de forma satisfatória, poderão continuar com as atividades, 

com o mesmo processo seletivo, por dois semestres, devendo se inscrever em um novo 

processo de seleção a cada ano.  

 

Parágrafo Único: Em caso de inscrição única no Processo de Seleção para alguma das vagas 

de monitoria, deverá ser seguindo os mesmos trâmites presentes nos caputs dos Artigos 

presentes no Capítulo V do presente Regimento.  

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 18. Exclui-se, em qualquer hipótese, a configuração de vínculo empregatício do monitor 

com as Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 19. É responsabilidade do monitor e do professor orientador, em conjunto com o 

coordenador de curso, manter em dia as documentações referentes ao desenvolvimento da 

monitoria. 

 

Art. 20. Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pela Coordenação do 

Programa de Monitoria, ouvida a Pró-Reitoria Acadêmica da Instituição. 

 

Art. 21. O presente Regimento Interno entra em vigor a partir de sua data de aprovação pelo 

Conselho Superior Universitário (CONSU), revogadas as disposições em contrário. 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

Prof. Atilio A. Matozzo 

PRÓ-REITOR ACADÊMICO 
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5.8. PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

Toda Instituição de Ensino Superior deve estimular e promover a pesquisa nos 

domínios dos conhecimentos nela ministrados, assim como proporcionar oportunidades 

para que os profissionais atualizem constantemente suas competências dentro do seu 

campo de atuação. 

Assim a IES institui o Programa de Iniciação Científica, que visa propiciar aos 

acadêmicos de graduação da Instituição a inserção no processo de investigação científica, 

bem como instituir a cultura de pesquisa acadêmico-científica na Instituição, em conjunto 

com a Secretaria Geral de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão, com o Programa de Incentivo 

a Pesquisa do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), com o Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da Instituição e com as Coordenações de Cursos. 

A iniciação Científica configura-se como uma atividade de investigação, realizada 

por estudantes de graduação, no âmbito de projeto de pesquisa, orientado por professor 

pesquisador qualificado, e que visa ao aprendizado de técnicas e métodos científicos, bem 

como ao desenvolvimento da mentalidade científica e da criatividade, no confronto direto 

com os problemas oriundos da pesquisa. 

Segundo a resolução normativa nº 006/96 CNPQ/PIBIC, os programas de iniciação 

científica visam: 

a) Incentivar a participação dos estudantes de graduação em projetos de pesquisa, para 

que desenvolvam o pensamento e a prática científica com a orientação de 

pesquisadores qualificados; 

b) Estimular pesquisadores produtivos a engajarem estudantes de graduação no processo 

acadêmico, utilizando a capacidade de orientação à pesquisa; 

c) Qualificar recursos humanos para os programas de pós-graduação e aprimorar o 

processo de formação de profissionais para o setor produtivo; 

d) Contribuir para reduzir o tempo médio de titulação de mestres e doutores. 

O Programa de Iniciação Científica poderá contribuir significativamente para o 

aumento da qualificação docente da própria Instituição em que se insere. 

Cabe ressaltar que para os trabalhos desenvolvidos, sejam com seres humanos ou 

animais, deverão ser encaminhados ao Núcleo de Ética e Bioética do Centro Universitário 
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Iguaçu (Uniguaçu) ou ao Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA ✄ Uniguaçu) 

respectivamente, ou encaminhados ao Comitê de Ética de uma Instituição parceira. 

Conforme descrito no item 4.16 INICIAÇÃO CIENTÍFICA (METODOLOGIAS DE ENSINO) 

no curso de arquitetura e Urbanismo os alunos tem a oportunidade de sistematizar uma 

problemática de projeto em forma de artigo. No 5º período na disciplina de Metodologia 

científica para as turmas de 2015 a 2018 e no 2º período na disciplina Metodologia e 

Métodos Quantitativos em Pesquisa de os alunos fazem uma produção científica em forma 

de artigo e são incentivados a apresentar os trabalhos na iniciação científica. Além de 9º 

período sistematizarem a pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso II, em formato de 

artigo, buscado referências de projeto, materiais, tipologias construtivas que orientaram o 

desenvolvimento do projeto.  

Até o ano de 2018 o formato da iniciação científica se configurava na inscrição do 

resumo do trabalho em que professor e a comissão científica aceitavam ou não, o aluno 

fazia a pesquisa para escrever o resumo e depois as orientações eram realizadas. 

 Com a transformação da IES em Centro Universitário, se intensificou o fomento a 

pesquisa e no ano 2019 o formato do 14º Encontro de Iniciação Científica e Mostra de Pós-

Graduação foi diferente, através da inscrição em grupos de estudos antes do início dos 

trabalhos conforme o Regulamento do Programa de Iniciação Científica do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu. Em anexo abaixo. 

 Em nível de Instituição são quatro áreas: 

a) Ciências Agrárias 

b) Ciências da Saúde  

c) Ciências Sociais Aplicadas e Humanas 

d) Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação 

O curso de arquitetura e Urbanismo se enquadra na área Desenvolvimento, 

Tecnologia e Inovação e possui 5 grupos de trabalho abrangendo todas as áreas de atuação 

do profissional arquiteto. 

ÁREA: DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

GRUPOS DE TRABALHO: 

a) ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO: Estudos avançados de projetos de arquiteturas a 

partir de seu potencial de inovação e desenvolvimento a partir de novas tecnologias 
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construtivas de acordo com critérios de sustentabilidade, arquitetura bioclimática, 

neuroarquitetura e conforto ambiental. 

b) HISTÓRIA, PATRIMÔNIO E PAISAGISMO: Estudo de edificações e ou centros urbanos 

com valores históricos, culturais e ambientais com ênfase em acessibilidade, 

mobilidade urbana, paisagismo, preservação, revitalização utilizando-se de 

tecnologias sustentáveis. 

c) MATERIAIS E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS: Estudo e análise de processos de sistemas e 

técnicas construtivas, materiais e componentes para a construção civil, instalações 

prediais, manutenção de edificações, sistema de colaboração, orçamentação e 

gestão de obras para planejamento e controle de obras de construção civil. 

d) SUSTENTABILIDADE NAS EDIFICAÇÕES: Estudo sobre sustentabilidade da construção 

civil, com enfoque no desempenho de soluções inovadoras ligadas ao setor e na 

eficiência na utilização de recursos no ambiente construído, análise de processos e 

técnicas construtivas, aplicação de materiais não convencionais na construção civil 

através do uso de novas técnicas e tecnologias, conservação de recursos materiais, 

energéticos e hídricos, análise da eficiência energética de edificações e de conforto 

no ambiente construído, promoção de soluções na construção civil ligadas ao 

conceito de desenvolvimento sustentável. 

e) URBANISMO: Estudos sobre o meio urbano e suas especificidades, com ênfase na 

mobilidade urbana e as relações estabelecidas por esta, com as mais diversas áreas, 

de caráter social, espacial, econômico e estrutural, impressas em várias escalas de 

cidade e abordagens. 

Quadro 44: Participação nos Grupos de Estudo Iniciação Científica no curso de Arquitetura e 
Urbanismo - 2019 

ÁREA: DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

GRUPO DE ESTUDO PROFESSOR CÓDIGO DO CLASS INSCRITOS 

ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO  
BRUNA MAIDEL E PAULA 
TOPPEL 

1LFF37 16 

HISTÓRIA, PATRIMÔNIO E 
PAISAGISMO  

GILDA MARIA BOTÃO CAK7QFJ 17 

MATERIAIS E TÉCNICAS 
CONSTRUTIVAS  

EDIMAR GROSSKLAUS  
(PARALELO ENGENHARIA CIVIL) 

N0F61XJ 9 

SUSTENTABILIDADE NAS EDIFICAÇÕES  
SILVIA LETÍCIA VACELKOSKI E 
PAULA TOPPEL 
(PARALELO ENGENHARIA CIVIL) 

SYZW6AY 18 

URBANISMO DÉBORA BULEK GROBE NKWBST1 5 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Com relação à participação do curso de Arquitetura e Urbanismo na Iniciação 

Científica até o ano de 2018 ainda não havia uma participação efetiva dos acadêmicos, não 

passando de 18% do percentual do total de alunos, percebe-se que com o novo formato  em 

2019  a participação chega a 37%. 

Quadro 45: Histórico de apresentações na iniciação científica 2015 a 2019 

ANO 
ALUNOS 

DO CURSO 
INSCRITOS APRESENTAÇÕES OUVINTES 

% 
PARTICIPAÇÃO 

APRESENTAÇÕES 

% 
PARTICIPAÇÃO 

OUVINTES 

2015 32 1 1 16 3,13% 50,00% 

2016 101 9 8 32 7,92% 31,68% 

2017 132 35 24 10 18,18% 7,58% 

2018 150 14 12 9 8,00% 6,00% 

2019* 174 65 - - 37,36% - 

*análise parcial iniciação científica ocorre somente em outubro 
 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
 

 
5.8.1. Regulamento do Programa de Iniciação Científica do Centro Universitário Vale do 
Iguaçu  

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

 Art. 1º. O Programa de Iniciação Científica visa propiciar aos acadêmicos de graduação e 

pós-graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu a inserção no processo de 

investigação científica, bem como instituir a cultura de pesquisa acadêmico-científica na 

Instituição, em conjunto com a Secretaria Geral da Pró-Reitoria de Pós-graduação, Iniciação 

a Pesquisa e Extensão (PROPPEx), com o Programa de Incentivo a Pesquisa da IES, com o 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da Instituição e com as Coordenações de 

Cursos do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

  

Art. 2º. A Iniciação Científica configura-se como uma atividade de investigação, realizada por 

estudantes da graduação e da pós-graduação, no âmbito de projeto de pesquisa, orientado 

por professor pesquisador qualificado, e que visa ao aprendizado de técnicas e métodos 

científicos, bem como ao desenvolvimento da mentalidade científica e da criatividade, no 

confronto direto com os problemas oriundos da pesquisa. 
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Art. 3º. São objetivos do Programa: 

  

a) Estimular a formação da mentalidade acadêmico-científica entre a comunidade discente 

da Instituição, conduzindo à sistematização e institucionalização da pesquisa e 

intensificando a interação docente-discente na prática investigativa; 

b) Atuar como instrumento de fomento à construção do saber científico visando à formação 

de profissionais capazes de se posicionar e atender de forma crítica e autônoma, às 

demandas do mercado decorrentes das condições criadas pelo confronto com os 

problemas de pesquisa; 

c) Institucionalizar uma filosofia de trabalho acadêmico-científico visando a articulação 

entre pressupostos teóricos e a realidade para gerar novos saberes; 

d) Formar uma cultura de trabalho acadêmico-científico que articule a construção do 

conhecimento de forma interdisciplinar e a perspectiva de sua aplicação e utilização de 

informações na comunidade; 

e) Contribuir para a redução de disparidades regionais, especialmente quanto a distribuição 

da competência científica nas perspectivas local, regional e nacional; 

f) Estimular desenvolvimento do espírito científico, envolvendo estudantes de graduação na 

atividade de pesquisa e possibilitando a ampliação da capacidade institucional de 

orientação à pesquisa; 

g) Manter e ampliar a qualidade da produção científica da Instituição no contexto local e 

regional; 

h) Desenvolver e formar, continuamente, novos pesquisadores na atividade de formação 

científica. 

i) Proporcionar a aprendizagem de métodos e técnicas de pesquisa científica ao estudante 

orientado; 

j) Estimular o desenvolvimento do pensar de modo científico e criativo nos estudantes, em 

decorrência de condições criadas confrontadas diretamente com os problemas de 

pesquisa; 

k) Estimular o interesse pela pesquisa e desenvolvimento tecnológico, mediante participação 

em projetos orientados por professores pesquisadores qualificados; 
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l) Identificar e apoiar estudantes de graduação e pós-graduação com potencial para 

atuação em pesquisa; 

m) Preparar estudantes para a pós-graduação lato e stricto sensu; 

n) Contribuir para a formação humana para a pesquisa; 

o) Contribuir para diminuição das disparidades regionais na distribuição da competência 

científica no país. 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

  

Art. 4º. O Programa será dividido em quatro grandes áreas de pesquisa:  

  

a) Ciências Sociais Aplicadas e Humanas; 

b) Ciências da Saúde; 

c) Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação; 

d) Ciências Agrárias. 

Art. 5º. O Programa de Iniciação Científica do Centro Universitário Vale do Iguaçu ficará sob 

responsabilidade de um Coordenador, docente, vinculado à Instituição, indicado pela Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação a Pesquisa e Extensão; 

 

Parágrafo Único. Na falta de indicação, a competência pela coordenação do programa ficará 

a cargo do Pró-Reitor de Pós-Graduação, Iniciação a Pesquisa e Extensão. 

 

Art. 6º.  O Coordenador geral do Programa de Iniciação Científica da Uniguaçu, docente de 

tempo integral, com titulação stricto sensu, deverá estar em consonância com as 

regulamentações da Secretaria Geral da PROPPEx, bem como a Gestão do Programa de 

Incentivos da Uniguaçu, tendo as seguintes obrigações: 

 

a) Realizar reuniões periódicas e calendarizadas com os coordenadores de áreas; 

b) Dar anuência aos editais elaborados e promovidos pelos coordenadores de área; 

c) Promover a inter, multi e transdisciplinaridade entre as coordenações de áreas; 
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d) Coordenar e organizar o evento anual de iniciação científica da Instituição, juntamente 

com o Programa de Expansão Cultural e Preservação da Memória Local e com o Programa 

de Incentivo à Produção Acadêmico-científica do Centro Universitário Vale do Iguaçu; 

e) Analisar e dar anuência aos relatórios, atas e registros dos projetos; 

f) Incentivar a produção de artigos e a participação em eventos científicos dos docentes e 

discentes envolvidos no programa 

g) Gerir as bolsas de Iniciação Científica em conjunto com a Gestão do Programa de 

Incentivos Uniguaçu. 

  

CAPÍTULO III 

DO PROJETO DE PESQUISA, DOS GRUPOS DE TRABALHO, DAS CONDIÇÕES E PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 7º. Os projetos de pesquisa desenvolvidos pelos estudantes serão inscritos nos Grupos de 

Trabalho, visando a socialização das informações em eventos acadêmicos e de Iniciação 

Científica, com publicação de artigos, bem como dos projetos realizados. 

 

Parágrafo único. O Programa de Iniciação Científica receberá, através dos Grupos de 

Trabalho cadastrados, os projetos de pesquisa com os estudantes interessados em integrá-lo. 

 

Art. 8º. As condições de participação para inscrição de projetos de Iniciação Científica, no que 

tange ao Orientador, são: 

  

a) Ser docente, preferencialmente com mestrado ou doutorado, vinculado à Instituição; 

b) Possuir experiência na área de pesquisa, comprovada por publicações ou participação em 

congressos, encontros acadêmicos ou orientação de trabalhos científicos; 

c) Possuir carga horária disponível para dedicação ao seu projeto; 

d) Se enquadrar em uma das áreas de pesquisa e de projetos da Instituição. 

  

Art. 9º. As condições de participação para inscrição de projetos de pesquisa nos Grupos de 

Trabalho da Iniciação Científica, no que tange aos estudantes dos cursos de graduação e pós-

graduação, são: 
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a) Estar regularmente matriculado em curso superior de graduação ou pós-graduação; 

b) Ter disponibilidade para se dedicar às atividades de pesquisa; 

c) Se enquadrar em um dos Grupos de Trabalho ofertados pela Instituição. 

  

Art. 10º. O projeto de pesquisa a ser inscrito deve cumprir os seguintes requisitos para poder 

ser apresentado no evento de Iniciação Científica: 

  

a) Ser relevante para as áreas de conhecimento de Ciências Sociais e Aplicadas, Ciências da 

Saúde, Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação e Ciências Agrárias; 

b) Ser proposto por professor orientador e acadêmico-pesquisador, em conjunto; 

c) Adequação metodológica em conformidade com a política institucional; 

d) Padronização de acordo com modelo divulgado pelo respectivo edital e aprovação pela 

Comissão Avaliadora, de acordo com o manual institucional de normas técnicas e 

acadêmicas; 

e) Originalidade e inovação; 

f)  Relevância para o desenvolvimento científico e/ou tecnológico da região e do país, 

visando o desenvolvimento e inovação; 

g) Relação entre a infraestrutura disponível e os recursos humanos envolvidos na proposta; 

h) Considerações éticas; 

i)  Qualificação do pesquisador e da equipe; 

j)  Coerência do perfil dos pesquisadores com a área temática da proposta de pesquisa; 

k)  Contribuição para a superação das disparidades regionais, buscando o desenvolvimento 

regional e local. 

  

Parágrafo Único: A Comissão Avaliadora de Projetos de Pesquisa vinculados aos Grupos de 

Trabalho da Iniciação Científica será composta pelo Pró-Reitor de Pós-Graduação, Iniciação a 

Pesquisa e Extensão, pelo Coordenador do Programa de Iniciação Científica, se houver, e 

pelos Coordenadores de curso de graduação, e pelos responsáveis pelos Grupos de Trabalho, 

além de outros que poderão ser incorporados pelo respectivo edital. 
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Art. 11º. Os trabalhos desenvolvidos, sejam com seres humanos ou animais, deverão ser 

encaminhados ao Núcleo de Ética e Bioética do Centro Universitário Vale do Iguaçu (NEB ✄ 

Uniguaçu) ou ao Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA ✄ Uniguaçu) respectivamente, ou 

encaminhados ao Comitê de Ética de uma Instituição parceira. 

 

CAPÍTULO IV 

DA PREMIAÇÃO 

 

Art. 12º. A Comissão Avaliadora de Projetos de Pesquisa inscritos no Programa de Iniciação 

Científica certificará os melhores trabalhos apresentados em cada uma das áreas de 

pesquisa. A avaliação levará em conta a periodicidade dos encontros prévios, a inovação na 

pesquisa, bem como sua relevância regional, além de outros pontos que julgar oportunos.   

CAPÍTULO V 

DAS PUBLICAÇÕES 

 

Art. 13º. O Centro Universitário Vale do Iguaçu deverá garantir a publicação de uma Revista 

de Iniciação Científica, impressa ou eletrônica, devidamente indexada e registrada, que 

publique os trabalhos relevantes realizados e socializados, sendo acompanhado pelo 

Programa de Produção Acadêmica-Científica da Instituição.  

 

Parágrafo único. Os(As) orientadores(as) dos trabalhos serão coautores(as) dos mesmos, 

principalmente quando houver a apresentação e publicação de resumos e/ou de trabalhos 

integrais.  

CAPÍTULO VI 

DAS BOLSAS 

  
Art. 14º. Poderão ser concedidas bolsas de Iniciação Científica para os acadêmicos, os quais 

deverão realizar o processo seletivo, dentro de datas e prazos especificados em seus 

respectivos editais, em conformidade com o Programa de Incentivos Financeiros, Bolsas e 

Financiamentos do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 
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CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Art. 15º. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação a 

Pesquisa e Extensão do Centro Universitário do Vale do Iguaçu. 

 

Art. 16º. O presente Regulamento Interno entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), salvo disposições ao contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Prof. João Vitor Passuello Smaniotto 
PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO À PESQUISA E EXTENSÃO 

 
5.9. PROGRAMAS DE APOIO À PRODUÇÃO DISCENTE 

O Centro Universitário têm consciência da importância do incentivo à produção 

acadêmica como meio de fortalecimento do ensino, da extensão e da investigação científica. 

Para isso, sob Regulamento Interno do Programa de Incentivo à Produção Docente e 

Discente estabelece como ações para difusão dessas produções:  

a) Apoio financeiro a discentes e docentes para participação em eventos científicos 

promovidos por outras instituições ou organizações; 

b) Apoio financeiro a docentes para publicação de livros e/ou produção de materiais 

didático pedagógicos; 

c) Apresentação de TCCs a bancas examinadoras; 

d) Realização do Encontro de Iniciação Científica, anualmente, aberto a participação da 

comunidade acadêmica interna e externa, sobre temas emergentes, em especial que 

envolvam a questão das relações étnico-raciais, da educação ambiental, dos direitos 

humanos e da acessibilidade; 

e) Projeto Semana Cultural, com calendário anual de eventos culturais e artísticos; 

f) Manutenção das Revistas Institucionais (físicas e online); 

g) Apoio a grupos de estudo que contribuam para promoção da justiça social, do meio 

ambiente, dos direitos humanos, da saúde e da inclusão, dentre outros; 



   

397 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

h) Apoio aos docentes e discentes para realização de eventos científicos, com a oferta de 

espaço físico, material de papelaria e recursos tecnológicos; 

i) Promoção de eventos próprios para divulgação dos trabalhos realizados pelos docentes e 

discentes; 

j) Realização de Semanas Acadêmicas Integradas, anualmente, com a participação de 

docentes e discentes; 

k) Realização do projeto Ciclo de Palestras, que leva a comunidade minicursos, palestras e 

seminários sobre temas diversos;  

l) Inserção no Plano de Carreira docente da produção acadêmica como quesito de avaliação 

para promoção na carreira.  

Para tanto, a coordenação do curso e a direção da IES dão suporte ao corpo 

discente na aquisição e promoção do saber, além dos processos educacionais desenvolvidos 

em salas de aula, através de apoio financeiro (subsidiando transporte para eventos 

correlatos, patrocinando materiais de divulgação de eventos, entre outras) e apresentação 

de trabalhos de iniciação científica. A Instituição disponibiliza transporte e assegura o 

acompanhamento dos alunos a congressos, visitas técnicas, seminários, simpósios, bem 

como os incentiva a participarem de programas de iniciação científica. 

Apoio para a participação de eventos externos. No que é pertinente à participação 

em eventos externos e à produção acadêmica, além da institucionalização da monitoria, 

iniciação científica e dos grupos de estudos, que são os instrumentos institucionais 

destinados ao fomento da produção acadêmica (conforme regulamentação específica) a IES 

também possibilita apoio através da concessão de meio de transporte, reembolso de 

despesas com inscrição, acompanhamento docente para grupos e orientação dos trabalhos 

acadêmicos. Além disso, a Instituição possui em plena atividade seis revistas, destinadas a 

disseminação dos resultados das produções acadêmicas de discentes e docentes e a revista 

da iniciação científica. 

 

5.9.1. Regulamento Interno do Programa de Incentivo à Produção Docente e Discente do 
Centro Universitário Vale do Iguaçu 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 
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Art. 1º. O Programa de Incentivo à Produção Docente e Discente do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu) prevê o incentivo, em todas suas frentes, para o processo de produção das mais 

diversas formas de trabalhos acadêmicos e científicos, bem como no âmbito artístico e cultural, 

promovendo o Ensino, a Pesquisa e a Extensão nas suas mais amplas articulações com o 

desenvolvimento tanto do docente como do discente, aprimorando os processos de inovação nas 

áreas de abrangência da Instituição. 

 

Art. 2º. O Programa de Incentivo à Produção Docente e Discente do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu) tem os seguintes objetivos: 

 

a) Estimular a produção e a posterior publicação de artigos científicos de autoria dos docentes 

e discentes da Instituição, tanto no âmbito de graduação como de pós-graduação; 

b) Possibilitar os docentes e discentes o contato com o mundo acadêmico da publicação; 

c) Motivar que as ações realizadas na Instituição, em todas as frentes, sejam transformadas 

em produção acadêmica-científica e publicada em revistas nacionais e internacionais; 

d) Primar pela idoneidade da pesquisa e a isonomia das produções e publicação; 

e) Incentivar os discentes a transformarem seus Trabalhos de Conclusão de Curso em artigos, 

papers, resumos expandidos, ensaios e demais formas de produções publicáveis; 

f) Desenvolver um Núcleo Permanente de Orientação para produção de artigos e trabalhos 

acadêmicos; 

g) Reconhecer a atuação dos docentes e divulgar suas produções; 

h) Fomentar o Programa de Iniciação Científica da Instituição, promovendo ações 

significativas de produção escrita; 

i) Aproximar docentes e discentes à Comunidade Científica, instaurando a cultura de 

produção científica. 

j) Incentivar a participação em eventos renomados na área de atuação. 

CAPÍTULO II 

DA GESTÃO DO PROGRAMA 
 

Art. 3º. O Programa será gerido por um Coordenador designado pela Pró-Reitoria Acadêmica do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) que tenha vasta experiência em produção 

científica-acadêmica e que seja autor de trabalhos publicados. 
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Parágrafo Único: A titulação mínima para o Coordenador deverá ser de mestre, que mantenha 

uma produção mínima de 9 (nove) trabalhos publicados nos últimos três anos contínuos em 

revistas nacionais, ou internacionais. 

 

Art. 4º. O Coordenador do Programa poderá designar membros para comporem o processo gestor, 

desde que os mesmos se enquadrem em conformidade com caput do Parágrafo Único, do Art. 3º. 

 

Art. 5º. São funções do Coordenador do Programa de Incentivo à Produção Docente e Discente do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu): 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento Interno; 

b) Estar alinhado com o Editor Chefe e os Editores das Revistas de Publicações Acadêmico-

Científicas da Instituição, para desenvolver os estímulos à publicação, bem como auxiliar no 

processo editorial das revistas; 

c) Manter diálogos permanentes com o Programa de Expansão Cultural e Preservação da 

Memória Local; 

d) Promover e ampliar a cultura de produção e publicação científico acadêmica; 

e) Instigar o processo de investigação científica e desenvolvimento de iniciação científica e 

pesquisa; 

f) Instigar debates voltados ao desenvolvido da sociedade por meio da pesquisa e da 

produção acadêmica; 

g) Alimentar e fomentar as revistas acadêmicas-científicas da Instituição; 

h) Ampliar a relação inter, multi e pluridisciplinar, compartilhando o resultado de estudos e 

pesquisas acadêmicas-científicas; 

i) Realizar o intercâmbio de produção acadêmica-científica com demais Instituições de 

Ensino, órgãos públicos, ou privados e demais instituições que desenvolvam pesquisas e 

demais estudos. 

CAPÍTULO III 

DOS INCENTIVOS E PUBLICAÇÕES 
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Art. 6º. O Programa de Incentivo à Produção Docente e Discente do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu) terá como forma de reconhecimento dos trabalhos e atividades as seguintes 

proposições: 

 

a) Destinação de hora-aula para produção de artigos e trabalhos acadêmico-científicos para 

os docentes, bem como produções artísticos-culturais, tecnológicas, de desenvolvimento e 

produção de patentes; 

b) Desconto na mensalidade para acadêmicos que estiverem ligados a grupos de estudos e 

pesquisas que estejam produzindo e publicando artigos; 

c) Bolsas de produtividade acadêmica a docentes e discentes; 

d) Bolsas para realização de pós-graduação stricto sensu, visando a produção de trabalhos 

conforme previsto na alínea a deste Artigo, bem como o caput do Parágrafo Único, do Art. 

3º do presente Regulamento; 

e) Bonificação para publicação de alto impacto, apenas para docentes. 

f) Incentivos para participação em eventos de renomada edição e que estejam alinhados com 

as disciplinas trabalhados pelo docente, ou na área de formação do discente. 

  

Art. 7º. Aplicar-se-á, em conformidade com editais próprios, os incentivos constantes no caput do 

Art. 6º e suas alíneas, às produções que: 

 

a) Sejam publicadas em revistas de alto impacto, contando com a linha Qualis B3 a A1; 

b) Sejam de autoria própria, ou em pares, desde que respeite autores, pesquisadores e direitos 

autorais, respeitando os direitos humanos e dos animais; 

c) Estejam ligadas às premissas da Instituição, bem como dos cursos de graduação e pós-

graduação; 

d) Sejam eventos de renomada valia para a área de atuação dos requerentes do incentivo. 

 

Parágrafo Único: Caberá aos editais próprios, que deverão ser lançados ao início de cada Semestre 

Letivo, regular as sistemáticas dos incentivos presentes no caput do Art. 7º e suas alíneas. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 8º. Os casos omissos neste Regulamento Interno serão analisados e julgados pela 

Coordenação do Programa, ouvida a Pró-Reitoria Acadêmica do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 9º. O presente Regulamento entrará em vigor a partir da sua data de aprovação pelo Conselho 

Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), salvo as disposições ao contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Prof. Atilio A. Matozzo 

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

 

5.10. REVISTAS ACADÊMICO-CIENTÍFICAS 

 
 As Revistas Digitais da Uniguaçu são conceituadas pela Qualis, a REVI possui 

qualificação B3 e a Meditatio B4 da Qualis/Capes. O Qualis Capes é um sistema que faz a 

classificação da produção científica dos programas de pós-graduação brasileiros, no que diz 

respeito aos artigos publicados em diversos periódicos, revistas, anais e livros científicos, 

englobando todas as áreas do conhecimento. O método de análise foi criado para classificar 

a qualidade dos artigos stricto sensu e das pesquisas científicas. Como resultado, uma lista 

com a classificação é disponibilizada e pode ser acessada por quem deseja conhecer os 

periódicos que apresentam um bom conteúdo. Esses indicadores vão de A1 ✄ mais elevado 

✄, passando por A2, B1, B2, B3, B4, B5, até C ✄ com peso zero. 

No segundo semestre de 2019 o curso de Arquitetura e Urbanismo publicou a 

primeira edição especial da Revista Innovatio, com a publicação de 20 artigos, a participação 

de 20 acadêmicos e 10 professores orientadores.  Acesso pelo link:  

 http://www.integrafaculdades.com.br/book/index.php/innovatio/issue/view/54 

 A intenção é de organizar uma edição especial da revista por ano com publicações do 

curso de arquitetura e urbanismo. 
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5.10.1. Regulamento Interno para Publicação nas Revistas Acadêmico-Científicas do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

 

Art. 1°. As Revistas de Publicação Acadêmico-Científica do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu), em sua totalidade, visam o desenvolvimento acadêmico, científico, 

extensionista e de consolidação dos processos realizados por docentes, discentes e 

comunidade externa, desde que filiados à uma instituição de ensino ou de pesquisa, ao que 

tange a divulgação e ampliação dos resultados obtidos em pesquisas e demais estudos. 

 

Art. 2º. As Revistas Acadêmico-Científicas contarão com o processo de editoração, composta 

por: 

 

a) Editor Chefe das revistas; 

b) Editor, e co-editor, se for o caso, de cada revista; 

c) Corpo Editorial, ou Conselho Editorial. 

 

Art. 3º. As Revistas Acadêmico-Científicas do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) 

são divididas em áreas, tendo, em especial um caráter interdisciplinar para que sua 

abrangência seja maior e com mais eficácia. As revistas são: 

 

a) Revista de Estudos Vale do Iguaçu (R.E.V.I), impressa, com publicação semestral, 

sendo duas publicações anuais. Revista interdisciplinar que abrange todas as áreas do 

conhecimento. ISSN: 1678-068X. Classificada com o conceito B4 Qualis, e cadastrada 

e indexada ao Latindex; 

b) Revista Interdisciplinar Eletrônica Meditatio de Ciências Sociais, Aplicadas, com 

publicação trimestral. ISSN: 2359-3318. Indexada ao Latindex; 

c) Revista Interdisciplinar Eletrônica Innovatio de Tecnologia e Ciências da Terra, com 

publicação trimestral. ISSN: 2359-3377. Indexada ao Latindex; 
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d) Revista Interdisciplinar Eletrônica Renovare de Saúde e Meio Ambiente, com 

publicação trimestral. ISSN: 2359-3377. Indexada ao Latindex; 

e) Revista da Iniciação Científica do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), 

impressa, revista interdisciplinar focada na publicação dos estudantes que produzem 

projetos de Iniciação Científica, com publicação semestral. ISSN 1982-8616. 

 

Art. 4º. Os objetivos das Revistas Acadêmica-Científicas são: 

 

a) Promover a cultura de produção e publicação científica-acadêmica; 

b) Contribuir para o aprimoramento acadêmico da Instituição; 

c) Incentivar o estudo e aperfeiçoamento cultural dos estudantes, professores e demais 

membros da comunidade externa, buscando fortalecer o progresso do conhecimento; 

d) Colaborar com o desenvolvimento científico do cenário nacional como um todo; 

e) Projetar novos pesquisadores em diversas áreas do conhecimento; 

f) Instigar a ampliação a relação interdisciplinar, multidisciplinar e pluridisciplinar, 

visando o compartilhamento do resultado de estudos e pesquisas científicas; 

g) Mitigar debates voltados ao desenvolvimento da sociedade por meio da pesquisa e 

produção do conhecimento; 

h) Contribuir para a inserção dos autores que publicarem nas Revistas nos espaços 

nacionais e internacionais de produção, publicação e cooperação científica; 

i) Projetar a iniciação à pesquisa, projetando o crescimento de grupos de estudo e 

pesquisa; 

j) Manter a isonomia em todas as suas publicações, visando a qualidade das Revistas. 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 4º. A Reitoria Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) designará o Editor Chefe 

das Revistas Acadêmicas-Científicas. 

 

Art. 5º. O Editor Chefe das Revistas Acadêmicas-Científicas designará os Editores de cada 

revista, com consulta à Reitoria. 
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Art. 6º. O Editor Chefe e os Editores de cada Revista selecionarão os membros da Corpo 

Editorial, ou Conselho Editorial, com consulta prévia à Reitoria, respeitando as características 

de cada revista, considerando a titulação mínima de mestrado, ou com a partir do notório 

saber agregado. 

 

Art. 7º. São funções do Editor Chefe: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento; 

b) Selecionar Editores qualificados para cada Revista; 

c) Definir, em conjunto com os Editores de da Revista, as políticas e normas de 

publicação; 

d) Selecionar o Corpo Editorial, ou Conselho Editorial, para cada revista, em conjunto 

com os Editores de cada Revista; 

e) Averiguar a abrangência das Revistas, proporcionando uma amplitude de impacto em 

diversas regiões do país e do mundo; 

f) Convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias; 

g) Aprovar pautas de sessões; 

h) Propor o calendário anual de publicação, com todas as etapas necessárias, 

principalmente com períodos de análise e proposição de relatórios de aprovação de 

artigos; 

i) Designar relatores para o Corpo Editorial, ou Comissão Editorial; 

j) Resolver questões de ordem, com foco na objetividade; 

k) Assinar e analisar documentos; 

l) Divulgar os editais anuais de publicação; 

m) Delegar atribuições aos Editores; 

n) Fazer a análise final das Revistas antes de suas publicações; 

o) Articular convênios e parcerias com órgãos públicos e privados. 
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Art. 8º.  São funções do Editor de cada Revista: 

 

a) Cumpre e faz cumprir o presente Regulamento; 

b) Reunir-se com o Editor Chefe quando solicitado, ou quando sentir a necessidade, 

levando em consideração as determinações apresentadas no caput do Art. 7º e suas 

alíneas; 

c) Executar o planejamento editorial, abrangendo a caracterização formal das 

publicações, as especificações técnicas em geral e a definição de padrões adotados 

para os livros periódicos; 

d) Elaborar o cronograma de publicações; 

e) Orientar os autores no que se refere à elaboração dos originais, para viabilizar a 

produção editorial; 

f) Viabilizar tecnicamente as publicações encaminhadas pelo Editor Chefe, devidamente 

aprovadas pelo Corpo Editorial; 

g) Proceder à revisão das obras aprovadas pelo Corpo Editorial; 

h) Providenciar o encaminhamento dos originais para impressão, quando a mesma for 

realizada fora do âmbito da Instituição; 

i) Realizar ou acompanhar a revisão gráfica, a preparação dos originais, a revisão da 

composição, a programação visual, bem como a elaboração de capas e arte final; 

j) Acompanhar a produção gráfica; 

k) Supervisionar a qualidade editorial das obras em coedição; 

l) Assegurar o cumprimento da legislação e das normas técnicas e internas afetas à sua 

área; 

m) Assegurar que a impressão de revistas acadêmico-científicas, realizadas no âmbito do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) obedeça ao planejamento gráfico 

estabelecidos e às especificações definidas e aprovadas; 

n) Desempenhar outras atividades correlatas. 

 

Art. 9º. As funções do Corpo Editorial, ou Conselho Editorial: 

 

a) Estabelecer as diretrizes gerais e definir as linhas específicas da política editorial; 
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b) Participar do planejamento das atividades do Plano Editorial, determinando políticas 

e estratégicas; 

c) Definir normas para encaminhamento de artigos a serem apreciadas e editadas; 

d) Seguir as normas para as publicações a serem editadas; 

e) Opinar prévia e obrigatoriamente sobre publicações em geral, estabelecendo 

prioridades; 

f) Estabelecer critérios para seleção de títulos a serem editados; 

g) Designar especialistas para emitirem parecer acerca dos originais; 

h) Deliberar sobre pareceres emitidos, decidindo a conveniência da publicação; 

i) Selecionar os originais a serem editados; 

j) Definir sobre séries ou coleções a serem publicadas; 

k) Decidir sobre co-edições; 

l) Aprovar anualmente o Plano Editorial; 

m) Elaborar relatórios finais ao término de cada edição das Revistas; 

n) Expedir e fazer observar as normas, instruções, avisos e editais destinados a 

implementar as atividades editoriais;  

o) Apreciar assuntos que lhe sejam submetidos por dirigentes de órgãos da Instituição;  

p) Deliberar sobre solicitação de consultoria especializada, quando necessário;  

q) Estabelecer normas concernentes a direitos autorais; 

r) Desempenhar outras atividades correlatas.  

 

CAPÍTULO III 

DAS NORMAS DE PUBLICAÇÃO 

 

Art. 10º. As Revistas Acadêmicas-Científicas do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) terão as mesmas normas editoriais, atendendo as particulares de cada revista, a 

partir dos editais específicos. 

 

Art. 11. Os interessados deverão adequar/produzir seus textos/artigos com base nas 

seguintes normas: 
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a) O trabalho deverá ser inédito e o texto deve ser escrito em Word 2003, ou superior e 

enviado em formato .doc. A padronização do texto deve seguir as normas da ABNT; 

b) O corpo do trabalho deve ser escrito em Fonte Arial, 12 e espaçamento 1,5, 

parágrafo automático, alinhamento justificado, as citações longas (com mais de três 

linhas) deverá ter recuo de 4 cm e fonte 10. As citações deverão seguir o padrão Autor 

(data); 

c) Margens: superior 3 cm, inferior 2 cm, esquerda 3 cm e direita 2 cm. Mínimo de 8 

(oito) páginas, máximo de 15 (quinze) páginas; 

d) Se utilizar imagens, tabelas, desenhos, quadros, ou qualquer outro elemento que 

não seja textual, o mesmo deve constar no corpo do texto e deverá ter legenda e 

demonstração da referência utilizada, conforme as regras da ABNT; 

e) O título deve estar em negrito, centralizado, em letra maiúscula. Na linha abaixo, 

nome do autor colocado à direita em letra normal sem negrito. A Instituição de Ensino 

deve ser indicada ao lado do nome. O nome do orientador e/ou co-autor do texto deve 

vir abaixo. O e-mail do autor deve ser colocado logo abaixo do nome. A titulação e 

demais informações deverão aparecer em nota de rodapé, a partir da marcação do 

nome do autor, ou dos autores; 

f) Os textos deverão apresentar um resumo de até 300 (trezentas) palavras e 3 (três) a 

5 (cinco) palavras-chave, separadas por ponto; 

g) O texto poderá ser escrito em português, espanhol ou inglês. Os textos em outras 

línguas, que não o português, deverão apresentar ABSTRACT/RESUMÉN/RESUMÉ. Os 

textos em português deverão apresentar o resumo em português, em espanhol ou 

inglês; 

h) O uso de notas de rodapé deve ter apenas o caráter explicativo ou de comentários e 

estas devem ser numeradas em algarismos arábicos sequenciais (Ex.: 1, 2, 3, etc.); 

i) As referências bibliográficas deverão ser colocadas ao final do texto e deverão 

respeitar as regras da ABNT, dispostas em ordem alfabética por autor.  

j) Não precisa numerar as páginas; 

k) Cada autor receberá dois exemplares da revista, caso impressa. 
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Art. 12. Os critérios de seleção dos artigos para publicação serão: 

 

a) Adequação dos textos às normas de publicação; 

b) Titulação dos autores (Doutores, Mestres, Especialistas ou Graduados); 

c) Para a Revista de Estudos Vale do Iguaçu (R.E.V.I.) apenas serão aceitas produções 

de mestres, mestrandos, doutores e doutorandos; 

d) Relevância científica e teórica do texto; 

e) Texto com revisão ortográfica-gramatical, validada por um profissional de Letras; 

f) Textos com pesquisas e fontes relevantes à produção acadêmico-científica que não 

desrespeite autores, pesquisadores e os direitos humanos e dos animais de forma 

geral. 

 

Art. 13. Para a aprovação do texto, os Editores das Revistas, ouvido o Editor Chefe, têm um 

prazo máximo de 20 dias, a partir do encerramento do prazo de proposição dos textos. Caso 

o texto seja aceito para publicação, o autor receberá uma carta de aceite com informações 

necessárias para comprovação do processo de publicação. 

 

Art. 14. Os artigos deverão enviados conforme o formato previsto no caput do Art. 11 e suas 

alíneas para revistas@uniguacu.edu.br. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Art. 15. Os casos omissos neste Regulamento Interno serão resolvidos pelo Editor Chefe, 

ouvindo o Corpo Editorial ou Conselho Editorial. 

 

Art. 16. O presente Regulamento Interno entrará em vigor na data de sua aprovação no 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), revogadas as disposições ao 

contrário.  
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União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 

 

 
 

5.11. PROGRAMAS DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS INTERNOS 

O Programa de Apoio à Realização de Eventos Internos e Externos do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) prevê, em todas as suas frentes, o desenvolvimento 

e a promoção de eventos e atividades de caráter acadêmico-científico, em conjunto com o 

Programa de Extensão e com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) e com a 

Secretaria Acadêmica e a Secretaria de Pós-Graduação do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu). 

Nesse item destaca-se o apoio institucional na semana acadêmica do curso, SEMTEC, 

eventos realizados pelo curso como charrete e concursos. 

Dentre as ações voltadas ao apoio encontram-se:  

a) Apoio para a organização de eventos dos cursos da IES (com fornecimento de local, 

logística do evento, material de divulgação, sistema informatizado para organização, 

inscrição e certificação do evento),  

b) Apoio para a participação de eventos internos ✄ com a possibilidade de participação na 

organização do evento, isenção de inscrição, abono de faltas e possibilidade de 

apresentação de trabalhos correlacionados ao evento. 

 

5.11.1. Regulamento do Programa de Apoio à Realização de Eventos Internos e Externos do 
Centro Universitário Vale do Iguaçu  

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

 

Art. 1º. O Programa de Apoio à Realização de Eventos Internos e Externos do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu) prevê, em todas as suas frentes, o desenvolvimento e a promoção de 

eventos e atividades de caráter acadêmico-científico, em conjunto com o Programa de Extensão e 
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com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) e com a Secretaria Acadêmica e a 

Secretaria de Pós-Graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 2º. O Programa de Apoio à Realização de Eventos Internos e Externos do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu) tem como objetivos: 

 

a) Organizar e promover eventos acadêmico-científicos, como semanas culturais, simpósios, 

cursos, painéis, seminários, entre outros, em conjunto com o Programa de Extensão, com o 

Programa de Expansão Cultural e Preservação da Memória Local e Regional; 

b) Realizar eventos que contemplem as áreas: Ciências Sociais e Aplicadas, Ciências da Saúde, 

Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação e Ciências Agrárias, para desenvolver projetos 

integrados ao ensino e a pesquisa de modo interdisciplinar, realizadas através de atividades 

permanentes e/ou temporárias, de caráter educativo, cultural, artístico e/ou científico, 

desenvolvidas através de ações sistematizadas e voltadas a questões acadêmicas e sociais 

relevantes; 

c) Promover o desenvolvimento social, por meio da relação direta entre ensino e pesquisa, 

integrando-os com as demandas do mundo do trabalho, bem como as demandas sociais, 

contribuindo para o aperfeiçoamento, a reformulação e a implementação de concepções 

práticas do currículo acadêmico, aliado ao perfil do egresso ao que tange à produção do 

conhecimento; 

d) Fomentar eventos acadêmicos que levem em consideração os saberes e fazeres populares, 

garantindo assim os valores democráticos de igualdade e de direitos, respeito à pessoa e a 

sustentabilidade ambiental, social e do conhecimento; 

e) Participar do processo de desenvolvimento da sociedade nas mais diversas áreas, de forma 

dinâmica e qualitativa, buscando caminhos alternativos para atender as demandas 

necessárias para a transformação de realidades; 

f) Dinamizar a relação entre teoria e prática, de forma democrática, tendo como referência o 

processo de aprendizagem fomentada pelos cursos de graduação e pós-graduação do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

g) Difundir saberes, ciência e cultura, respeitando à igualdade, a diversidade, em busca do 

desenvolvimento social; 
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h) Formar cidadãos capazes de responder, antecipar e criar respostas às questões levantadas 

pela sociedade, servindo de agente transformador da realidade. 

i) Disciplinar os relacionamentos, na área de Eventos Acadêmicos, entre os membros do corpo 

docente, discente e do corpo técnico-administrativo da Instituição; 

j) Contribuir para a integração entre as instâncias administrativas e acadêmicas que 

compõem a estrutura organizacional da Instituição. 

k) Orientar e regulamentar os eventos acadêmico-científicos da Instituição, as competências 

de sua administração e as áreas de interação com as demais atividades acadêmicas e 

órgãos da administração do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

l) Promover, o estímulo à cultura acadêmico-científica por meio de eventos e atividades na 

própria Instituição e na comunidade externa, buscando parcerias com órgãos públicos e 

privados da região; 

m) Desenvolver programas, cursos, projetos, eventos e prestação de serviço, integradores da 

Universidade com a comunidade, de cunho educativo, científico, tecnológico e artístico-

cultural, promovendo a integração entre a teoria e prática na formação dos futuros 

profissionais, capacitados a responder, antecipar e criar respostas às questões da 

sociedade; 

n) Incentivar a produção de conhecimento, de aprendizado mútuo e de realização de ações 

simultâneas transformadoras entre universidade e sociedade; 

o) Manter comunicação permanente com os outros setores da sociedade e sua problemática, 

numa perspectiva contextualizada; 

p) Promover e ampliar a prática pedagógica com conteúdos interdisciplinares e 

transdisciplinares, onde a relação escola-professor-aluno-sociedade se dá sob a forma de 

intercâmbio, de interação, de influência e de modificação mútua, de desafios e de 

complementaridade; 

q) Estimular aos integrantes da comunidade acadêmica para a vivência social, política, 

profissional, solidária e coparticipativa entre Instituição e a sociedade. 

 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA E ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS 
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Art. 3º. O Programa será gerido pela Coordenação Acadêmica, em conjunto com as coordenações 

dos cursos de Graduação e Pós-Graduação.  

Parágrafo Único: Para cada evento será nomeado uma Comissão Organizadora, composta por 

presidente, secretário e membros. 

 

Art. 4º. São atribuições do Presidente da Comissão Organizadora: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento; 

b) Planejar e coordenar a execução de cursos e eventos acadêmico-científicos e de ação 

comunitária da Instituição, a partir da definição das suas linhas prioritárias, com o intuito 

de promover, em consonância com os objetivos institucionais, a integração dos segmentos 

da comunidade universitária e desta com a comunidade externa; 

c) Apresentar ao Programa o plano de metas e a programação das ações a serem 

desenvolvidas; 

d) Calendarizar os eventos e reuniões do Programa; 

e) Possibilitar condições para a implementação, de forma articulada, dos programas, projetos, 

cursos, demais atividades e ação comunitária; 

f) Planejar, supervisionar e avaliar a execução dos serviços prestados à comunidade interna e 

externa; 

g) Articular-se com os demais membros da Comissão Organizadora na execução e avaliação 

de eventos e demais atividades científico-acadêmicas ou ação comunitária; 

h) Assistir aos professores visitantes nacionais e estrangeiros, bem como estudantes-convênio, 

visando à sua integração na comunidade universitária; 

i) Ampliar os canais de comunicação e divulgação com a comunidade interna e externa em 

conformidade com o que prevê o Artigo 12 do Capítulo IV do Regulamento Interno do 

Processo de Comunicação Interna e Externa do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu); 

j) Manter a interlocução com o Núcleo de Acessibilidade do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu) no sentido de promoção da acessibilidade em todas as suas frentes na 

organização e condução dos eventos e demais atividades realizadas pelo Programa; 

k) Promover a interlocução do Programa com a rádio da instituição; 
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l) Manter a parceria e a interlocução com a Secretaria Acadêmica para registros e 

certificações dos eventos e atividades. 

m)  Articular parcerias para a realização de eventos e de atividades de extensão e de ação 

comunitária, em conjunto com o Programa de Extensão da Instituição; 

n) Apoiar administrativamente as iniciativas da comunidade interna e externa, no 

planejamento e na execução dos eventos, projetos, cursos e demais atividades de natureza 

acadêmica, cultural e artística; 

o) Propor, organizar e divulgar eventos e atividades em conjunto com o Programa de 

Extensão, com o Programa de Iniciação Científica e com o Programa de Expansão e 

Preservação da Memória Local do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

p) Exercer todas as demais funções próprias ou correlatas à gestão da organização e 

promoção dos eventos e atividades. 

 

Art. 5º. São funções do Secretário do Programa: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento; 

b) Estar alinhado com o presidente e demais membros da Comissão Organizadora auxiliar no 

processo da realização dos eventos; 

c) Elaborar relatórios e demais documentos relacionados a realização dos eventos; 

d) Secretariar as reuniões do programa, assessorando o Presidente da Comissão; 

e) Elaborar relatório parcial e final das atividades desenvolvidas; 

f) Organizar dados e informações que se relacionem, direta ou indiretamente, com os eventos 

a serem desenvolvidos; 

g) Controlar e organizar a participação da comunidade acadêmica, assegurando o processo 

de inscrição nos eventos, bem como as demais atribuições inerentes ao evento;  

h) Assegurar a logística e a infraestrutura dos eventos e atividades; 

i) Garantir, em conjunto com a Coordenação Acadêmica da Instituição, a certificação dos 

participantes do evento; 

j) Exercer outras atribuições inerentes à função e concernentes ao bom funcionamento dos 

eventos e demais atividades, que venham a ser delegadas pelo Presidente da Comissão, ou 

que lhe sejam delegadas ou solicitadas pela coordenação. 
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Art. 6º. São funções dos demais membros do programa: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento; 

b) Estar alinhado com o presidente e demais membros da Comissão Organizadora;  

c) Auxiliar no processo da realização dos eventos; 

d) Participar das reuniões referentes à organização e promoção dos eventos e atividades; 

e) Assegurar o bom funcionamento dos eventos e demais atividades, durante todos os 

estágios de sua realização; 

f) Flexibilizar suas ações de acordo com as necessidades decorrentes dos eventos; 

g) Assegurar o procedimento correto de presença e a verificação da frequência dos membros 

da comunidade acadêmica nos eventos e demais atividades, para futura validação e 

certificação; 

h) Auxiliar o Secretário da Comissão no que tange aos dados referentes a participação 

acadêmica nos eventos e atividades; 

i) Exercer outras atribuições inerentes à função e concernentes ao bom funcionamento dos 

eventos e demais atividades, que venham a ser delegadas pelo Presidente da Comissão, 

pelo Secretário ou que lhe sejam delegadas ou solicitadas pela coordenação. 

 

CAPÍTULO III 

DA PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES 

 

Art. 7º. Os eventos e atividades serão calendarizados ao início de cada ano letivo, bem como 

planejados a partir de um Plano de Atividades a ser organizado e executado pela equipe 

responsável e devidamente designado por documentação competente expedida pela Reitoria do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Parágrafo Único: Na organização e execução dos eventos e atividades será respeitada a 

individualidade e autonomia de cada curso de graduação e pós-graduação, levando-se em 

consideração o que é previsto nos Projetos Pedagógicos de cada curso. 
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Art. 8º. Serão eventos e atividades do Programa de Apoio à Realização de Eventos Internos do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu): 

  

a) Mostras; 

b) Simpósios; 

c) Seminários; 

d) Cursos; 

e) Painéis; 

f) Demais eventos e atividades de cunho artístico, cultural e de expansão que se encaixem nos 

objetivos do Programa e estão alinhados aos perfis dos cursos de graduação e pós-

graduação, ou cursos de extensão. 

  

Parágrafo Único: Cada curso terá a autonomia, a partir de suas Diretrizes, para propor ao 

Programa eventos e atividades que sejam de seu interesse, alinhado aos objetivos presentes no 

caput do Art. 3º e todas suas alíneas. 

  

Art. 9º. Os eventos e atividades apresentadas no caput do Art. 8º e suas alíneas serão definidos e 

caracterizados em conformidade com as demandas da Instituição e de seus cursos, podendo ser 

realizado uma mescla de eventos e atividades, o que será definido por meio de documentação 

própria elaborada pela Equipe do Programa, sendo composto por: 

a) Projeto do evento ou atividade; 

b) Relatório do evento ou atividade; 

c) Avaliação do evento ou atividade. 

 

Art. 10º. Estão entre as atividades realizadas pelo Programa os simpósios respectivos de cada uma 

das 4 (quatro) áreas, sendo eles: 

 

a) Semana de Tecnologia da Uniguaçu (SemTec), compreendendo a área de Desenvolvimento, 

Tecnologia e Inovação; 

b) Simpósio da Saúde, compreendendo a área de Ciências da Saúde; 

c) Simpósio das Agrárias, compreendendo a área de Ciências Agrárias; 
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d) Simpósio das Ciências Sociais, compreendendo a área de Ciências Sociais e Aplicadas. 

 

Parágrafo Único: Os simpósios realizar-se-ão em contraturno, servindo às horas complementares 

previstas nos Projetos Pedagógicos de Cursos.   

 

CAPÍTULO IV 

DAS CERTIFICAÇÕES E VALIDAÇÕES 

  

Art. 10. A certificação, ou validação, dos eventos e atividades será realizada por meio do 

cumprimento do que se apresenta no Art. 9º e suas alíneas e apresentado à Coordenação 

Acadêmica da Instituição, com posterior encaminhamento à Secretaria Acadêmica para devida 

certificação, ou validação. 

  

Parágrafo Único: O prazo para realização do processo de certificação, ou validação, será expedido 

pela Secretaria Acadêmica em conformidade com seus regulamentos e demandas internas. 

 

CAPÍTULO V 

DOS INCENTIVOS E VALORES 

 

Art. 12. Os eventos internos terão o apoio financeiro da Instituição, bem como logístico, para a 

realização de eventos, desde que seja seguido o que se prevê no caput dos Artigos 7º, 8º, 9º e 10º 

e suas alíneas, do presente Regulamento. 

 

Parágrafo Único: O Projeto com os valores a serem destinados ao evento deverão ser entregues à 

Coordenação Acadêmica nos prazos estipulados por editais próprios. 

 

Art. 13. A Comissão Organizadora de cada evento poderá fazer pedidos de subsídios financeiros ao 

Instituto Sul Paranaense de Altos Estudos (ISPAE) em conformidade com as demandas do Instituto 

e documentação própria. 
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Art. 14. A Comissão Organizadora de cada evento poderá solicitar apoio financeiro às agências de 

Fomento, como CNPq, CAPES, Fundação Araucária, entre outras, seja públicas ou privadas, a 

qualquer momento, sendo de responsabilidade da Comissão os trâmites necessários. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 15. Os casos omissos neste Regulamento Interno serão analisados e julgados pela 

Coordenação do Programa, ouvida a Reitoria do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 16. O presente Regulamento entrará em vigor a partir da sua data de aprovação pelo 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), salvo as disposições ao contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 

 

 

5.12. PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

O curso de Arquitetura ainda não possui turmas de egressos, a primeira turma tem 

formação prevista para 2019, com colação de grau em 2020. Para futuro acompanhamento 

dos mesmos, a IES possui o Programa de Acompanhamento de Egressos, conduzido pela 

Central do Acadêmico, supervisionado pela Coordenação Acadêmica e pela Direção Geral, 

que visa acompanhar os egressos de todos os cursos de graduação e pós-graduação, após 

sua conclusão, para fins de acompanhamento é considerado egresso aquele que se encontra 

entre 01 ano e 03 anos de busca dos dados do egresso, entrado em contato e solicitada a 

sua participação.  

O acompanhamento dos egressos é um instrumento que possibilita uma contínua 

avaliação da instituição, através do desempenho profissional dos ex-alunos, podendo 

contribuir para reorganização do processo ensino/aprendizagem, considerando elementos 
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da realidade externa à instituição que apenas o diplomado está em condições de perceber, 

visto que passa a atuar e experimentar as consequências dos aspectos vivenciados durante 

sua graduação. O acompanhamento de egressos tem por objetivo:  

✝ Avaliar o desempenho da instituição pelo acompanhamento do desenvolvimento 

profissional dos ex-alunos;  

✝ Manter registros atualizados de alunos egressos;  

✝ Promover intercâmbio entre ex-alunos;  

✝ Promover a realização de atividades extracurriculares (estágios e /ou participação em 

projetos de pesquisa ou extensão), de cunho técnico profissional, como complemento à sua 

formação prática, e que, pela própria natureza do mundo moderno, estão em constante 

aperfeiçoamento e palestras direcionadas a profissionais formados pela Instituição;  

✝ Valorizar egressos que se destacam nas atividades profissionais;  

✝ Identificar junto às empresas seus critérios de seleção e contratação dando ênfase às 

capacitações dos profissionais da área buscados pela mesma.  

✝ Incentivar a integração de ex-alunos com a Instituição. 

Ressalta-se a importância do uso das tecnologias de informação e comunicação no 

processo de acompanhamento, principalmente da Internet, como elementos facilitadores da 

manutenção do vínculo com os alunos egressos. A Instituição pretende criar ambientes 

virtuais de aprendizagem e de intercâmbio de informações e de conhecimentos, como chats, 

listas de discussão e sites interativos. 

A IES acredita que o acompanhamento do egresso é a forma mais coerente de 

manter o contato com aqueles que dela saem titulados, não somente realizando pesquisas 

quantitativas e localizando onde se encontram, mas mantendo-se de portas abertas 

(biblioteca, laboratórios, etc.), absorvendo grande parte dos egressos em seu quadro de 

colaboradores, recebendo e encaminhando currículos para empresas da região, 

promovendo cursos que auxiliem no ingresso de carreiras públicas. Dentro das políticas 

específicas ao egresso tem-se: 

✝ Pós-graduação lato sensu, destinada para o público de União da Vitória e Região, mas que 

tem enfoque especial a partir da opinião de seus acadêmicos concluintes ✄ portanto 

futuros egressos ✄ para implantação de novos cursos. Periodicamente a CPA junto à 

Coordenação de Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, realiza pesquisa 
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de opinião nos períodos concluintes dos cursos da IES. A metodologia da pesquisa segue 

parâmetro quantitativo, sendo objetivo levantar o interesse dos acadêmicos no ingresso 

em curso de especialização, bem como a área de maior interesse. No mesmo instrumento 

é avaliada a necessidade de curso de extensão, seja para aperfeiçoamento ou para 

atualização, visto que o mercado de trabalho se apresenta cada vez mais volátil e 

mutante. Outra pesquisa semelhante fica disponível em tempo integral nos meios de 

comunicação da entidade com a comunidade, especificamente com os egressos. Além da 

opinião ser relevante, a Instituição prevê incentivo financeiro a seus egressos, 

concedendo desconto especial para quem se enquadrar nessa condição, 

independentemente do tempo de conclusão da graduação. O incentivo além de 

permanente é inesgotável, ou seja, àquele que já realizou uma especialização com 

incentivo, poderá ingressar em outras com os mesmos descontos e benefícios. 

✝ Extensão - Por meio de pesquisas de opinião, pesquisas de mercado e comunicação 

interativa com a sociedade, a Instituição oferece cursos que possibilitem o 

aprimoramento tanto da prática profissional, como da teoria e da pesquisa, formando um 

profissional mais completo, ampliando o conhecimento dos egressos e mantendo os 

profissionais capacitados, para que respondam de forma qualificada às mudanças do 

ambiente de trabalho. 

✝ Biblioteca Livre: o egresso da IES fica com seu Registro Acadêmico (RA) ativo por um ano 

após a conclusão do curso. Essa ativação é mantida para que goze de benefícios que a 

estrutura física da IES proporciona, em especial o empréstimo de livros. 

✝ Laboratório Livre: O egresso do Centro Universitário Vale do Iguaçu que comprovar 

documentalmente que está realizando pesquisa vinculado à algum programa legalmente 

reconhecido de ensino, pesquisa ou extensão de outra instituição, mas que 

precise/pretenda desenvolver em partes ou na totalidade suas proposições, poderá 

protocolar pedido formal, encaminhando ao responsável pelos laboratórios, à 

Coordenação Acadêmica e a Direção. 

✝ Encaminhamento de Currículos: duas modalidades de encaminhamento de currículos, 

uma externa, para instituições que estejam cadastradas nos bancos de dados da IES e 

solicitem o encaminhamento, e outra interna, com o aproveitamento do egresso dentro 

de seu quadro de colaboradores. 
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✝ Encontro de Egressos: a IES promove encontro de egressos. Os encontros são específicos 

para cada curso, buscando promover a integração entre formados, mapear e levantar os 

principais temas relativos à área de atuação, bem como formar uma rede de auxílio 

mútuo, onde IES, egresso e colegas participem ativamente. 

✝ Acompanhamento do egresso: além de todas as políticas integrativas esboçadas retro, a 

IES conduz, durante o ano inteiro, pesquisa de cunho quantitativo sobre seus egressos 

através de questionário fechado que busca obter informações que vão desde satisfação 

com a formação obtida até interesse em estudo continuado. 

✝ A IES trabalha com 04 (quatro) meios de divulgação e contato direto com o egresso no 

que toca o seu acompanhamento: a Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão; o coordenador do curso; a Comissão Própria de Avaliação quanto esta busca 

informações sobre o egresso, cria-se uma forma de divulgação da IES; o setor de 

Marketing e Comunicação. 

✝ Opinião do mercado em relação ao egresso - grande parte dos egressos são absorvidos 

pelo mercado local ou regional. Por isso a IES está em contato constante com as 

empresas, comércio e órgãos públicos de União da Vitória e região, para que apontem 

sua visão sobre o egresso, bem como, acompanhar sua trajetória no mercado de 

trabalho. Por ser imprescindível essa troca de informações, a IES desenvolve durante o 

ano todo pesquisas com todos os setores onde estão inseridos os egressos. 

 

5.12.1. Regimento do Programa de Acompanhamento de Egressos do Centro Universitário 
Vale do Iguaçu 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1º. O Programa de Acompanhamento de Egressos do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) será conduzido pela Central do Acadêmico, supervisionado pela Pró-Reitoria 

Acadêmica, sendo o presente Regimento o documento norteador das atividades do 

Programa. 
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Art. 2º. O Programa de Acompanhamento de Egressos é a égide da política institucional de 

acompanhamento de egressos do Centro Universitário Vale do Iguaçu e visa acompanhar os 

egressos de todos os cursos de graduação e pós-graduação, após sua conclusão, 

compreendendo atividades que permitam: 

 

a) Verificar se o perfil apresentado pelo egresso atende os objetivos propostos pelo 

curso de graduação e pós-graduação; 

b) Acompanhar o itinerário profissional dos egressos durante os seus primeiros anos de 

atuação profissional, verificando as principais dificuldades encontradas por eles e 

propor ações e programas que possam contribuir para a sua inserção no mercado de 

trabalho, bem como o seu retorno à instituição para dar continuidade aos estudos; 

c) Oportunizar aos egressos a participação nas atividades desenvolvidas pela 

Instituição, contribuindo, constantemente, para o aprimoramento na atualização 

profissional e acadêmica; 

d) Propiciar encontros e seminários de egressos para promoção do desenvolvimento 

social e regional em todos os âmbitos de atuação dos cursos oferecidos pela 

Instituição; 

e) Usar meios tecnológicos para a criação e aperfeiçoamento de indicadores que 

apontem fragilidades no processo de aprendizagem dos cursos em que os egressos se 

formaram, trabalhando com planos de ação para a transformação em 

potencialidades; 

f) Informar as atividades profissionais desenvolvidas pelos egressos, contribuindo para 

a avaliação e consolidação do perfil do profissional formado pelas Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

  

Art. 3º. O egresso poderá atuar em projetos de extensão, pesquisa e outras atividades 

promovidas pelas Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), visando, sempre, 

processos inovadores e de construção atualizada do conhecimento. 

  

§ 1º. O egresso terá, mediante comprovação de sua formação na Instituição, incentivos 

próprios a serem desenvolvidos por cada curso, ou de forma global pela Central do 
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Acadêmico, para que possa participar de ações, cursos, pós-graduações e novas graduações 

na Instituição. 

  

§ 2º. Os egressos poderão ser convidados para participarem como monitores voluntários ou 

não, em estágios, pesquisas e demais processos que promovam o desenvolvimento contínuo 

do curso. 

  

Art. 4º. O Programa de Acompanhamento do Egresso deverá levar em consideração o índice 

de satisfação dos profissionais formados pela Instituição, tendo como ponto de partida o 

grau de compatibilidade da sua formação com as necessidades sociais e do mundo do 

trabalho. 

 

Art. 5º. O Programa de Acompanhamento do Egresso desenvolverá uma análise constante 

sobre as expectativas sobre à formação profissional continuada, apresentando, sempre, um 

rol de possibilidades de formação. 

 

CAPÍTULO II 

SOBRE AS FUNÇÕES DO PROGRAMA 

DE ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO 

 

 Art. 6º. O Programa de Acompanhamento do Egresso está vinculado diretamente à Central 

do Acadêmico, às Coordenações de Cursos de Graduação e Pós-Graduação e à Coordenação 

Acadêmica e Coordenação de Cursos. Assim, será responsabilidade do Programa: 

  

a) Manter atualizado os cadastros dos egressos, bem como o contato constante com os 

campos de trabalho em que os ex-alunos atuam, alimentando os dados para cada 

coordenação de curso, de forma periódica. 

b) Propor avaliações, e autoavaliações, aos egressos por meio de plataformas digitais; 

c) Assessorar as coordenações de cursos sobre práticas e atividades ligadas aos 

egressos; 

d) Divulgar, periodicamente, a inserção dos egressos no mercado de trabalho; 
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e) Propiciar momentos para que os egressos possam participar de Seminários, Semanas, 

Debates e demais atividades acadêmicas como forma de incentivo aos ingressantes 

dos cursos e demais estudantes; 

d) Organizar e disponibilizar formulários digitais para os egressos participarem, via site, 

da construção e melhoria constante da instituição e de seus cursos; 

e) Realizar visitas nos campos de trabalhos em que os egressos estão locados, visando a 

realização de parcerias e convênios; 

f) Apresentar às coordenações de cursos Planos de Ação específicos para o 

desenvolvimento do trabalho contínuo de acompanhamento, bem como relatórios de 

todas as atividades desenvolvidas; 

g) Elaborar relatórios semestrais das atividades e apresentá-las à Coordenação 

Acadêmica e coordenações de cursos; 

h) Desenvolver um banco de dados referente a informações sobre oportunidades de 

emprego e qualificação profissional aos egressos devidamente cadastrados no 

Programa; 

i) Desenvolver todas as atividades em consonância com os Projetos Pedagógicos de 

Curso (PPC) e o perfil dos egressos neles contido; 

j) Propiciar informações, aos coordenadores de curso e egressos, sobre a continuidade 

da formação dos egressos. 

  

TÍTULO I 

FUNÇÃO DAS COORDENAÇÕES DE CURSO  

  

Art. 7º. Cabe aos Coordenadores de Curso o processo de interlocução constante com o 

Programa de Acompanhamento de Egressos e com a Central do Acadêmico, no sentido de 

manterem-se informados e atualizados. 

 

Parágrafo Único: Os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) de cada curso terão como 

obrigação a discussão de assuntos pertinentes ao acompanhamento dos egressos em suas 

reuniões e verificação permanente da política de acompanhamento nos Projetos 
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Pedagógicos de Cursos, levando em consideração os perfis dos egressos apresentados pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos. 

 

CAPÍTULO III 

DO ACOMPANHAMENTO E COLETA DE DADOS 

  

Art. 8º. O cadastramento dos estudantes deverá acontecer no último período de curso, com a 

coleta de informações necessárias para o processo de acompanhamento, sendo o 

coordenador do curso o responsável pela organização da coleta em conjunto com a Central 

do Acadêmico. 

 

Art. 9º. Todos os dados coletados serão alocados em formulários próprios que serão 

analisados e estudados pelos interessados, propiciando, de forma contínua, o 

aprimoramento do processo de acompanhamento do egresso. 

  

Art. 10º. O Programa de Acompanhamento deverá desenvolver várias formas de coleta de 

dados, bem como formas de contactar os egressos, utilizando, inclusive, centrais de 

telemarketing. 

 

Art. 11. Serão disponibilizados formulários próprios aos egressos que visitem o site, ou redes 

sociais, para que possam apresentar sugestões ou avaliar a instituição.  

 

Art. 12. O Programa de Acompanhamento de Egressos visará a formação de uma associação 

de egressos, com o intuito de propiciar atividades integradoras de sua área profissional.  

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 13. Os casos omissos e não previstos neste Regulamento serão resolvidos pelo Programa 

de Acompanhamento de Egressos e pela Pró-Reitoria Acadêmica da IES. 
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Art. 18.O presente regimento entrará em vigor na data de sua aprovação em reunião do 

Conselho Superior Universitário (CONSU) revogando disposições em contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Prof. Atilio A. Matozzo 

PRÓ-REITOR ACADÊMICO  

 

5.13. PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE DE DOCENTES  

A proposta do Centro Universitário Vale do Iguaçu abrange, além da formação 

inicial, o desenvolvimento de um programa sistemático de educação continuada. 

Conforme Regulamento Interno, o Programa de Capacitação Permanente do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) prevê o processo de capacitação como preparação 

da pessoa para enfrentar situações derivadas da função que exerce, oferecendo ao sujeito 

conhecimentos e possibilidades de criação, solução de problemas e competência para dar 

sugestões que apresentem alternativas no ambiente laboral. Pretende, ainda, dar autonomia 

e autoconfiança e gerar crescimento e melhoras no processo de transformação de 

fragilidades em potencialidades, estimulando o desenvolvimento de habilidades 

independentemente da personalidade dos funcionários. 

Uma das decorrências da sociedade do conhecimento é o fato de que os cursos de 

graduação devem romper com os velhos paradigmas calcados no academicismo, na 

concepção de ensino como transmissão de conhecimentos e informações, mesmo porque 

diante da rapidez com que se processam as transformações e se multiplicam as informações, 

tais paradigmas não têm a mínima condição de sustentabilidade. 

Com a superação da ideia de um profissional pronto, acabado, a qual, aliás, mesmo 

no passado, não se sustentava, o ensino de graduação deve pautar-se por uma concepção 

curricular centrada no aluno em seu processo de construção do saber, envolvendo 

conhecimentos, hábitos, habilidades e atitudes tais que lhe assegurem o domínio de 

conteúdos essenciais e o instrumentalizem a prosseguir autonomamente no seu processo de 

aprendizagem. Este se prolonga por toda a sua trajetória de profissional, na qual ele deve 
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tanto auto atualizar-se e aprofundar-se pelo estudo, investigação e reflexão, como buscar 

formas mais sistemáticas e institucionalizadas de aperfeiçoamento.  

A formação é continuada e de forma semestreal. 

No intuito de atender a esse aspecto fundamental da formação, a Instituição, além 

de promover a educação inicial dentro da concepção de ensino voltada para a autonomia 

intelectual do aluno, oferece um programa de educação continuada. Este, embora aberto a 

todos os profissionais da comunidade, é dirigido especialmente a egressos de seus cursos, 

com o objetivo de propiciar-lhes constantes oportunidades de aprofundamento e 

atualização. 

 
5.13.1. Regulamento Interno do Programa de Capacitação Permanente de Docentes e 
Técnicos-Administrativos do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

 

Art. 1°. O Programa de Capacitação Permanente do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) prevê o processo de capacitação como preparação da pessoa para enfrentar 

situações derivadas da função que exerce, oferecendo ao sujeito conhecimentos e 

possibilidades de criação, solução de problemas e competência para dar sugestões que 

apresentem alternativas no ambiente laboral. Pretende, ainda, dar autonomia e 

autoconfiança e gerar crescimento e melhoras no processo de transformação de fragilidades 

em potencialidades, estimulando o desenvolvimento de habilidades independentemente da 

personalidade dos funcionários. 

 

Art. 2º. A capacitação, tanto de docentes como do corpo técnico-administrativo, será 

desenvolvida seguindo cronograma calendarizado, produzido e aprovado pelos setores 

responsáveis. 

 

§ 1º. A capacitação dos docentes será programada e desenvolvida a partir das necessidades 

apresentadas pelos colegiados de cursos, tendo como responsável a Pró-Reitoria Acadêmica, 

ouvida a Reitoria e o Coordenadores de Curso, em conjunto com o Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) de cada curso. 
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§ 2º. A capacitação do corpo técnicos-administrativos será programada e desenvolvida a 

partir das necessidades apresentadas por cada setor, tendo como responsável o setor de 

Recursos Humanos, em conjunto com a Coordenação Administrativa. 

 

Art. 3º. A capacitação permanente, busca um processo contínuo e deliberado de 

aprendizagem, que utiliza ações de aperfeiçoamento e qualificação, com o propósito de 

contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais, por meio do 

desenvolvimento de competências e habilidades individuais e coletivas. 

 

Art. 4º. São objetivos do Programa de Capacitação Permanente são: 

 

a) Promover a qualificação permanente dos professores e do pessoal técnico-

administrativo, por meio de cursos de aperfeiçoamento, especialização e de 

capacitação, organizados e oferecidos, quando possível, pela própria Instituição de 

forma gratuita e continuada; 

b) Assegurar oportunidades e prover as condições materiais necessárias, inclusive 

mediante convênio com universidades e outras instituições, para que o corpo docente 

e técnico-administrativo possa ter acesso à titulação acadêmica, em todos os seus 

âmbitos; 

c) Incentivar a atualização e a produção acadêmica do corpo docente, mediante o apoio 

à participação em eventos científicos; 

d) Promover ações de qualificação para os docentes e corpo técnico-administrativo do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) no âmbito da educação fundamental, 

ensino médio, de graduação e pós-graduação lato e stricto sensu; 

e) Potencializar o componente da qualificação como elemento motivacional para a 

progressão na carreira, ligado ao Plano de Cargo, Carreiras e Salários dos docentes e 

pessoal técnico-administrativo da Instituição, e pensar no desenvolvimento pessoal e 

institucional; 

f) Identificar necessidades de capacitação e demandas específicas de desenvolvimento 

em cada área e setor; 
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g) Estimular nos docentes e pessoal técnico-administrativo a iniciativa pessoal na busca 

do aperfeiçoamento permanente de suas competências; 

h) Observar os processos de coletividade de cada setor e área da Instituição para 

implementação de atividades, rotinas e trâmites baseados nas formações 

desenvolvidas; 

i) Desenvolver e promover a cultura de observação e a extensão da transversalidade 

dos conteúdos relacionados à visão, missão, valores e objetivos explicitados no PDI da 

Instituição; 

j) Possibilitar a participação em diversos eventos, sejam artísticos, culturais, 

acadêmicos, científicos, bem como em cursos de desenvolvimento pessoal, visando a 

consolidação de práticas institucionais. 

  

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE 

  

Art. 5º. O Programa de Capacitação Permanente será desenvolvido, tanto para os docentes e 

técnicos-administrativos tendo em sua égide as seguintes atribuições: 

  

a) Apoiar e estimular a realização de cursos e participação do pessoal docente e técnico-

administrativo em eventos de real valor e significado; 

b) Promover encontros, palestras e sessões de estudos e debates para os docentes e 

pessoal técnico-administrativo, possibilitando, assim, a sua formação continuada; 

c) Conceder ou obter bolsas de estudos totais ou parciais aos docentes previamente 

qualificados para participarem de cursos e/ou programas de qualificação docente de 

interesse do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), bem como ao pessoal 

técnico-administrativo. 

d) Calendarizar o Programa de Capacitação, apresentando as datas específicas das 

atividades nos calendários acadêmico e administrativo da Instituição; 

e) Realizar reuniões com os docentes e técnicos-administrativos para estudar as formas 

de capacitação, os assuntos a serem abordados, bem como as metodologias as serem 

utilizadas; 
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f) Elaborar materiais didáticos a serem usados nos cursos, palestras, formações em 

geral, para facilitar a compreensão e envolvimento dos participantes; 

g) Fomentar as parcerias e intercâmbios com demais Instituições, visando à formação 

pessoal e coletiva dos funcionários; 

h) Analisar e acompanhar as ações realizadas em prol da formação, para contínuo 

repensar dos processos gestores e qualificadores de pessoal; 

i) Apresentar informações ao Recursos Humanos e à Reitoria, sobre o desenvolvimento 

e desempenho de cada sujeito no decorrer dos processos capacitadores; 

j) Balizar as capacitações com os direitos humanos, direitos civis, bem como a difusão 

do respeito à diferença, à diversidade e à igualdade nos mais diferentes campos 

sociais, democratizando o conhecimento. 

 

CAPÍTULO III 

DAS FORMAS DE CAPACITAÇÃO 

 

Art. 6º. O Programa de Capacitação Permanente dar-se-á em conformidade com o presente 

no caput do Art. 2º. e seus parágrafos, levando em consideração as seguintes formas de 

capacitação: 

 

a) Cursos modulares: planejados para atender às demandas de capacitação oriundas 

dos diversos ambientes organizacionais. 

b) Cursos específicos: devem atender às exigências básicas do ambiente organizacional; 

c) Eventos: ações de capacitação que envolvem a participação de funcionários em 

seminários, simpósios, jornadas, semanas científicas, congressos, encontros, oficinas, 

palestras, workshops, estágios profissionais, grupos de estudos, cooperação técnica, 

grupos de trabalho, participação como aluno especial em disciplina de cursos de 

educação formal (graduação e pós-graduação), participação em projetos 

institucionais e acadêmicos, aprendizagem em serviço, produção técnica e/ou 

científica reconhecida, bem como em qualquer atividade que proporcione novos 

conhecimentos. 

d) Oficinas didático-pedagógicas para os docentes; 
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e) Programa de integração de novos docentes e novos funcionários; 

f) Intercâmbios nas mais variadas esferas do conhecimento; 

g) Cursos específicos de liderança e gestão de pessoas. 

 

Parágrafo Único: Aos docentes haverá a Semana Pedagógica para repensar procedimentos, 

fatos e desenvolvimento de novas visões sobre a aprendizagem, a cada início e encerramento 

de semestre letivo. 

 

SEÇÃO I 

DA REALIZAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES 

  

Art. 7º. Todas as ações a serem desenvolvidas em prol às capacitações serão pensadas e 

planejadas no início, ou término, de cada ano letivo, sendo desenvolvido um plano de ação 

que deverá ser aprovado pelos supervisores de setores, coordenadores de curso, Pró-Reitoria 

Acadêmica e pela Reitoria. Com a aprovação do plano de ação, os procedimentos passarão a 

ser calendarizados. 

 

Art. 8º. A realização das capacitações deverá observar as seguintes condições de processo 

permanente: 

 

a) As capacitações permanentes para os professores deverão acontecer a cada bimestre 

letivo, além das Semanas Pedagógicas previstas; 

b) As capacitações permanentes para o corpo técnico-administrativo deverão ser 

realizadas mensalmente a partir da aprovação do calendário aprovado. 

 

CAPÍTULO IV 

DO AUXÍLIO E INCENTIVO 

 

Art. 9º. Os procedimentos de auxílio e incentivo para a formação, tanto de docentes, como 

de técnicos-administrativos, seguirá as normatizações institucionais em vigência na data do 

pedido realizado e protocolado na Secretaria Acadêmica, ou demais setores competentes. 
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Art. 10º. O Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) prevê os seguintes tipos de auxílio 

e incentivo cabíveis no Programa de Capacitação Permanente: 

 

a) Desconto para docentes e técnicos-administrativos cursarem um dos cursos de 

graduação e pós-graduação da Instituição, com base nos parâmetros estabelecidos 

pela Reitoria, ouvida a Mantenedora da Instituição; 

b) Desconto em eventos, cursos de extensão e demais atividades realizadas pelos cursos 

de graduação e pós-graduação da Instituição, a partir de parâmetros estabelecidos 

pela Reitoria, ouvido os Mantenedores; 

c) Auxílio financeiro para a participação de docentes em eventos, nacionais e 

internacionais, de relevância à sua área de atuação dentro da Instituição; 

d) Apoio e auxílio à participação docente em programas de pós-graduação stricto sensu, 

desde comprovada a relação com a área de atuação na Instituição, seguindo as 

regras estabelecidas para esse fim; 

e) Desenvolvimento de parcerias com Programas de Pós-Graduação, para o 

aperfeiçoamento docente e de pessoal técnico-administrativo; 

f) Apoio à continuidade dos estudos para o corpo técnico-administrativo e demais 

funcionários nos mais diversos setores e áreas; 

g) Auxílio para a publicização de teses e dissertações, bem como demais produções 

acadêmico-científicas, que estejam relacionadas à Instituição e apresentem 

parâmetros para o desenvolvimento regional e local; 

h) Auxílio para professores não residentes no foro da Instituição, a partir de parâmetros 

semestrais específicos, em conformidade com as decisões da Reitoria, levando em 

consideração cada caso em específico. 

  

SEÇÃO II 

DO COMPROMISSO DOS DOCENTES E TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 

 

Art. 11. Docentes e pessoal técnico-administrativo deverão se apresentar comprometidos 

com as formações realizadas, desenvolvendo ações contínuas para que ocorram melhorias 
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nas mais diversas frentes de suas atividades, visando o desenvolvimento institucional, bem 

como de todos os envolvidos nas ações capacitadoras. 

 

Art. 12. Quando recebido algum tipo de auxílio ou benefício, os docentes e pessoal técnico-

administrativo deverão apresentar relatório ao final do processo de capacitação, ao setor 

responsável à sua área.  

 

Parágrafo Único: Aos que estiverem cursando Programas stricto sensu, a própria dissertação 

e/ou a tese são documentos comprobatórios. 

 

Art. 13. Os docentes e pessoal técnico-administrativo se comprometem, após o tempo de uso 

do auxílio de capacitação, a permanecer minimamente por igual período na instituição. 

 

Parágrafo Único: Em caso de não permanência deverá restituir à Instituição 

proporcionalmente. 

 

Art. 14. Os docentes e pessoal técnico-administrativo deverão apresentar à Instituição a 

titulação para a qual contou com o auxílio, diretamente no departamento de Recursos 

Humanos, para devida ascensão em conformidade com o Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários dos docentes e corpo técnico-administrativo, levando em consideração os 

Dispositivos Legais presentes Regimento Interno do Programa de Contratação de Docentes e 

Técnicos-Administrativos do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), disposto no 

caput dos Artigos 9º e 13, e seus parágrafos, do Regimento supracitado. 

 

§ 1º. O docente ou técnico-administrativo beneficiado com o auxílio para a capacitação deve, 

ao término do processo, desenvolver atividades acadêmicas que favoreçam o 

desenvolvimento do Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Instituição. 

§ 2º. Em caso de não realização ou conclusão da capacitação para a qual o docente ou 

pessoal técnico-administrativo teve o auxílio, este deverá reembolsar integralmente a 

Instituição. 
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CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 15. Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu), ouvido os Mantenedores da Instituição. 

  

Art. 16. O presente Regimento Interno entra em vigor a partir de sua data de aprovação no 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu). 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 

 

5.14. APOIO PEDAGÓGICO AOS DOCENTES  

Cabe à Instituição, contribuir para a constante melhoria da qualidade do processo 

ensino-aprendizagem, o que se faz, também, através do apoio pedagógico ao docente. 

Nesse sentido, a Direção, a Coordenação Acadêmica e Pedagógica e a Coordenação do 

curso, buscam por meio de ações conjuntas e variadas, diagnosticar as necessidades do 

corpo docente, e a partir daí, definir ações rumo ao constante aprimoramento do trabalho 

pedagógico na Instituição, oferecendo suporte nas questões relacionadas ao processo 

ensino-aprendizagem, tais como: organização do trabalho pedagógico, metodologia, 

avaliação, interação professor/aluno, dentre outras. A Direção, a Coordenação Acadêmica e 

Pedagógica por meio da Coordenação de Curso realizam constante motivação para que os 

docentes busquem aprimoramento profissional, apoiam a participação em eventos e 

incentivam o desenvolvimento da iniciação ao trabalho científico. 

A IES, como parte de uma estratégia global para alcançar os objetivos propostos, 

implantou um programa de desenvolvimento de seu corpo docente para capacitação e 

qualificação acadêmica contínua. Esse programa foi planejado de forma a se tornar útil e 

atrativo, de acordo com as necessidades e interesse dos professores, uma vez que estes são 

os talentos mais importantes da Instituição. Apoiando a educação contínua, o plano de 

capacitação, tornou-se, também, um instrumento que contribui para o maior envolvimento 
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e aproximação do professor com a Instituição, proporcionando a elevação do regime de 

trabalho daqueles inseridos no plano de qualificação. O Programa de Capacitação Docente 

não foi planejado e desenvolvido de forma unilateral, mas sim em sintonia com as 

necessidades dos docentes e os projetos, cursos e programas da IES. Para a capacitação 

docente, a IES, através do Instituto Sul Paranaense de Altos Estudos - ISPAE desenvolveu um 

programa de incentivo financeiro conforme a resolução ISPAE, número 04 de 27 de abril de 

2007. 

 

5.15. INTERCÂMBIO E INTERNACIONALIZAÇÃO 

A Instituição possui convênio com a UniversitadePablo de Olavide, em Sevilha, na 

Espanha, desde 2014, aberto a todos os acadêmicos e cursos da Instituição, direcionado a 

acadêmicos, professores e funcionários. O professor João Vitor Passuello Smaniotto, Pró-

Reitor de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão é o coordenador do convênio. 

O convênio possibilita aos estudantes o ingresso no Curso de Teoria Crítica em 

Direitos Humanos, que  debate sobre direitos humanos vinculados à diversas áreas do 

conhecimento, sob diferentes perspectivas. O curso é ministrado por professores de todos 

lugares do mundo, além de acolher estudantes de diversos países, oportunizando aos 

acadêmicos da Uniguaçu, além de uma nova visão sobre os Direitos Humanos, momentos 

fora do país. 

No ano de 2019 o curso de Arquitetura e Urbanismo proporcionará um intercâmbio cultura 

e internacionalização dos acadêmicos organizando uma viagem para Buenos Aires.  
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6. CORPO DOCENTE 

 
6.1. COORDENAÇÃO DE CURSO  

A coordenação do curso está a cargo da professora Ms. Paula Vaccari Toppel, 

graduada em Arquitetura e Urbanismo em 2011, pela Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná ✄PUCPR, Mestre em Gestão Urbana (PUCPR 2015) e especialista em Construções 

Sustentáveis (UTFPR 2018). 

 

6.1.1. Atuação do Coordenador do Curso 

A Coordenação do curso do curso, amparada nas Diretrizes definidas pela Instituição, 

apoiada pela Coordenação Acadêmica e regida pelo Manual do Coordenador da UNIGUAÇU 

tem como compromisso principal a responsabilidade do ensino-aprendizagem no curso. Este 

compromisso deve ser cumprido continuamente através do envolvimento com o corpo 

docente, com a instituição e com os acadêmicos, mantendo assim a excelência do ensino. A 

✙✝✝✆✎✂✄✌✓✕✝ ✎✂✠✂ ✂✚✂✆✙✂✆ ✡✒✌✡ ✗✒✄✓✁✂✡ ✄✒✔ ✗✝✆✔✌☎✝ ✂✔ ✁✒✂ ✂✡☎✌ ✖☎✆✌✄✡✗✝✆✔✌✓✕✝✤ ✡✂✁✌

acolhedora e continuamente educativa. Outras atribuições, de cunho didático-pedagógico, 

são descritas a seguir:  

- Coordenar, orientar e acompanhar as atividades docentes e discentes, 

proporcionado apoio pedagógico para a realização das mesmas;  

- Participar dos projetos da instituição, visando a interdisciplinaridade;  

- Executar atividades técnicas e administrativas pertinentes ao curso;  

- Prestar apoio e orientar às equipes que atuam na instituição em assuntos 

pertinente ao curso;  

- Estabelecer contatos com os setores de serviços relacionados ao curso, voltados 

para o fortalecimento do mesmo;  

- Buscar parcerias, intensificando a integração entre docentes e discentes, 

desenvolvendo-se atividades de aprendizagem nas salas de aula, laboratórios, estágios e 

bibliotecas.  

A Coordenação do curso contribui com a forma de planejamento, execução e 

validação das atividades realizadas pelos docentes e discentes ofertando apoio didático 
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pedagógico segurado pela assistência continua da instituição. Mudanças práticas positivas 

advindas deste apoio tendem a refletir nos ambientes da comunidade acadêmica.  

De muita importância, um dos compromissos técnico-administrativos da 

coordenação é a realização das reuniões que acontecem em quantidade adequada conforme 

os regimentos institucionais e com o corpo docente/Colegiado e reuniões do Núcleo 

Docente Estruturante ✄ NDE. Este núcleo de docentes tem o compromisso de trazer para 

discussão as necessidades do curso desde a elaboração dos planos de ensino, ajustes nas 

ementas até o formato e composição das avaliações escritas e práticas, enquanto as 

reuniões de colegiado estão voltadas para o aspecto administrativo e o monitoramento das 

atividades intra e extras classes dos acadêmicos. Todas as reuniões são registradas em ata.  

Nesse processo de ensino aprendizagem, a coordenação busca estimular o aluno ao 

ensino, através da leitura e interação com consultas bibliográficas e buscas nas páginas de 

portais de artigos/periódicos relacionados ao curso. Dentro desta proposta, também está a 

inserção do aluno nos projetos da IES de cunho social. Projetos estes articulados através de 

parcerias com instituições interessadas na transformação educativa da comunidade. A 

participação em seminários, eventos e iniciativas ligadas à área de conhecimento do curso 

tem sido um incentivo ao aluno para o reconhecimento do mercado de trabalho. A busca de 

alternativas, tais como concursos, estágios voluntários e/ou remunerados, tem motivado o 

corpo discente na realização dos mesmos. Estas e outras alternativas tem se mostrado como 

acréscimo pessoal e profissional fortalecendo as potencialidades do estudante. 

 A Coordenação também executa atividades voltadas diretamente ao aluno, tais 

como atendimento individual, monitoramento de tarefas, participação em reuniões por eles 

articuladas, o que tem sido um instrumento pedagógico de imenso valor, pois é percebido 

que tal envolvimento faz com que eles sintam-se seguros nas suas buscas, refletindo com 

bons resultados nas práticas realizadas. 

 

6.1.2. Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do(a) 
coordenador(a) 

Experiência acadêmica ✄ A Coordenadora do Curso possui 4 anos de experiência 

acadêmica em educação superior como docente, 1 ano como coordenadora adjunta e 2 anos 
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como coordenadora de curso no Centro Universitário Vale do Iguaçu. Sua atuação, portanto, 

é desde janeiro de 2016.  

Experiência profissional não acadêmica - A Coordenadora atua como arquiteta e 

urbanista autônoma totalizando seis (8) anos de experiência, atuou como analista de 

projetos por (2) anos na Construtora Jota Ele e como arquiteta concursada da Prefeitura 

Municipal de São Mateus do Sul, na área de aprovação de projetos urbanos, loteamentos e 

condomínios por (4) meses. 

 

6.1.3. Regime de trabalho da coordenadora de curso 

A atuação da coordenação do curso é de regime integral, com horário disponível para 

atendimento de alunos e demais atividades em período de aula e contra turno, sendo que 

essa carga horária atual de 40h semanais (20h sala de aula e 20h coordenação) atendem 

com folga à demanda existente para o desenvolvimento dos trabalhos de coordenação, 

considerando toda a gestão do curso proposta pela instituição, tendo disponibilidade de 

manter uma relação próxima a todos os docentes do curso, com a equipe multidisciplinar, 

assim como todos os discentes. A coordenação faz parte do colegiado do curso, preside o 

NDE, possui representatividade nos colegiados superiores, participando das reuniões 

previamente agendadas, assim como semanalmente participa das reuniões de 

coordenadores. Existe um plano de ação documentado, compartilhado e apresentado em 

aulas inaugurais junto ao planejamento do curso, onde ambos sendo semestrais. Há 

disponibilização dos indicadores de desempenho da coordenação, publicados e 

apresentados em seminários da CPA junto a toda a comunidade acadêmica, inclusive 

aproveitando os momentos de aulas inaugurais, onde há reunião de todos os discentes do 

curso para aproveitar um maior alcance sobre a discussão do andamento do curso. É 

possível com essa dedicação promover a administração e potencializar o corpo docente, 

buscando professores específicos para cada uma das disciplinas e pela proximidade, 

favorece a integração e melhoria contínua.  
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6.2.  NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) 

O Núcleo Docente Estruturante ✄ NDE, no âmbito dos cursos de graduação em 

especial ao curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Vale do Iguaçu, tem 

função consultiva, propositiva e de assessoramento sobre matéria de natureza acadêmica.  

O NDE integra a estrutura de gestão acadêmica do curso sendo corresponsável pela 

elaboração, implementação, atualização e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso. A 

sua constituição segue orientações do Ministério de Educação (MEC/INEP), foi implantado 

em 16 de outubro de 2013, as reuniões acontecem em dois momentos, semestralmente, ou 

de acordo com a necessidade levantada pelo corpo docente e direção da IES. A partir de 

2018 com a revisão do Regimento do Núcleo Docente Estruturante as reuniões passam as 

ser de 4 (quatro) vezes por semestre. 

 

6.2.1. Atuação do NDE 

O NDE do curso de Arquitetura e Urbanismo é constituído pelos seguintes docentes, 

conforme RESOLUÇÃO nº 24/2019, que dispõe sobre a designação dos novos membros do 

Núcleo Docente Estruturante dos cursos de graduação do Centro Universitário do Vale do 

Iguaçu. E é regulamentado pelo Regimento do Núcleo Docente Estruturante. 

Quadro 46: Composição, formação e Carga horária do NDE do curso de Arquitetura e 
Urbanismo 

NDE ✄ ARQUITETURA E URBANISMO 

PROFESSOR GRADUAÇÃO TITULAÇÃO 
CH DO DOCENTE 

NO CURSO 

CH DO DOCENTE 
INSTITUIÇÃO 

REGIME 
DE 

TRABALHO 

PAULA VACCARI  
TOPPEL  

PRESIDENTE 

ARQUITETURA 
E URBANISMO 

MESTRE 18 
20 ✄ COORDENAÇÃO DO 
CURSO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO 

INTEGRAL 

BRUNA MAIDEL 
ARQUITETURA 
E URBANISMO 

ESPECIALISTA 12 

04 ✄ ORIENTADORA DO 
EMAU 
02 ✄ COORDENADORA DE 
TCC E ESTÁGIO 

PARCIAL 

GILDA MARIA 
BOTÃO AYREES 

PEREIRA 

ARQUITETURA 
E URBANISMO 

MESTRE 12 

ORIENTADORA DE 
ATIVIDADES DE 
ARQUITETURA E 
URBANISMO APS 

PARCIAL 

SILVIA LETÍCIA 
VACELKOSKI 

ARQUITETURA 
E URBANISMO 

MESTRE 10  PARCIAL 

VILSON RODRIGO 
DIESEL RUCINSKI  

LETRAS 
PORTUGUÊS 

MESTRE 02 
AVALIADOR PEDAGÓGICO-
DIDÁTICO DE CONTEÚDOS 
E ATIVIDADES APS  

PARCIAL 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Dos 5 docentes 4 possuem pós-graduação Stricto sensu,  resultando em 80% do NDE. 

Além disso, todos são contratados em regime de trabalho parcial ou integral, a 

coordenadora do curso é membro e preside o NDE. 

As atribuições do núcleo docente estruturante são: 

a) Criar, implantar, atualizar e consolidar o Projeto Pedagógico do curso, definindo sua 

concepção e fundamentos; 

b) Estabelecer e consolidar o perfil profissional do egresso do curso; 

c) Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado de Curso, 

sempre que necessário; 

d) Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelo 

Colegiado; 

e) Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

f) Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos 

pelo projeto pedagógico; 

g) Discutir e propor mecanismos de interdisciplinaridade; acompanhar e propor formas de 

integralização das atividades complementares do curso; 

h) Acompanhar as atividades do corpo docente; 

i) Acompanhar e supervisionar alunos em estágios curriculares não obrigatórios. 

A construção do PPC será um processo contínuo, vinculado ao cotidiano das salas de aula, 

laboratórios, ambulatórios, nas intervenções junto aos serviços de saúde, à comunidade, nos 

estágios, na extensão e nas pesquisas, atividades realizadas pelos diferentes atores que 

compõem essa unidade de ensino. 

O registro das reuniões do NDE é feito em ata própria para este fim, devidamente 

registrada em cartório, e mantida na IES para consulta. 

O NDE possui regimento próprio, aprovado pelo CONSEPE da Instituição, onde 

permite-se expressar o papel na atuação do acompanhamento, consolidação e atualização 

do Projeto Pedagógico de Curso de Arquitetura e Urbanismo, realiza estudos de atualização 

periódica, faz a verificação do impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na 

formação do estudante através de relatórios produzidos pelo próprio núcleo e com suporte 

da CPA e a autoavaliação institucional além de criar mecanismos próprios da busca de 

insumos para avaliar o curso, sempre analisando o perfil profissional do egresso esperado, 
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proposto neste PPC, considera como documento norteador as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Curso de Graduação em Arquitetura. O NDE busca identificar novas 

demandas no mundo do trabalho com a aproximação do público e comercio local e regional, 

promovendo a discussão das mudanças nesta área na atualidade e formas de minimizar os 

impactos negativos e potencializar os impactos positivos, através do ✂✠✂✄☎✝ ✖Semtec✤

promovido pela IES anualmente, 6ª edição em 2019. 

 

6.2.2. Regimento dos Núcleos Docentes Estruturantes dos Cursos de Graduação do Centro 
Universitário Vale do Iguaçu 

 

CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. O presente Regimento disciplina as atribuições e o funcionamento dos Núcleos 

Docentes Estruturantes (NDE) dos Cursos de Graduação do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 2º. Os Núcleos Docentes Estruturantes são compostos por um grupo de trabalho que tem 

como objetivo realizar avaliações periódicas do Projeto Pedagógico de Curso, reconstruindo-

o, revisando-o, estudando as relações entre os processos avaliativos e a aprendizagem 

desenvolvida, sempre levando em consideração as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), 

contextualizando as demandas do mundo do trabalho com a práxis em sala de aula, 

laboratórios e demais espaços de aprendizagem.  

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Art. 3º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

a) Elaborar e atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico do Curso, levando em 

consideração as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso, o Projeto de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), definindo as concepções do curso e seus 

fundamentos com base no perfil do egresso; 

b) Atuar na consolidação do Projeto Pedagógico do Curso; 



   

441 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

c) Estabelecer, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais, o perfil do egresso do 

curso, contribuindo para a consolidação do perfil a partir da promoção do 

desenvolvimento de competências por meio do processo de uma aprendizagem 

sólida; 

d) Analisar periodicamente a base curricular do curso e suas unidades curriculares, 

visando o processo de aprendizagem; 

e) Avaliar e aprovar os Planos de Ensino de todas as unidades curriculares do curso; 

f) Analisar e avaliar as bibliografias básicas e complementares de cada unidade 

curricular do curso; 

g) Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 

estabelecidos pelo Projeto Pedagógico de Curso; 

h) Supervisionar os processos avaliativos definidos pelo Colegiado do Curso, sugerindo 

formas de avaliação que visem o aprendizado; 

i) Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando, quando necessário, ao 

Colegiado de Curso a substituição de docentes; 

j) Indicar formas de articulação entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, considerando o 

perfil dos egressos do curso e as demandas especificas da sociedade e do mercado de 

trabalho. 

 

CAPÍTULO III 

DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído de: 

a) Pelo menos 5 (cinco) docentes do curso; 

b) O Coordenador do Curso, como presidente; 

c) Pelo menos 20% de seus membros deverão ser de tempo integral na Instituição; 

d) Pelo menos 60% de seus membros deverão possuir titulação stricto sensu; 

e) Os membros deverão ter experiência docente de pelo menos 2 (dois) anos. 

 

Art. 5º As decisões do Núcleo Docente Estruturante serão tomadas pela maioria absoluta de 

seus membros 
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Parágrafo Único: em caso de empate no número de votos, o presidente terá direito ao voto 

de qualidade. 

 

Art. 6º. O Núcleo Docente Estruturante deverá reunir-se ordinariamente, pelo menos, 4 

(quatro) vezes por semestre, ou extraordinariamente quando for necessário, ou convocado 

pela presidência, tendo seus atos e reuniões registradas em atas específicas. 

 

Art. 7º. Os membros do Núcleo Docente Estruturante terão mandato de 4 (quatro) anos, 

podendo ser reconduzidos automaticamente a um novo mandato. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE 

DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Art. 8º. Compete ao Presidente do Núcleo Docente Estruturante: 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento; 

b) Convocar e presidir as reuniões do NDE; 

c) Designar relatores ou comissão para estudos referentes ao Projeto Pedagógico de 

Curso e suas Unidades Curriculares, bem como qualquer matéria a ser discutida ou 

estudada pelo Núcleo; 

d) Designar um responsável para secretariar o NDE e acompanhar a lavratura das atas e 

demais documentos oficiais; 

e) Coordenar a integração com os demais Colegiados de Cursos e os setores da 

Instituição, zelando e respeitando as normas vigentes; 

f) Representar o NDE e encaminhar suas decisões aos órgãos acadêmicos e 

administrativos do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

g) Acompanhar o processo de avaliação e aprendizagem, em conjunto com os demais 

membros, de todas as Unidades Curriculares do Curso, apresentando, quando preciso, 

sugestões aos docentes do colegiado. 

 

CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS 
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DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Art. 9º. Compete aos membros do Núcleo Docente Estruturante: 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento; 

b) Apresentar-se disposto para o desenvolvimento de ações dentro do NDE; 

c) Resguardar a confidencialidade das discussões e decisões tomadas pelo NDE; 

d) Aprimorar-se no processo de avaliação visando a aprendizagem; 

e) Comprometer-se com a qualidade do curso, por meio de análise constante das 

Unidades Curriculares, bem como do Projeto Pedagógico de Curso focado no perfil do 

egresso em contrapartida às demandas sociais e de mercado. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 10º. Os casos omissos no presente Regimento serão discutidos e resolvidos pelo Núcleo 

Docente Estruturante e encaminhados para aprovação aos órgãos reguladores competentes 

da Instituição. 

 

Art. 11. Esse Regimento poderá ser revisto a qualquer tempo por decisão conjunto dos 

órgãos superiores competentes da Instituição, devidamente homologado pela legislação 

vigente e pela Pró-Reitoria Acadêmica. 

 

Art. 12. O presente Regimento entra em vigor após aprovação do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE) do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

União da Vitoria, 02 de abril de 2019. 

Prof. Atilio A. Matozzo 

PRÓ-REITOR ACADÊMICO 
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6.1. PERFIL DO CORPO DOCENTE 

Preocupados na busca da excelência na educação superior, no que diz respeito 

especificamente o curso de Arquitetura e Urbanismo, o NDE busca o atendimento da relação 

entre titulação ✄ experiência profissional ✄ experiência docente ✄ produção, para que o 

curso tenha perfis completos em sua proposta de formação. Para isto, o NDE elabora 

estudos que distribuem as disciplinas conforme o perfil do docente, onde disciplinas 

introdutórios com matemática e metodologia, é dada prioridade para professores com 

formação em licenciatura e com vasta experiência na docência ✄ inclusive considerando 

docência na educação básica ✄ conhecendo assim as lacunas que existem durante a 

formação para a preparação para o ensino superior.  

Sendo assim a Instituição entende que todo docente deve fazer parte do colegiado 

onde ele atua, podendo contribuir na sua área de formação e com a sua experiência, na 

melhor forma de buscar sanar as fragilidades no processo de ensino, participando das 

reuniões do colegiado, e com esta política, permite-se o atendimento ao análise dos 

componentes curriculares compartilhado com todos os demais, inclusive com a 

representação discente onde também faz parte do colegiado, podendo assim os docentes 

abordar a relevância profissional desses componentes de acordo com os que possuem vasta 

experiência profissional possam contribuir falando dessa relação. O NDE sempre atuante na 

busca de atualizar as propostas pedagógicas, tem em todos os seus docentes à busca de 

atualização da literatura a ser disponibilizada para as aulas, inclusive além da proposta nos 

planos de ensino, com sugestão de revistas e periódicos que complementem à bibliografia, 

sendo esta disponibilizada no site da instituição. Para este atendimento, entende-se que o 

perfil do corpo docente necessite de uma formação em stricto sensu ✄ seja mestrado e 

doutorado ✄ pela aproximação do dia-a-dia da pesquisa em suas aulas, através de estudos e 

pesquisas de ponta, além de essas atitudes e dentre outras, relacionar-se com os objetivos 

das disciplinas e do perfil profissional do egresso. O incentivo a produção do conhecimento 

se dá por meio de grupos de estudos, onde a partir de 2019 a nova estrutura da iniciação 

científica se propõe, sendo também uma das políticas de incentivo à publicação. 

O regime de trabalho do corpo docente de arquitetura e urbanismo permite o 

atendimento integral de toda a demanda existente, considerando que o corpo docente é 

formado por professores de outros colegiados, a instituição estabelece uma relação da carga 
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horária para que este possa se dedicar além da sala de aula para a formação do egresso. 

Para isto, existe uma proporção pensada a ser distribuída, tanto na instituição como por 

curso, de um percentual de docentes com dedicação em tempo integral e parcial. Sendo que 

para este atendimento ser atingido, existe uma estrutura que dá condições para o trabalho, 

com sala para todos os com dedicação integral e salas que podem ser compartilhadas para 

docentes em tempo parcial, onde estes possuem total conforte e planejamento de dar 

condições para o atendimento às necessidades da função do docente, além de atendimento 

à acadêmicos, atendimento ao que precisa para planejamento de atividades, didático-

pedagógica, preparação e correções dessas atividades de aprendizagem, sendo que são 

documentados todos os trabalhos desenvolvidos por esses docentes, resguardando à 

primeira subordinação hierárquica, cada setor com sua guarda. Sendo que toda atividades 

proposta por qualquer colaborador, deve seguir a ordem de se planejar, conferir as 

condições para executar, viabilidades e avaliação daquilo que foi planejado para revisar 

aspectos que devem ser melhorados ✄ busca da melhoria contínua ✄ e/ou concluir ou dar 

sequência nos mesmos.  
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6.1.1. Relação de professores do curso de Arquitetura e Urbanismo ✄ 2019/1 e 2019/2 

DOCENTE TITULAÇÃO INSTITUIÇÃO ANO 
ÁREA DE 

FORMAÇÃO 
INSTITUIÇÃO ANO 

ATIVIDADES 
EXTRACLASSE 

LINK DO LATTES 

BRUNA APARECIDA 
MEIRA ROCHA 

ESPECIALISTA EM 
GERENCIAMENTO DE 
OBRAS 

UNIVERSIDADE 
TECNOLÓGICA 
FEDERAL DO PARANÁ 
(UTFPR) 

2015 
BACHAREL EM 
ARQUITETURA E 
URBANISMO 

CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DA 
CIDADE DE UNIÃO DA 
VITORIA (UNIUV) 

2013  http://lattes.cnpq.br/4558154028485469 

BRUNA MAIDEL 

ESPECIALIZAÇÃO EM 
MBA EM 
GERENCIAMENTO DE 
OBRAS 

INSTITUTO DE PÓS-
GRADUAÇÃO E 
GRADUAÇÃO (IPOG) 

2016 
BACHAREL EM 
ARQUITETURA E 
URBANISMO 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA 
CATARINA (UFSC) 

2013 

MEMBRO DO NDE 
COORDENADORA DE TCC 
E ESTÁGIO 
ORIENTADORA DO 
EMAU 
2019 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4353983J3 

CRISTIANO DAMACENO 
ESPECIALISTA EM 
ENSINO DA 
MATEMÁTICA 

FACULDADE 
ESTADUAL DE 
FILOSOFIA, CIÊNCIAS 
E LETRAS DE UNIÃO 
DA VITÓRIA (FAFIUV) 

2004 
LICENCIATURA 
PLENA EM 
MATEMÁTICA 

FACULDADE 
ESTADUAL DE 
FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE UNIÃO DA 
VITÓRIA (FAFIUV) 

2000  http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4131116Z6 

DAGMAR RHINOW 
MESTRE EM 
DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL PELA  

UNIVERSIDADE DO 
CONTESTADO 
CAMPUS CANOINHAS 

2009 
CIÊNCIAS 
ECONÔMICAS 

FUND. FAC. MUN. DE 
ADMINISTRAÇÃO E 
CIÊNCIAS 
ECONÔMICAS DE 
UNIÃO DA VITÓRIA 

1998 ISPAE http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4737375Y9 

DANIEL ALBERTO 
MACHADO GONZALES 

ESPECIALISTA EM 
ENSINO DA 
MATEMÁTICA 

FACULDADE 
ESTADUAL DE 
FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE UNIÃO DA 
VITÓRIA (FAFIUV) 

2010 
LICENCIATURA 
PLENA EM 
MATEMÁTICA 

FACULDADE 
ESTADUAL DE 
FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE UNIÃO DA 
VITÓRIA (FAFIUV) 

2007 

PROCURADOR E 
PESQUISADOR 
INSTITUCIONAL, 
COORDENADOR DO 
PROUNI, MEMBRO DO 
CONSU E CONSEPE 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4255547Y7 

DÉBORA BULEK GROBE 
ESPECIALISTA EM 
DIDÁTICA E DOCÊNCIA 

CENTRO 
UNIVERSITÁRIO 
CAMPO REAL 

2018 
BACHAREL EM 
ARQUITETURA E 
URBANISMO 

UNIVERSIDADE 
TECNOLÓGICA 
FEDERAL DO PARANÁ 
(UTFPR) 

2017  http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8465887D1 

EDIMAR GROSSKLAUS 
ESPECIALISTA EM 
GERENCIAMENTO E 
EXECUÇÃO DE OBRAS 

INSTITUTO DE 
EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA DE 
LUCA DAHER 
(INSTITUTO IDD) 

2015 
BACHAREL EM 
ENGENHARIA 
CIVIL 

CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DA 
CIDADE DE UNIÃO DA 
VITORIA (UNIUV) 

2013  http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K8026490H2 

GILDA MARIA AYRES 
PEREIRA 

ESPECIALISTA EM 
DIDÁTICA DO ENSINO 
SUPERIOR 

PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO 
PARANÁ (PUC/PR) 

1989 
BACHAREL EM 
ARQUITETURA E 
URBANISMO 

PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO PARANÁ 
(PUC/PR) 

1993 

MEMBRO NDE 
ORIENTADORA DE 
ATIVIDADES APS DE 
ARQUITETURA E 
URBANISMO 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4234424P6 

IVAN DE OLIVEIRA 
MESTRE EM MÉTODOS 
NUMÉRICOS EM 
ENGENHARIA 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
PARANÁ (UFPR) 

2006 
BACHAREL EM 
ENGENHARIA 
CIVIL 

CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE 
DO IGUAÇU 
(UNIGUAÇU) 

2017 
NDE DE ENGENHARIA 
CIVIL 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4737047J8 

JEFFERSON CESAR DOS 
SANTOS 

ESPECIALISTA EM 
ENSINO DA 
MATEMÁTICA 

FACULDADE 
ESTADUAL DE 
FILOSOFIA, CIÊNCIAS 
E LETRAS DE UNIÃO 
DA VITÓRIA (FAFIUV) 

2010 
LICENCIATURA 
PLENA EM 
MATEMÁTICA 

FACULDADE 
ESTADUAL DE 
FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE UNIÃO DA 
VITÓRIA (FAFIUV) 

2009 
MEMBRO DOCENTE DA 
CPA 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8787564Z0 
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JOAO VITOR PASSUELLO 
SMANIOTTO 

DOUTOR EM CIÊNCIAS 
JURÍDICAS E POLÍTICAS 

UNIVERSIDAD PABLO 
DE OLAVIDE (UPO) 
ESPANHA 

2016 
BACHAREL EM 
DIREITO 

CENTRO 
UNIVERSITÁRIO 
AUTÔNOMO DO 
BRASIL (UNIBRASIL) 

2007 
PRÓ-REITOR DE PÓS-
GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO 
À PESQUISA E EXTENSÃO 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4206371E4 

KARIME MASSIGNAN 
GRASSI VIEIRA 

MESTRE EM 
TECNOLOGIA 

UNIVERSIDADE 
TECNOLÓGICA 
FEDERAL DO 
PARANÁ (UTFPR)  

2011 
BACHAREL EM 
ARQUITETURA E 
URBANISMO 

PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO PARANÁ 
(PUC/PR) 

1995 
ORIENTADORA DO 
EMAU 
2016/2017/2018 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4485211J0 

LARISSA JAGNEZ 

ESPECIALISTA EM 
ENGENHARIA DE 
SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIO E PÂNICO 

PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO 
PARANÁ (PUC/PR) 

2016 
BACHAREL EM 
ENGENHARIA 
CIVIL 

CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DA 
CIDADE DE UNIÃO DA 
VITORIA (UNIUV) 

2013 
COORDENADORA DO 
CURSO DE ENGENHARIA 
CIVIL 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8202997Y4 

LEONEL DE CASTRO 
FILHO 

MESTRE EM 
GEOGRAFIA 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
PARANÁ (UFPR) 

2007 
LICENCIATURA 
HISTÓRIA 

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO 
PARANÁ (UNESPAR) 

1997  http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4164353A6 

LUCAS GABRIEL WINTER 
MESTRE EM 
ENGENHARIA CIVIL 

UNIVERSIDADE 
TECNOLÓGICA 
FEDERAL DO 
PARANÁ (UTFPR) 

2018 
BACHAREL EM 
ARQUITETURA E 
URBANISMO 

UNIVERSIDADE 
PARANAENSE 
(UNIPAR) 

2014  http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K8189745T6 

LUCIANO MURARO 
MESTRE EM 
DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL 

UNIVERSIDADE DO 
CONTESTADO (UNC) 

2013 
LICENCIATURA 
CIÊNCIAS SOCIAIS 

UNIVERSIDADE DO 
CONTESTADO (UNC) 

2007 
DIRETOR DA RÁDIO 
EDUCADORA UNIGUAÇU 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4417002T4 

LUIZ GUSTAVO 
GROCHOSKI SINGESKI 

ESPECIALISTA EM 
ANDAMENTO EM 
GERENCIAMENTO DE 
OBRAS 

UNIVERSIDADE 
TECNOLÓGICA 
FEDERAL DO 
PARANÁ (UTFPR) 

2018 
BACHAREL EM 
ARQUITETURA E 
URBANISMO 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANÁ 
(UFPR) 

2013  http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4325613T6 

MARIA LUIZA MILANI 
DOUTORA EM SERVIÇO 
SOCIAL  

PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE SÃO 
PAULO (PUC/SP) 

2004 
BACHAREL EM 
SERVIÇO SOCIAL 

FACULDADE ESPÍRITA 
DO CURITIBA 
(FACIAUSO) 

1992  http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=k4700082u9 

NEUMAR IRINEU 
WOLFF II 

MESTRE EM CIÊNCIAS 
FLORESTAIS 

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO 
CENTRO-OESTE 
(UNICENTRO) 

2012 
BACHAREL 
ENGENHARIA 
FLORESTAL 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANÁ 
(UFPR) 

1997  http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4239482Y6 

OSMAR DE CARVALHO 
MARTINS 

ESPECIALISTA EM 
ENGENHARIA DE 
SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO 
PARANÁ (PUC/PR) 

2011 
BACHAREL 
ENGENHARIA 
CIVIL 

UNIVERSIDADE TUIUTI 
DO PARANÁ (UTP) 

2015 
ORIENTADOR DO EMEC 
2017/2018/2019 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4750894H3 

PAULA VACCARI TOPPEL 
MESTRE EM GESTÃO 
URBANA 

PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO 
PARANÁ (PUC/PR) 

2015 
BACHAREL EM 
ARQUITETURA E 
URBANISMO 

PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DO PARANÁ 
(PUC/PR) 

2011 

COORDENADORA DO 
CURSO DE ARQUITETURA 
E URBANISMO 
PRESIDENTE DO NDE 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4830995P6 

SILVIA LETÍCIA 
VACELKOSKI 

MESTRE EM 
ENGENHARIA CIVIL 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
PARANÁ (UFPR) 

2018 
BACHAREL EM 
ARQUITETURA E 
URBANISMO 

CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DA 
CIDADE DE UNIÃO DA 
VITORIA (UNIUV) 

2014 MEMBRO NDE http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K8453587E6 

VILSON RODRIGO 
DIESEL RUCINSKI  

MESTRE EM ESTUDOS 
DE LINGUAGENS 

UNIVERSIDADE 
TECNOLÓGICA 
FEDERAL DO 
PARANÁ (UTFPR) 

2017 
LICENCIATURA 
EM LETRAS - 
INGLÊS 

FACULDADE 
ESTADUAL DE 
FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE UNIÃO DA 
VITÓRIA (FAFIUV) 

2012 

MEMBRO NDE 
AVALIADOR 
PEDAGÓGICO-DIDÁTICO 
DE CONTEÚDOS E 
ATIVIDADES APS 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4330214A6 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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6.1.2. Titulação do corpo docente do curso 

Dos 23 docentes vinculados ao curso, 11 são mestres e 10 são especialistas. Assim, o 

percentual de docentes com titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu 

é de 56,52%, permitindo assim o fomento do raciocínio crítico com base atualizada, sendo 

que esses docentes são pesquisadores de formação (inclusive recente) como está descrito 

nos relatórios do NDE. 

6.1.3. Titulação do corpo docente do curso ✄ percentual de doutores  

Dos 23 docentes vinculados ao curso, 2 possuem o título de Doutor. 

6.1.4. Experiência profissional do docente 

Dos 23 docentes vinculados ao curso, 18 não são exclusivamente docentes. Destes, 

os 18 possuem experiência profissional (excluída as atividades no magistério superior) de, 

pelo menos, 5 anos, perfazendo um total de 78,26% do corpo docente. A distribuição do 

tempo de experiência profissional por docente encontra-se no quadro a seguir: 

Quadro  1: Relação de Docentes e Experiência Profissional 

DOCENTE 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 (EM ANOS) 

BRUNA APARECIDA MEIRA ROCHA 5 

BRUNA MAIDEL 6 

CRISTIANO DAMACENO 19 

DAGMAR RHINOW 21 

DANIEL ALBERTO MACHADO GONZALES 16 

DÉBORA BULEK GROBE 2 

EDIMAR GROSSKLAUS 6 

GILDA MARIA AYRES PEREIRA 26 

IVAN DE OLIVEIRA 20 

JEFFERSON CESAR DOS SANTOS 10 

JOAO VITOR PASSUELLO SMANIOTTO 12 

KARIME MASSIGNAN GRASSI VIEIRA 24 

LARISSA JAGNEZ 6 

LEONEL DE CASTRO FILHO 34 

LUCAS GABRIEL WINTER 5 

LUCIANO MURARO 12 

LUIZ GUSTAVO GROCHOSKI SINGESKI 6 

MARIA LUIZA MILANI 27 

NEUMAR IRINEU WOLFF II 22 

OSMAR DE CARVALHO MARTINS 15 

PAULA VACCARI TOPPEL 8 

SILVIA LETÍCIA VACELKOSKI 5 

VILSON RODRIGO DIESEL RUCINSKI  7 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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6.1.5. Experiência de magistério superior do corpo docente 

Dos 23 docentes vinculados ao curso, 19 possuem experiência de magistério superior 

de, pelo menos, 3 anos, perfazendo um total de 83,60% do corpo docente. A distribuição do 

tempo de experiência no magistério superior por docente encontra-se no quadro a seguir: 

Quadro  2: Relação de Docentes e Experiência no Magistério Superior 

DOCENTE 
EXPERIÊNCIA MAGISTÉRIO SUPERIOR 

(EM ANOS) 

BRUNA APARECIDA MEIRA ROCHA 6 MESES 

BRUNA MAIDEL 3 

CRISTIANO DAMACENO 15 

DAGMAR RHINOW 16 

DANIEL ALBERTO MACHADO GONZALES 9 

DÉBORA BULEK GROBE 6 MESES 

EDIMAR GROSSKLAUS 3 

GILDA MARIA AYRES PEREIRA 5 

IVAN DE OLIVEIRA 20 

JEFFERSON CESAR DOS SANTOS 9 

JOAO VITOR PASSUELLO SMANIOTTO 9 

KARIME MASSIGNAN GRASSI VIEIRA 4 

LARISSA JAGNEZ 5 

LEONEL DE CASTRO FILHO 15 

LUCAS GABRIEL WINTER 3 

LUCIANO MURARO 9 

LUIZ GUSTAVO GROCHOSKI SINGESKI 2 

MARIA LUIZA MILANI 17 

NEUMAR IRINEU WOLFF II 7 

OSMAR DE CARVALHO MARTINS 4 

PAULA VACCARI TOPPEL 4 

SILVIA LETÍCIA VACELKOSKI 5 

VILSON RODRIGO DIESEL RUCINSKI  2 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 
6.1.6. Regime de trabalho 

Dos 23 docentes vinculados ao curso, 7 (30,4%) possuem regime integral com salas 

individuais disponíveis, com internet, telefone, acesso à wifi e que possam atender alunos e 

outras pessoas. 8 (34,8%) são parciais, tendo espaços próprios ou compartilhados com 

outros docentes para suas atividades, porém, todas as salas possuem de internet, telefone, 

acesso à wifi e apenas 8 são horistas. 

 
Quadro  3: Relação de Docentes e Regime de Trabalho 

DOCENTE REGIME DE TRABALHO 

BRUNA APARECIDA MEIRA ROCHA HORISTA 
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BRUNA MAIDEL PARCIAL 

CRISTIANO DAMACENO PARCIAL 

DAGMAR RHINOW INTEGRAL 

DANIEL ALBERTO MACHADO GONZALES INTEGRAL 

DÉBORA BULEK GROBE HORISTA 

EDIMAR GROSSKLAUS HORISTA 

GILDA MARIA AYRES PEREIRA PARCIAL 

IVAN DE OLIVEIRA PARCIAL 

JEFFERSON CESAR DOS SANTOS INTEGRAL 

JOAO VITOR PASSUELLO SMANIOTTO INTEGRAL 

KARIME MASSIGNAN GRASSI VIEIRA PARCIAL 

LARISSA JAGNEZ INTEGRAL 

LEONEL DE CASTRO FILHO HORISTA 

LUCAS GABRIEL WINTER HORISTA 

LUCIANO MURARO INTEGRAL 

LUIZ GUSTAVO GROCHOSKI SINGESKI HORISTA 

MARIA LUIZA MILANI HORISTA 

NEUMAR IRINEU WOLFF II HORISTA 

OSMAR DE CARVALHO MARTINS PARCIAL 

PAULA VACCARI TOPPEL INTEGRAL 

SILVIA LETÍCIA VACELKOSKI PARCIAL 

VILSON RODRIGO DIESEL RUCINSKI  PARCIAL 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 
6.1.7. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica  

O Centro Universitário Vale do Iguaçu, em conformidade com o Instrumento de 

Avaliação de Cursos de Graduação: Presencial e a Distância, para Reconhecimento e 

Renovação de Reconhecimento do Ministério da Educação, incentiva o corpo docente a 

publicações científica, cultural, artística ou tecnológica. Os docentes do curso de Arquitetura 

e Urbanismo, são incentivados a realizar no mínimo nove publicações nos últimos três anos. 

Dos 23 docentes vinculados ao curso, 15 docentes têm mais que 9 publicações nos 

últimos 3 anos perfazendo um total de 65,21% do corpo docente. A distribuição da 

quantidade de produções acadêmicas (científica, cultural, artística ou tecnológica) e 

produção profissional para arquitetos e engenheiros (ART e RRT) por docente encontra-se no 

quadro a seguir: 

Quadro  4: Relação de Docentes e Número de Produções 2016 a 2019 

Docente 

P
u

b
lic

aç
õ

e
s 

D
e

m
ai

s 

p
ro

d
u

çõ
e

s 

A
R

T 
/ 

R
R

T 

BRUNA APARECIDA MEIRA ROCHA 0 1 0 

BRUNA MAIDEL 13 1 13 

CRISTIANO DAMACENO 22 10 - 
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DAGMAR RHINOW 12 0 - 

DANIEL ALBERTO MACHADO GONZALES 9 9 - 

DÉBORA BULEK GROBE 10 0 0 

EDIMAR GROSSKLAUS 0 0 10 

GILDA MARIA AYRES PEREIRA 9 5 10 

IVAN DE OLIVEIRA 0 0 0 

JEFFERSON CESAR DOS SANTOS 12 7 - 

JOAO VITOR PASSUELLO SMANIOTTO 10 8 - 

KARIME MASSIGNAN GRASSI VIEIRA 0 6 - 

LARISSA JAGNEZ 18 8 10 

LEONEL DE CASTRO FILHO 14 0 - 

LUCAS GABRIEL WINTER 4 3 71 

LUCIANO MURARO 0 0 - 

LUIZ GUSTAVO GROCHOSKI SINGESKI 5 4 17 

MARIA LUIZA MILANI 35 12 - 

NEUMAR IRINEU WOLFF II 1 0 10 

OSMAR DE CARVALHO MARTINS 10 3 86 

PAULA VACCARI TOPPEL 22 2 3 

SILVIA LETÍCIA VACELKOSKI 20 8 0 

VILSON RODRIGO DIESEL RUCINSKI  9 0 - 

TOTAL 235 86 230 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

6.1.8. Participação em grupo de estudo 

Dos 23 docentes vinculados ao curso, 14 docentes fazem parte de grupos de 

pesquisa, onde a partir de 2019 a nova estrutura da iniciação científica se propõe, sendo 

também uma das políticas de incentivo à publicação. 

Quadro  55: Relação de Docentes e Participação em Grupos de Estudo 
DOCENTE GRUPO DE ESTUDO 

BRUNA APARECIDA MEIRA ROCHA - 

BRUNA MAIDEL 
DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO:  
Arquitetura e Construção 

CRISTIANO DAMACENO 
DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO:  
Inovação e Sustentabilidade 

DAGMAR RHINOW 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS: 
Desenvolvimento econômico regional 

DANIEL ALBERTO MACHADO GONZALES 
DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: 
Educação Em Engenharia 

DÉBORA BULEK GROBE 
DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: 
Urbanismo 

EDIMAR GROSSKLAUS 
DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: 
Materiais de Construção e Técnicas Construtivas 

GILDA MARIA AYRES PEREIRA 
DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: 
História, Patrimônio e Paisagismo 

IVAN DE OLIVEIRA 
DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: 
Estruturas de Concreto Armado e Protendido 

JEFFERSON CESAR DOS SANTOS 
DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: 
Educação Em Engenharia 

JOAO VITOR PASSUELLO SMANIOTTO 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS: 
Reforma trabalhista e suas primeiras consequências 

KARIME MASSIGNAN GRASSI VIEIRA - 
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LARISSA JAGNEZ 
DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: 
Instalações prediais e sistemas de prevenção de incêndio 

LEONEL DE CASTRO FILHO - 

LUCAS GABRIEL WINTER - 

LUCIANO MURARO - 

LUIZ GUSTAVO GROCHOSKI SINGESKI - 

MARIA LUIZA MILANI - 

NEUMAR IRINEU WOLFF II - 

OSMAR DE CARVALHO MARTINS 
DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: 
Estruturas Metálicas 
Fundações e geotécnica 

PAULA VACCARI TOPPEL 
DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: 
Arquitetura e Construção 
Sustentabilidade nas edificações 

SILVIA LETÍCIA VACELKOSKI 
DESENVOLVIMENTO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: 
Sustentabilidade nas edificações 

VILSON RODRIGO DIESEL RUCINSKI  - 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

6.1.9. Resumo do perfil do corpo docente do Arquitetura e Urbanismo ✄ 2019/1 e 2019/2 

Quadro  65: Resumo do perfil do corpo docente do Arquitetura e Urbanismo ✄ 2019/1 e 2019/2 
DOCENTE A B C D E F 

BRUNA APARECIDA MEIRA ROCHA       

BRUNA MAIDEL       

CRISTIANO DAMACENO  -     

DAGMAR RHINOW  -     

DANIEL ALBERTO MACHADO GONZALES  -     

DÉBORA BULEK GROBE       

EDIMAR GROSSKLAUS       

GILDA MARIA AYRES PEREIRA       

IVAN DE OLIVEIRA       

JEFFERSON CESAR DOS SANTOS  -     

JOAO VITOR PASSUELLO SMANIOTTO  -     

KARIME MASSIGNAN GRASSI VIEIRA  -     

LARISSA JAGNEZ       

LEONEL DE CASTRO FILHO  -     

LUCAS GABRIEL WINTER       

LUCIANO MURARO  -     

LUIZ GUSTAVO GROCHOSKI SINGESKI       

MARIA LUIZA MILANI  -     

NEUMAR IRINEU WOLFF II       

OSMAR DE CARVALHO MARTINS       

PAULA VACCARI TOPPEL       

SILVIA LETÍCIA VACELKOSKI       

VILSON RODRIGO DIESEL RUCINSKI   -     
LEGENDA 

A PELO MENOS 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

B ATUAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO ARQUITETOS E ENGENHEIROS 

C PELO MENOS 3 ANOS DE EXPERIÊNCIA NO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

D REGIME DE TRABALHO INTEGRAL OU PARCIAL 

E MAIS DE 9 PUBLICAÇÕES 

F PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE ESTUDO 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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6.2. FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO  

Conforme Regimento Interno da IES, constituem o Colegiado do Curso o 

coordenador, todos os professores que ministram aulas no curso e 1 (um) representante do 

corpo discente. O Colegiado de Curso reúne-se ordinariamente, em datas fixadas no 

calendário escolar, e, extraordinariamente, quando convocado pelo coordenador ou a 

requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros. Compete ao Colegiado de Curso: aprovar 

os programas e planos de ensino dos professores que atuam no curso respectivo; Elaborar 

os projetos de ensino, iniciação a pesquisa e extensão e executá-los depois de aprovados 

pelo Conselho de Ensino e Pesquisa e/ou pelo Conselho Superior; Apreciar o plano e o 

calendário anual de atividades da Instituição; Exercer as demais competências que lhe sejam 

previstas no Regimento. 

Segue recorte do Título III do Regimento Interno, que aborda os colegiados de curso: 

Art. 27 ✄ Cada Colegiado de curso é constituído pela totalidade dos docentes do curso e 1 

(um) representante do corpo discente.  

Art. 28 ✄ O Colegiado de Curso é dirigido pelo Coordenador, substituído em suas faltas e 

impedimentos pelo Coordenador Adjunto. Parágrafo único - Na ausência ou inexistência de 

Coordenador Adjunto, o Coordenador será substituído pelo professor decano do respectivo 

curso ou caso ausência ou inexistência deste também, será atribuição da Pró-reitoria 

acadêmica designar um novo coordenador.  

Art. 29 ✄ O Colegiado de Curso reúne-se ordinariamente, em datas fixadas no calendário 

escolar, e, extraordinariamente, quando convocado pelo Coordenador, por iniciativa própria, 

por solicitação do Reitor ou a requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros.  

Art. 30 ✄ Compete ao Colegiado de Curso:  

I. Aprovar os programas e planos de ensino dos professores que atuam no curso 

respectivo;  

II. Elaborar os projetos de ensino, Iniciação a Pesquisa e extensão e executálos depois 

de aprovados pelo CONSEPE e/ou pelo Conselho Superior;  

III. Acompanhar o andamento do curso nas disciplinas e atividades de ensino que o 

integram, propondo as alterações que julgar necessárias;  

IV. Promover a integração dos planos de ensino das várias disciplinas, elaboradas 

pelos docentes, para a organização do programa didático do curso; 
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 V. Propor alterações no currículo do curso, bem como sugerir normas, critérios e 

providências em matéria de sua competência.  

VI. Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste Estatuto e 

Regimento. 

 

6.3. CONTRATAÇÃO DE DOCENTES 

6.3.1. Seleção dos docentes 

A seleção dos docentes segue o Regimento Interno do Programa de Contratação de 

Docentes e Técnicos-Administrativos, os processos de seleção são abertos e regidos pelo 

departamento de Recursos Humanos e Coordenação Administrativa da Instituição, em 

conjunto com as Coordenações de Curso, a partir de um processo de seleção, com editais 

próprios, apresentado os requisitos para o processo seletivo. 

O processo de seleção, desenvolvido pelo Programa, será constituído por uma equipe 

de gestão para que o processo de análise leve em consideração as competências e 

habilidades de forma mais ampla, realizando uma avaliação justa, acessível e ética dos 

candidatos. Sendo indispensável que na equipe de seleção tenha em sua composição a 

presença de um membro do Recursos Humanos, e a presença do Coordenador do Curso em 

questão e de mais um professor titular do respectivo colegiado e/ou outros professores 

titulados afeitos ao interesse de recrutamento do candidato. 

 

6.3.2. Regimento Interno do Programa de Contratação do Docentes e Pessoal Técnico-
Administrativo 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

 

Art. 1º. O processo de preenchimento de vagas para o Corpo Docente e Corpo Técnico-

Administrativo do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) dar-se-á mediante a 

necessidade dos colegiados de curso e dos setores organizacionais da Instituição, sendo essa 

necessidade apresentada pelos coordenadores de curso, no caso dos docentes, e pelo 

supervisor de setores, no caso dos técnicos-administrativos, desde que aprovada pela Pró-

Reitoria de Planejamento e Administração. 
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Art. 2º. Os processos de seleção serão abertos e regidos pelo departamento de Recursos 

Humanos e Coordenação Administrativa da Instituição, em conjunto com as Coordenações 

de Curso, referindo-se aos docentes, ou os Supervisores de setores, referindo-se aos técnicos-

administrativos, a partir de um processo de seleção, com Editais próprios, apresentado os 

requisitos para o processo seletivo. 

 

Parágrafo Único: A participação no processo de seleção não incide na obrigação de 

contratação por parte da Instituição. 

 

Art. 3º. O procedimento de seleção, tanto para docentes como para técnicos-administrativos, 

aproveita-se das ferramentas disponibilizadas para o recebimento de currículos que acontece 

através de um link no site da Instituição, bem como do recebimento dos currículos entregues 

pessoalmente nas recepções. 

 

§ 1º. Os currículos entregues pessoalmente e recebidos nas recepções serão encaminhados 

ao setor de Recursos Humanos, para análise em conjunto com a Coordenação Administrativa 

e posterior convite à participação do processo seletivo. 

§ 2º. A Instituição conta, também, com um processo de recebimento de currículos 

conjuntamente a uma entrevista de seleção realizada de forma calendarizada, em um dia 

específico, e fixo, da semana, com objetivos de classificar perfis para futuras contratações. 

 

Art. 4º. Os objetivos do Programa de Contratação Docentes e de Técnicos-Administrativos 

são: 

 

a) Oportunizar à administração do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) 

recrutar pessoas com perfis compatíveis com a necessidade de cada curso de 

graduação, ou cada setor da Instituição; 

b) Regular o processo de seleção, levando em consideração as necessidades de cada 

área, ou setor, da Instituição; 
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c) Desenvolver, de forma constante, mecanismos de seleção que sejam adequados aos 

perfis e demais procedimentos que envolvem o mundo de trabalho e a legislação 

vigente; 

d) Envolver os Coordenadores de Curso, no caso de seleção de docentes, e os 

Supervisores de Setores, no caso de seleção de técnicos-administrativos, no processo 

seletivo, para que possam identificar, mais a fundo, os perfis dos candidatos às vagas; 

e) Manter um banco de dados com as entrevistas e processos seletivos anteriores, para 

que se tenha possibilidades de preenchimento de vagas; 

f) Documentar, em conformidade com as legislações trabalhistas previstas, todos os 

procedimentos de seleção; 

g) Organizar, de forma clara e objetiva, os processos seletivos que visem o acolhimento 

dos candidatos e análise justa e imparcial por meio de procedimentos éticos e 

teóricos necessários; 

h) Garantir a manutenção do quadro funcional da Instituição; 

i) Realizar seleções por meios idôneos e transparentes, deixando claro os objetivos e 

finalidades de cada processo de seletivo, respeitando as diferenças, as necessidades 

especiais, bem como as questões humanísticas. 

 

CAPÍTULO II 

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

Art. 5º. O processo de seleção, desenvolvido pelo Programa, será constituído por uma equipe 

de gestão para que o processo de análise leve em consideração as competências e 

habilidades de forma mais ampla, realizando uma avaliação justa, acessível e ética dos 

candidatos. 

 

Parágrafo Único: É indispensável que a equipe de seleção tenha em sua composição a 

presença de um membro do Recursos Humanos, e em caso de seleção de docentes, a 

presença do Coordenador do Curso em questão e de mais um professor titular do respectivo 

Colegiadoe/ou outros professores titulados afeitos ao interesse de recrutamento do 

candidato. 
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Art. 6º. Os critérios de seleção para docentes dar-se-á da seguinte forma: 

 

a) Análise de currículo documentado e impresso da Plataforma Lattes de forma 

atualizada, nos últimos 3 (três) anos, com base em critérios específicos de cada curso 

de graduação e pós-graduação; 

b) O candidato deverá estar em dia com suas obrigações cidadãs e apresentar as 

documentações probatórias; 

c) Apresentar a titulação mínima de Especialista na área em que está pleiteando a vaga, 

com documentação probatória; 

d) Ter experiência em docência no ensino superior, especificamente na área em que 

pretende atuar na Instituição, de forma comprovada; 

e) O candidato deverá apresentar o desenvolvimento de uma aula, na área em que 

pleiteia a vaga, à banca seletiva composta pelo Coordenador do Curso e por mais dois 

docentes Titulares do curso; 

f) Participar de entrevista com a equipe de seleção; 

g) Candidatos estrangeiros precisam comprovar a situação regular no país, bem como 

apresentar as documentações validadas no Brasil; 

h) O candidato deverá se apresentar motivado e com expectativas para o 

desenvolvimento do cargo; 

i) A equipe de seleção deverá levar em consideração, conforme legislação trabalhista 

vigente, as necessidades especiais em todas as suas frentes, apresentadas pelo 

candidato; 

j) O candidato deverá estar de acordo com as condições de trabalho, que deverão se 

apresentar na forma de lei trabalhista em vigor, bem como com a questão salarial 

que seguirá as demandas dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários, em 

conformidade com o cargo a ser ocupado e a carga horária exercida. 

 

Art. 7º. Os critérios de seleção de técnicos-administrativos dar-se-á da seguinte forma: 
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a) Análise de currículo, com foco nos aspectos de formação técnica e na experiência na 

área, comprovadas; 

b) Entrevista com a equipe de seleção, com a participação do setor de Recursos 

Humanos e Coordenação Administrativa; 

c) A equipe de seleção deverá observar as competências e as habilidades dos 

candidatos; 

d) O candidato deve se apresentar motivado para exercer o cargo e com expectativas de 

desenvolvimento e crescimento dentro da empresa; 

e) O candidato deverá estar em dia com suas obrigações cidadãs e apresentar as 

documentações probatórias; 

f) Disponibilidade de horários; 

g) A equipe de seleção deverá levar em consideração, conforme legislação trabalhista 

vigente, as necessidades especiais em todas as suas frentes, apresentadas pelo 

candidato; 

h) Candidatos estrangeiros precisam comprovar a situação regular no país, bem como 

apresentar as documentações validadas no Brasil; 

i) O candidato deverá estar de acordo com as condições de trabalho, que deverão se 

apresentar na forma de lei trabalhista em vigor, bem como com a questão salarial 

que seguirá as demandas dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários, em 

conformidade com o cargo a ser ocupado e a carga horária exercida. 

 

CAPÍTULO III 

DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

Art. 8º. Após a realização de cada etapa do processo de seleção, serão levados em 

consideração os fatores que melhor ajustem o candidato à vaga. 

 

Parágrafo Único: A divulgação dos resultados será realizada diretamente ao candidato pelos 

meios de comunicação que melhor convierem ao mesmo. 
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CAPÍTULO IV 

DA CONTRATAÇÃO 

 

Art. 9º. A gestão da contratação será realizada pelo setor de Recursos Humanos, sendo 

acompanhado pela Pró-Reitoria de Planejamento e Administração. O processo de 

contratação dar-se-á nos trâmites da Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. 

 

§ 1º. A contratação dos docentes seguirá as convenções estabelecidas pelo Sindicato dos 

Professores do Estado do Paraná (SINPROPAR), principalmente ao que tange ao piso salarial 

e o Plano de Cargo, Carreiras e Salários da Instituição. 

§ 2º. A contratação dos técnicos-administrativos seguirá as convenções estabelecidas pelo 

Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolares do Estado Paraná (SAAEPAR), 

principalmente ao que tange ao piso salarial e o Plano de Cargo, Carreiras e Salários da 

Instituição. 

 

Art. 10º. A contratação dar-se-á mediante a assinatura de um contrato de trabalho e registro 

na carteira de trabalho, havendo a atualização dos mesmos quando necessário. 

 

Art. 11. Com todos os documentos corretos e o exame admissional considerando apto, o 

contratado já poderá iniciar suas atividades junto a Instituição, por um período de 

experiência de até 90 (noventa) dias. 

CAPÍTULO V 

DO DESLIGAMENTO DA INSTITUIÇÃO 

 

Art. 12. Tanto para os docentes, como para os técnicos-administrativos, o desligamento da 

Instituição dar-se-á nos trâmites da legislação trabalhista em vigência, seguindo o que prevê 

a Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, no seus Artigos 477-B na íntegra, 482 na íntegra, 

incluindo a alínea m, 484-A na íntegra e 507-B na íntegra. 
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CAPÍTULO VI  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 13. As questões salariais, tanto dos docentes, como dos técnicos-administrativos, serão 

balizadas pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017 e pelos Planos de Cargos, Carreiras e 

Salários do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Parágrafo Único: Há um O Plano de Cargo, Carreiras e Salários para os docentes e um para 

os técnicos-admistrativos, dentro dos parâmetros presentes caput do Art. 9º, parágrafos 1º e 

2º, e será disponibilizado aos docentes e técnicos-administrativos sempre que necessário, ou 

quando for de requisição pessoal de cada funcionário da Instituição, sendo disponibilizado no 

setor de Recursos Humanos cópias aos interessados. 

 

Art. 14. Os casos omissos serão tratados pela Coordenação Administrativa, em conjunto com 

o setor de Recursos Humanos, ouvida a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração. 

 

Art. 15. O presente Regimento Interno entrará em vigor na data de sua aprovação, salvo 

disposições ao contrário. 

 

6.4. PLANO DE CARGOS CARREIRA E SALÁRIOS DO CORPO DOCENTE 

O Plano de Cargos Carreira e Salários do Corpo Docente tem por objetivo 

estabelecer uma política da administração de cargos, carreira e salários para o Centro 

Universitário Vale do Iguaçu e busca definir, normatizar e disciplinar as condições de 

admissão, demissão, promoção, progressão, desenvolvimento profissional, direitos e 

deveres do quadro docente. 

O corpo docente do Magistério Superior é formado pelas seguintes categorias: 

I. Professor Assistente; 

II. Professor Associado 

III. Professor Adjunto e  

IV. Professor Titular ou Catedrático. 
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I. Professor Assistente é o profissional da área do ensino, que possua, além do curso 

de graduação, pelo menos pós-graduação lato sensu, exercendo apenas as atividades de 

docência em cursos do Centro Universitário Vale do Iguaçu, e que ainda não teve qualquer 

tipo de progressão ou promoção. 

II.  Professor Associado é o profissional da área do Ensino, que possua, além do 

curso de graduação, pós-graduação lato sensu e exerça atividades de docência em curso 

superior, ou auxilie na execução de projetos de iniciação à pesquisa e extensão, ou oriente 

alunos em estágios, monografias ou trabalhos de conclusão de curso superior, na respectiva 

área do conhecimento. 

III. Professor Adjunto é o profissional da área do Ensino que possua, além do curso 

de graduação, pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado, em curso recomendado 

pela CAPES, e exerça atividades de docência em cursos de graduação ou pós-graduação, 

podendo ainda auxiliar na elaboração de programas para cursos de pós-graduação, 

coordenar a elaboração e executar projetos de iniciação à pesquisa e extensão, ou orientar 

alunos nos estágios, monografias ou trabalhos de conclusão de cursos de graduação e pós-

graduação, na respectiva área do conhecimento. 

IV. Professor Titular ou Catedrático é o profissional da área do Ensino que possua, 

além do curso de graduação, pós-graduação stricto sensu em nível de doutorado, em curso 

recomendado pela CAPES, e exerça atividades de docência em cursos de graduação  ou pós-

graduação, podendo ainda elaborar programas para cursos de pós-graduação, coordenar a 

elaboração e execução de projetos de iniciação à pesquisa e extensão, orientar alunos nos 

estágios, monografias ou trabalhos de conclusão de cursos de graduação ou pós-graduação, 

na respectiva área do conhecimento. 

Também integrarão o corpo docente do Magistério Superior as seguintes categorias 

especiais: 

I. Professor Substituto; 

II. Professor Colaborador e 

III. Professor Visitante. 

Professor Substituto é o profissional do Ensino, devidamente habilitado, que depois 

de comprovada a necessidade de afastamento de qualquer docente, venha a substituí-lo por 
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tempo determinado e não superior a seis meses, exigido no mínimo a titulação de Pós-

graduação lato sensu. 

Professor Colaborador é o profissional da área do Ensino que seja contratado em 

caráter temporário e determinado, por tempo não superior a dois anos, renovável uma vez 

por igual período, exigido no mínimo a titulação de Pós-graduação lato sensu. 

Professor Visitante é o profissional de renome e de comprovado conhecimento que 

seja convidado para desenvolver projetos de Ensino, Pesquisa ou Extensão no Centro 

Universitário Vale do Iguaçu, em caráter temporário e por tempo determinado não superior 

a um ano, renovável uma vez por igual período, exigido no mínimo a titulação de Pós-

graduação lato sensu. 

Os professores das categorias especiais integram o corpo docente do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu, porém não fazem parte do Plano de Carreira. 

As atividades, responsabilidades e remuneração dos professores das categorias 

especiais devem constar de documento contratual específico. 

A carreira do magistério superior do Centro Universitário Vale do Iguaçu será 

estruturada nas seguintes categorias e níveis: 

I. Professor Assistente: Níveis A, B e C. 

II. Professor Associado: Níveis A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, e L. 

III. Professor Adjunto: Níveis A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L. 

IV. Professor Titular: Níveis A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L. 

Parágrafo Único ✄ O número de vagas nas categorias acima será determinado de 

acordo com as necessidades institucionais. 

 

6.5. AVALIAÇÃO, AFASTAMENTO, LICENÇA OU SUBSTITUIÇÃO 

Segundo o PDI 2018-2022 da Instituição, o sistema de avaliação docente se inicia no 

ato da contratação e inclui critérios de pontuação em função da sua qualificação, experiência 

acadêmica e profissional, participação nos programas de educação continuada e valorização 

docente, contribuição acadêmica, publicações e desempenho em sala de aula. 

- No Período de seleção: 

a) Análise do currículo; 
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b) Entrevista ✄ aula teste (discutindo-se as metodologias de ensino a serem adotadas, 

sistema de avaliação e bibliografia); 

c) Análise da qualidade dos resultados dos trabalhos e atividades solicitados pelo professor 

e realizados pelos alunos. 

- No decorrer do desenvolvimento da disciplina: 

a) Análise do diário de classe; 

b) Análise confrontando os lançamentos do diário de classe com o planejamento de 

ensino; 

c) Análise do material de apoio utilizado pelo professor; 

d) Análise da qualidade dos resultados dos trabalhos e atividades solicitados pelo professor 

e realizados pelos alunos. 

Ainda, a autoavaliação institucional, na dimensão avaliação do corpo docente, 

constitui instrumento confiável de acompanhamento do desempenho docente durante o 

processo de ensino-aprendizagem. Um docente mal avaliado é convidado, pelo Coordenador 

do Curso, a refletir sobre os resultados obtidos e nova oportunidade lhe é dada até a 

próxima avaliação e, neste caso, orientará, sugerirá técnicas pedagógicas e didáticas e 

acompanhará o desempenho do docente visando sua recuperação na avaliação seguinte. 

Caso, na nova avaliação, o docente não apresente o resultado esperado, sua demissão pode 

ser requerida pelo Coordenador ao setor de Recursos Humanos que encaminhará à 

Coordenação Acadêmica para a efetivação. 

No caso de substituição eventual de docentes por motivos de doença ou gravidez, a 

Coordenação Acadêmica consulta o banco de currículos à procura daquele que possua perfil 

adequado para substituir o docente que se afastou das suas funções. O docente selecionado 

é submetido a uma entrevista, devendo ministrar uma aula para o Coordenador do Curso e 

Coordenação Acadêmica, sobre tema pertinente à disciplina que assumirá. Sendo aprovado, 

a sua contratação é solicitada ao setor de Recursos Humanos. 

Quando se tratar de afastamento eventual para participação em eventos científicos 

ou culturais o docente que se afasta deverá encaminhar, com antecedência mínima de 10 

dias, solicitação ao Coordenador do Curso. Este então, solicitará que docentes que 

ministrem aulas em outras disciplinas no mesmo período substitua de modo a impedir que 

os alunos fiquem sem atividades. 
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Ao retornar o docente deverá repor as suas aulas nos horários das aulas daquele 

que o tenha substituído. 

Além dos casos previstos pela Consolidação das Leis do Trabalho, o ocupante de 

qualquer cargo na IES poderá afastar-se de suas funções, com direitos e vantagens 

estabelecidos no PCCS, devidamente autorizado pela direção do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu para: 

a) Atender a interesses administrativos ou de representatividade do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu; 

b) Quando docente, exercer cargo administrativo no Centro Universitário Vale do Iguaçu; 

c) Capacitar-se em cursos de pós-graduação lato ou stricto sensu; 

d) Realizar estágios; 

e) Participar de congressos e outros eventos de caráter científico, técnico ou artístico, 

relacionados com sua atividade no Centro Universitário Vale do Iguaçu, desde que não 

haja prejuízos destas. 

Destacamos ainda mais um recorte do capítulo 4.4.5.3.1 - Avaliação, Afastamento, 

Licença ou Substituição do PDI 2018-2022: 

§ 1º - O pedido de afastamento deverá ser encaminhado, através de requerimento dirigido à 

reitoria do Centro Universitário do Vale do Iguaçu, acompanhado da programação a que se 

destina, relacionado, obrigatoriamente, à área do requerente. 

§ 2º - Poderá afastar-se o empregado das funções para representar ou exercer cargos 

públicos para os quais tenha sido eleito ou nomeado, e para exercer cargos ou funções 

públicos ou privados, sem ônus para o Centro Universitário do Vale do Iguaçu. § 3º - Quando 

o afastamento de que trata o parágrafo 2º se referir ao exercício de cargos no setor privado, 

a licença não poderá exceder a dois (2) anos. § 4º - O empregado terá obrigatoriamente de 

se apresentar à Instituição no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da data da 

conclusão de seus estudos de Pós-graduação. 

Art.18º ✄ A concessão de licença remunerada, em forma de bolsa de estudos, para 

afastamentos com objetivo de capacitação em cursos de pósgraduação, implicará, 

necessariamente, que o empregado assuma o compromisso escrito de prestar serviços à IES, 

após a conclusão do curso, por tempo idêntico ao do afastamento, sob o mesmo regime de 

trabalho, sob pena de reembolso das importâncias recebidas do Centro Universitário do Vale 
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do Iguaçu, acrescidas de juros e atualização monetária. § 1º - Durante o período de duração 

de curso e ao final do mesmo fica o empregado obrigado a remeter à Pró-reitoria de 

Pesquisa, Extensão e Pósgraduação, relatório semestral das atividades, com a comprovação 

de frequência mensal com visto do coordenador do curso de Pós-graduação em que está 

matriculado, sob pena de suspensão da bolsa. 

§ 2º - Caso o bolsista não conclua o curso objeto da licença, deverá reembolsar à instituição 

as importâncias recebidas, acrescidas de juros e atualização monetária. Art. 19º ✄ Em 

qualquer caso previsto no artigo 18, o empregado a quem for concedido o afastamento 

manterá a contagem de tempo de serviço para todos os efeitos legais. 
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7. INFRAESTRUTURA FÍSICA E DE APOIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO 

7.1. ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA PROFESSORES EM TEMPO INTEGRAL ✄TI. 

 
A Instituição disponibiliza de salas/estação de trabalho para cada um dos docentes 

em regime de trabalho integral, algumas individuais, outras de uso coletivo pelos docentes 

integrais. As salas são dispostas conforme as necessidades da IES e do Curso a que está 

vinculado o professor Integral. Todas as estações aos docentes integrais são dotadas de 

infraestrutura de informática, e acessíveis por meio de elevador, sinalização em braile, 

direcionamento tátil, além de apresentarem excelente iluminação, ventilação, acústica, 

limpeza e conservação. 

 

7.2. ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DE CURSO E SERVIÇOS ACADÊMICOS  

A coordenação do curso está instalada em uma sala individual, com computador com 

acesso à internet e acesso a rede sem fio, mesa, telefone, armário para a guarda de 

documentos e demais acessórios pertinentes à sua atividade. Tem também apoio técnico-

administrativo. Os integrantes do NDE e os docentes em tempo integral e parcial, dos cursos 

existentes na IES, atualmente, possuem uma sala específica com 73,00 m², localizada no 

edifico Sede, também com computadores com acesso à internet, ramal telefônico, acesso a 

rede sem fio e apoio técnico administrativo. 

 

7.3.  SALA DOS PROFESSORES  

A IES possui três salas de professores, equipadas com computadores com acesso à 

internet e também com rede sem fio. As três salas dispõem de poltronas, cadeiras e mesas 

para que o trabalho do docente tenha a comodidade necessária às atividades desenvolvidas. 

São disponibilizadas ainda salas de reuniões junto às salas dos professores, na Sede, são 

duas salas (30,0 m² e 8,0 m²), sala de reuniões na SEDE (23,0 m²) e uma no CTU (10m²), 

amplas e arejadas para as atividades a que se propõem, cujo uso depende de agendamento 

prévio. 
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7.4. SALAS DE AULA  

Todas as salas de aula estão equipadas com carteiras em excelente estado de 

conservação e cadeiras estofadas. Possuem cortinas para isolamento de iluminação externa, 

quadro branco, tomadas para a instalação de equipamentos didático-pedagógicos (TV, DVD, 

Datashow, Retroprojetor, etc.). Possuem ventiladores e iluminação com lâmpadas 

fluorescentes em quantidade adequada para garantir o conforto dos alunos. Existem salas 

para turmas de 25 a 50 alunos, procurando manter uma média de 1,50 m² por aluno. 

 

7.4.1. Salas de Aula Inovadoras 

✝ Garage: é uma sala de aula equipada com internet, mesas, cadeiras e demais materiais 

para a realização de aulas das mais diversas formas. Foi produzida com um visual 

inovador e moderno, para estimular o desenvolvimento de conhecimento.  

✝ Smart: Sala de aula preparada para atividades que envolvam o Ensino Mediado por 

Tecnologia (EMT), focando na utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na 

realização das Atividades Práticas Supervisionadas. A sala é munida de internet cabeada e 

sem fio, computadores, mesas e cadeiras, bem como tem um design próprio para a 

produção do conhecimento. 

✝ Sala de gestão/gerencial: É uma sala de aula equipada com computadores, internet e 

televisores para que o estudante desenvolva seu conhecimento gerencial/empreendedor 

nas mais diversas disciplinas.  

✝ Sala da lousa interativa: Sala de aula equipada com lousa interativa e digital, cadeiras 

confortáveis, buscando a integração entre Tecnologia, Teoria e Prática.  

 

7.5. ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  

A IES conta com laboratórios que atendem plenamente a formação dos acadêmicos dos 

cursos da Instituição, a fim de complementar o ensino teórico e permitir práticas 

fundamentais. Atualmente são 13 laboratórios de informática, que devem ser utilizados, 

única e tão somente, para atividades acadêmicas dos cursos; todos com acesso livre à 

internet. Oito deles estão localizados no CTU, 04 no edifício Sede, sendo que dois destes 

laboratórios são de pesquisa, e 01 laboratório de pesquisa na Biblioteca, totalizando 223 
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microcomputadores a disposição dos acadêmicos e dos professores. Há ainda laboratórios 

para uso específico de alguns cursos, como Arquitetura e Urbanismo, Engenharias, Sistemas 

de Informação e Administração. Nestes cursos há a utilização de softwares e recursos 

específicos para algumas práticas acadêmicas, como o software de jogos de empresa e a 

impressora 3D, licença autodesk, sketchup, Office e Microsoft 365, além do Google For 

Education para uso dos alunos.  

Os softwares instalados são atualizados constantemente e podem ser utilizados pelo 

acadêmico indistintamente, cabendo-lhe solicitar ao técnico responsável a liberação de 

senha. Não é permitida a cópia ou a instalação de quaisquer softwares nos equipamentos 

dos laboratórios, sem a prévia autorização, por escrito, de seu responsável. Além dos 

laboratórios, a Instituição franqueia a utilização da internet wifi a todos os alunos que fazem 

uso de tablets e notebooks, sendo que a tecnologia empregada comporta amplamente a 

quantidade de usuários. Há softwares para baixa visão e cegos nos laboratórios e na 

biblioteca e na secretaria acadêmica.  

A acessibilidade física e as condições ergonômicas dos equipamentos, propiciam a 

utilização por pessoas com necessidades de mobilidade e adaptação especiais. Os ambientes 

dos laboratórios são acessíveis por meio do uso de elevadores, sinalização em braile, sonora, 

direcionamento tátil, além de apresentarem excelente iluminação, ventilação (ar-

condicionado), acústica, limpeza e conservação. Todos os ambientes públicos da instituição 

são dotados de vigilância por circuito interno de televisão, vigilância por equipe específica e 

própria, de atendentes e seguro contra acidentes, bem como, dos equipamentos de 

segurança necessários. Com computadores, bancadas de trabalho, acesso a rede wifi, 

quadros e telas de projeção. Ademais, disponibiliza ao público utilitário datashow. 

No turno matutino de funcionamento do curso de Arquitetura e Urbanismo a IES 

possui 1499 alunos, resultando numa proporção de um terminal para 6,0 alunos, no turno 

noturno, com 2675 alunos, a proporção cai para um terminal para 10,8 alunos. Se 

considerarmos o total de matrículas dos cursos em funcionamento na IES, incluindo o os dois 

período, o total de alunos será de 4174 e a relação fica em um terminal para cada 16,8 

alunos. Os laboratórios, quando não utilizados em aulas, são disponibilizados aos alunos 

mediante solicitação ao setor de Tecnologia da Informação da IES. Na biblioteca, que 
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também funciona das 7h30min até as 22h30min, há 10 computadores, também com acesso 

livre. 

 

7.6. BIBLIOTECA WILHELM HEINRICH ✄ UNIGUAÇU 

Biblioteca Wilhelm Heinrich ✄ ✞✆✏✄✞✁�✞ ☎✂✔ ✙✝✔✝ ✔✟✡✡✕✝ ✖☎✆✝✣✝✆✙✟✝✄✌✆ ✌✝✡ ✌✍✒✄✝✡

de graduação, pós-graduação, professores e colaboradores acesso aos suportes 

informacionais necessários às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Estimular a 

produção acadêmica e promover atividades interdisciplinares de incentivo à leitura e à 

✣✂✡✁✒✟✡✌✥ �✆✑✌✄✟✜✌✆ ✂ ✙✝✄✡✂✆✠✌✆ ✝✡ ✡✒✣✝✆☎✂✡ ✟✄✗✝✆✔✌✙✟✝✄✌✟✡✤✥  

Está localizada no Edifício Francisco Cleve da Instituição e tem com um espaço 

exclusivo de aproximadamente 882,92 m2, com 15 mesas para estudos individuais, 31 mesas 

reservadas para estudo coletivo em espaços isolados e 24 terminais de computadores com 

acesso em banda larga à internet. Dispõe, ainda, de 2 espaços para estudos individuais e 

está sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado junto ao Conselho de 

Biblioteconomia, Eduardo Ramanauskas, CRB nº 1.813. Assim, o corpo técnico-

administrativo da biblioteca é constituído por um bibliotecário, uma auxiliar de bibliotecário, 

4 auxiliares de biblioteca e 11 estagiários. 

 Os treinamentos para o pessoal da biblioteca são realizados e organizados pelos 

Recursos Humanos da IES; o treinamento na operacionalização do sistema bibliotecário 

ocorre a cada atualização e entrada de novos atendentes. Os colaboradores da Biblioteca 

reúnem-se mensalmente para discutir assuntos pertinentes às rotinas e melhorias dos 

processos internos. A utilização da Biblioteca é destinada aos professores, alunos, egressos, 

corpo técnico-administrativo e à comunidade. A sua organização obedece aos objetivos dos 

cursos ministrados pela Instituição e é regida por Regulamento próprio e institucionalizado. 

É uma unidade técnica responsável pelo provimento de informações necessárias às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, disponibilizando seu acervo para consulta local ou 

empréstimo domiciliar. Seu Horário de funcionamento é de 7h30 ✄ 22h30, seu acervo é 

formado por diversos materiais bibliográficos em diferentes suportes, tais como, livros, 

✔✒✍☎✟✔✂✟✝✡ ✄☞✄✁✛ ✁✄✛ ✁✁☎✡✛ ✁☞✁☎✡✛ ✂✄☎✆✂ ✝✒☎✆✝✡✁✛ ✆✂✗✂✆✘✄✙✟✌ ✄✂✄✙✟✙✍✝✣�✎✟✌✡✛ ✎✟✙✟✝✄☛✆✟✝✡✛

bibliografias etc.), especial (monografias, dissertações, teses, entre outros) e periódicos 

(revistas, jornais etc.).  
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Conta atualmente com 55.677 exemplares de livros, distribuídos em 21.089 títulos e 

11.367 periódicos físicos, distribuídos em 809 títulos. Todos os exemplares estão 

devidamente acomodados, com sinalização visível, facilitando o acesso ao material. Há 

monitoramento através de circuito fechado de câmeras. A preservação do acervo é feita 

com manutenção preventiva, através do monitoramento contínuo.  

É toda informatizada permitindo a realização das operações de empréstimo, 

devolução, permuta, reserva, doações, pesquisa informatizada por nome do autor, título do 

livro ao assunto, listagem de exemplares geral e específica (por área de conhecimento), 

frequência e histórico dos empréstimos. São disponibilizados os principais jornais da região, 

do estado e do país e também as principais revistas de informação e de publicação científica 

vinculada a área dos cursos oferecidos. Os ambientes da biblioteca são acessíveis por meio 

de elevador, além de apresentarem excelente iluminação, ventilação, acústica, limpeza e 

conservação. Todos os ambientes públicos da instituição são dotados de vigilância por 

circuito interno de televisão, vigilância por equipe específica e própria de atendentes e 

seguro contra acidentes. A instituição possui monitoramento eletrônico da estrutura física 

bem como equipamentos de segurança obrigatórios (Hidrantes, iluminação de emergência, 

extintores de incêndio, etc.). 

 

7.6.1. Regulamento Interno da Biblioteca Wilhelm Heinrich 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

  

Art. 1º. A Biblioteca Wilhelm Heinrich é um órgão de apoio subordinado à Reitoria, destina-se 

a disponibilizar recursos bibliográficos, informacionais, tecnológicos e acesso à informação, 

especialmente, ao corpo discente, docente e técnico-administrativo do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu), levando em consideração o processo de ensino, pesquisa e 

extensão, assegurando a plena utilização de seus recursos materiais e humanos. 

 

Parágrafo Único: Ficam sujeitos a este regulamento todos os usuários da Biblioteca Wilhelm 

Heinrich, independente da sua categoria de usuário. 
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Art. 2º. São objetivos da Biblioteca Wilhelm Heinrich: 

 

a) Proporcionar aos alunos de graduação, pós-graduação, professores e colaboradores o 

acesso às informações necessárias às atividades de ensino, iniciação à pesquisa e 

extensão; 

b) Estimular a produção acadêmica e promover atividades interdisciplinares de incentivo 

à leitura e à pesquisa; 

c) Organizar e conservar os suportes informacionais; 

d) Atender   a comunidade   acadêmica   em   suas   necessidades   bibliográficas   e 

informacionais, dando  suporte  ao  desenvolvimento  dos  cursos  ministrados  na 

instituição,   estimulando   o   autodesenvolvimento   de  seus membros e a pesquisa 

científica,  

e) Possibilitar capacitação discente e docente, por meio da pesquisa bibliográfica, em 

congruência com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE); 

f) Atender a comunidade externa, dando apoio ao ensino e a pesquisa, pela consulta 

local de seu acervo bibliográfico; 

g) Fomentar  o  gosto  pela  leitura, pelas artes e pela cultura, contribuindo com o 

desenvolvimento acadêmico e pessoal de toda a comunidade; 

h) Contribuir  ativamente  para  a  diversificação  de  estratégias  e  métodos  de 

pesquisa e aprendizagem,  de  forma  a promover  o  desenvolvimento  de  

competências  e habilidades, permitindo aos usuários da biblioteca tornarem-se 

cidadãos responsáveis. 

i) Conservar, valorizar, promover e difundir o património escrito, desenvolvendo, assim, 

o respeito pelo uso da propriedade comum, incutindo um espírito de cooperação e de 

partilha. 

j) Difundir e facilitar documentação e informação útil e atualizada, em diversos 

suportes, relativa aos vários domínios de atividade, satisfazendo as necessidades de 

toda a comunidade acadêmica, local e regional; 

k) Promover  atividades  em   articulação   com   todos   os   elementos   da   comunidade 

acadêmica, em conjunto com Programa de Capacitação Permanente de Docentes e 
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Técnicos, com o Programa de Expansão Cultural e Preservação da Memória Local e 

com o Núcleo de Direitos Humanos. 

  

CAPÍTULO II 

DA BIBLIOTECÁRIA E DO CORPO TÉCNICO DA BIBLIOTECA E SUAS ATRIBUIÇÕES 

  

Art. 3º. A Biblioteca, em conformidade com as demandas apresentadas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), em congruência com os Projetos Pedagógicos dos 

Cursos de graduação e pós-graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), 

possui a seguinte estrutura: 

  

a) Bibliotecário(a); 

b) Supervisor da Biblioteca; 

c) Técnicos-administrativos; 

d) Estagiários. 

  

Art. 4º. São atribuições do Bibliotecário(a): 

 

a) Cumprir e fazer cumprir este Regulamento Interno; 

b) Administrar e representar a biblioteca; 

c) Indicar àReitoria os nomes dos supervisores e técnicos administrativos para 

nomeação pela Mantenedora; 

d) Supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelas seções; 

e) Garantir a acessibilidade dos materiais e espaços da Biblioteca para toda a 

comunidade e em todos os âmbitos; 

f) Promover a acessibilidade de comunicação entre todos os setores, órgãos, 

acadêmicos, professores e comunidade externa; 

g) Participar de estudos de uso da informação, de avaliação de coleções, de usuários e 

outros,  inclusive  análise  bibliográfica,  que  visem  solucionar  problemas  técnicos  

ou  fornecer subsídios à tomada de decisões; 
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h) Elaborar plano de atividades, proposta orçamentária, projetos específicos e relatórios 

anuais que incluam dados comparativos de anos anteriores; 

i) Produzir fichas catalográficas; 

j) Orientar  a  distribuição  e  o  remanejamento  de  pessoal,  auxiliar  em  exercício  na 

biblioteca, quando necessário; 

k) Atribuir atividades ao pessoal auxiliar visando aprimorar a realização de atividades 

específicas; 

l) Promover a qualificação do pessoal recém-admitido e avaliar os desempenhos; 

m) Propor medidas que visem ao constante aperfeiçoamento do pessoal e dos serviços 

prestados;  

n) Coordenar os eventos culturais realizados pela biblioteca; 

o) Promover a divulgação do acervo, visando otimizar o uso do material bibliográfico; 

p) Sugerir   normas   relativas   ao   funcionamento   da   biblioteca   e   ao   acesso   dos 

funcionários ao acervo;  

q) Acompanhar a aplicação dos recursos orçamentários destinados à biblioteca; 

r) Orientar e promover a orientação de manuais de serviço; 

s) Cumprir e fazer cumprir este regulamento e as disposições que lhe são aplicáveis; 

t) Calendarizar reuniões da Biblioteca, para discutir assuntos pertinentes ao setor; 

u) Desempenhar outras atividades correlatas. 

  

Art. 5º. As atribuições do Supervisor de Biblioteca compreendem a execução das seguintes 

atividades: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento; 

b) Auxiliar o planejamento, organização, coordenação e controle todos os trabalhos 

desenvolvidos pelo Bibliotecário, de forma integrada com os demais membros da 

equipe de trabalho; 

c) Programar e solicitar ao bibliotecário os recursos necessários ao bom desempenho da 

Biblioteca; 

d) Participar, quando convocado, das reuniões organizadas pelo bibliotecário ou Reitoria 

da Instituição; 
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e) Apresentar ao bibliotecário o Programa Anual de Trabalho; 

f) Oferecer ao bibliotecário sugestões, planos e programas visando aperfeiçoar, agilizar 

e otimizar os serviços da biblioteca; 

g) Realizar reuniões periódicas com o pessoal sob sua chefia para debater a solução de 

problemas afetos à Biblioteca; 

h) Elaborar semestralmente o relatório das atividades desenvolvidas pela Biblioteca e 

encaminhá-los ao Bibliotecário; 

i) Verificar, periodicamente, o acervo e demais itens da biblioteca, produzindo relatórios 

da verificação para futura apresentação em reuniões; 

j) Desempenhar outras atividades determinadas pelo Bibliotecário.  

 

Art. 6º. Aos Técnicos-Administrativos compete: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento; 

b) A seleção do material bibliográfico recebido via compra, doação e permuta; 

c) A carimbagem e anotações pertinentes ao material; 

d) O cadastramento do acervo em banco de dados; 

e) A confecção de fichas catalográficas do acervo de livros e periódicos; 

f) A inserção nos catálogos de controle interno e externo das fichas, matriz, tombo, 

autor, título, assunto, etc; 

g) A indexação de documentos, periódicos, livros e demais itens da biblioteca; 

h) Preenchimento da guia de utilização de multimeios; 

i) O preparo do acervo para circulação; 

j) A atualização do cadastro de endereços de editoras, universidade e instituições;  

k) A atualização do cadastro de usuários; 

l) A confecção das carteiras de usuários;  

m) A confecção de boletim informativo da biblioteca; 

n) O desenvolvimento de arquivo de obras para pr✄✟✂�✎✏✆ ✡✄ ✟✄✝✂✞✎✆✟ ✚✆✑-✌✞✑✄✛✂ 

o) A elaboração de estatísticas dos serviços desenvolvidos; 

p) O desempenho de outras atividades inerentes. 
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Art. 7º. Aos Estagiários compete: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento; 

b) Auxílio ao usuário quanto à utilização do acervo; 

c) Controle de empréstimos, consulta, devolução, renovação e reserva do acervo; 

d) O cadastramento de usuários; 

e) O levantamento do material bibliográfico em falta; 

f) A divulgação do material adquirido por compra, doação e permuta; 

g) A realização de estatística das obras consultadas, emprestadas e frequência de 

usuários; 

h) A realização de inventário e estatística do acervo e dos serviços prestados; 

i) A organização do acervo nas estantes;  

j) O levantamento bibliográfico; 

k) O controle do serviço de portaria; 

l) O controle de obras emprestadas em atraso; 

m) A seleção do material a ser restaurado; 

n) A desmontagem, restauração e montagem das obras danificadas e o trabalho de 

higiene do acervo. 

o) A programação de eventos relacionados à preservação das obras junto aos usuários; 

p) O desempenho de outras atividades correlatas. 

  

Art. 8º. A composição do pessoal de biblioteca passa pelos procedimentos previstos no 

Programa de Contratação de Docentes e Técnicos-Administrativos do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

Parágrafo Único: Os estagiários poderão ser selecionados por meio da Bolsa Estágio, 

presente no Programa de Incentivos Financeiros do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu).  

CAPÍTULO III 

DO ACERVO E ESTRUTURA 
 

Art. 9º. O acervo da biblioteca é composto por: 
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a) Material bibliográfico genérico e especializado; 

b) Material bibliográfico de referência, compreendendo: dicionários, enciclopédias, 

atlas, outros. 

c) Material bibliográfico raro; 

d) Teses, dissertações, monografias e outros trabalhos não publicados; 

e) Publicações oficiais e documentos; 

f) Periódicos, folhetos, mapas e similares; 

g) Reprodução de arte e gravuras; 

h) Multimeios; 

i) Reserva técnica; 

j) Outros materiais. 

Parágrafo Único: A biblioteca tem equipamentos computacionais, para consulta ao acervo, a 

disposição dos usuários. 

 

Art. 10º. A biblioteca manterá sob sua responsabilidade salas destinadas ao estudo individual 

ou em grupo. 

 

Art. 11. No espaço reservado ao acervo, o usuário portará apenas material para anotações. 

 

§ 1º. Objetos de uso pessoal, como bolsas, pastas e outros serão obrigatoriamente 

guardados na recepção. 

§ 2º. Não serão permitidos a realização de lanches e a ingestão de bebidas no interior da 

biblioteca. 

CAPÍTULO IV 

DOS USUÁRIOS 

 

Art. 12. São direitos dos usuários: 

 

a) Ter acesso gratuito aos serviços da Biblioteca, para fins de consulta local e 

empréstimo; nesse último caso exclusivamente para usuários internos 

b) Circular livremente na sala de leitura; 
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c) Receber atendimento eficiente e respeitoso por parte dos funcionários da Biblioteca; 

d) Apresentar suas críticas e sugestões para melhoria dos serviços 

 

Art. 13. São deveres dos usuários: 

 

a) Zelar pela conservação do acervo e patrimônio da Biblioteca; 

b) Apresentar a carteira de usuário para empréstimo e renovação do material; 

c) Efetuar pessoalmente o empréstimo destas obras; 

d) Responsabilizar-se pelas obras retiradas, obrigando-se a devolvê-las no dia 

determinado, em perfeito estado de conservação; 

e) Não fumar nas dependências da Biblioteca; 

f) Não consumir bebidas e alimentos nas dependências da Biblioteca; 

g) Obedecer às normas estabelecidas neste Regulamento. 

h) Correto manuseio dos materiais, visando a preservação da integridade e conservação 

destes; 

i) Cordialidade no trato com os funcionários e demais usuários 

CAPÍTULO V 

DO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA WILHELM HEINRICH 

  

Art. 14. A Biblioteca ficará aberta ao público das 7h30min às 22h30min, de segunda a sexta-

feira, e aos sábados das 7h30 às 12 h.  

 

Art. 15. A consulta ao acervo da biblioteca é franqueada a todos os interessados. 

 CAPÍTULO VI 

DO EMPRÉSTIMO, RENOVAÇÃO, RESERVA E DEVOLUÇÃO 

  

Art. 16. A Bibliotecária, em conjunto com a Reitoria, poderá decidir pela ampliação da 

relação de usuários com direito a empréstimo, prevista nesta Seção, desde que a medida não 

resulte em queda da qualidade dos serviços já prestados. 
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Parágrafo Único: Para a consecução do disposto no parágrafo anterior, será exigida a 

apresentação dos documentos necessários, conforme cada caso, visando ao efetivo controle 

dos empréstimos e das evoluções. 

 

Art. 17. Os empréstimos somente são efetuados aos integrantes do corpo docente, 

discente da instituição, egressos e pessoal contratado pela Mantenedora; 

 

§1º. Para ter acesso aos empréstimos, os usuários são obrigados a preencher ficha de 

cadastro, na recepção da biblioteca, informando dados pessoais. 

§2º. Para discentes, deverá ser apresentado: 

 

a) Comprovante de matrícula, no caso dos discentes de cursos; 

b) Apresentar carteira do estudante ou documento com foto; 

c) Caso ainda não possua carteira do estudante deve portar consigo documento com 

foto e o respectivo comprovante de pagamento para a confecção da mesma. 

§3º. Para docentes e funcionários, deverá ser apresentado o número do ponto e/ou 

documento de identificação (RG/CPF). 

§ 4º. Para empréstimos realizados por egressos, os mesmos deverão observar as seguintes 

normas: 

 

a) Para se cadastrar, deverá apresentar documento com foto e comprovante de 

residência atualizado; 

b) Poderá efetuar empréstimo domiciliar de até 3 materiais; 

c) Deverá renovar ou devolver o material até o prazo estabelecido no comprovante de 

empréstimo; 

d) Em casos de atraso na devolução, deverá pagar multa de R$1,00 por dia e por 

material emprestado; 

e) Egressos com cadastro inativo por 6 meses, serão excluídos do sistema de 

empréstimos, podendo ativar o cadastro novamente da forma inicial.  
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Art. 18. Como prova da habilitação ao empréstimo, será fornecida uma única carteira a cada 

usuário inscrito junto à biblioteca. 

 

§1º. A carteira de usuário é pessoal e intransferível. 

§2º. O extravio do documento ou a mudança de endereço do usuário deverão ser 

comunicados imediatamente ao responsável pela seção de serviços técnicos e informática da 

biblioteca. 

§ 3º. A segunda via da carteira de usuário pode ser solicitada, mediante requerimento e o 

pagamento da respectiva taxa. 

 

Art. 19. Será cobrada taxa de confecção da carteira de usuário, na emissão: 

 

a) Inicial, prevista no caput do Artigo 18. 

b) Da segunda via, mediante requerimento do interessado. 

 

Art. 20. O usuário terá livre acesso ao acervo, desde que observe: 

 

a) Correto manuseio dos materiais, visando a preservação da integridade e conservação 

destes. 

b) Adequada postura no espaço físico da biblioteca, 

c) Cordialidade no trato com os funcionários e demais usuários. 

 

Art. 21. O empréstimo e devolução de livros e outros materiais serão efetuados somente 

mediante a apresentação da carteira de usuário. 

 

Parágrafo Único: A reserva e a renovação de livros e outros materiais poderão ser feitos de 

maneira presencial, no espaço físico da biblioteca, ou on-line, disponível no portal do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 22. Cada usuário pode retirar no máximo cinco livros, obedecendo prazo de cinco dias 

úteis para devolução. 
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§1º. Ao docente é permitida a retirada de até cinco livros, devendo devolvê-los em, no 

máximo, quinze dias. 

§2º. O aluno de curso de pós-graduação terá direito a emprestar até cinco livros, pelo prazo 

máximo de quinze dias. 

§3º. Livros confiados à guarda das coordenações de curso e demais setores da Instituição 

ligados ao ensino, a pesquisa e a extensão serão obrigatoriamente devolvidos quinze dias 

antes do término de cada semestre letivo.  

§4º. O aluno que estiver no último ano da graduação e desenvolvendo o trabalho de 

conclusão de curso terá direito a emprestar até cinco livros, pelo prazo máximo de quinze 

dias. 

 

Art. 23. Em situações excepcionais, por necessidade justificada e a critério do bibliotecário, 

será permitido: 

 

a) Alterar os prazos de empréstimo. 

b) Exigir a devolução imediata do material emprestado; 

c) Vedar a retirada de qualquer livro pertencente ao acervo. 

 

Art. 24. Por decisão do bibliotecário, pode-se realizar empréstimos de livros e outros 

materiais com prazos de devolução inferiores aos previstos nos incisos do caput do Artigo 20 

deste Regulamento. 

 

Art. 25. A renovação do prazo de empréstimo ocorrerá sempre que solicitado, caso não haja 

reserva anterior. 

 

�✝✂✖ ✆✔✖ � ✂✄✡�✡✆ ✆ ✄☛✁✝✂✟✂✞☛✆ ✡�✟ ✆✘✝�✟ ✄ ☛�✂✄✝✞�✞✟ ✁✆✑✟✂�✑✂✄✟ ✑✆ ✞✑✁✞✟✆ ✚✘✛ �✂✂ ✚✞✛ ✡✆

caput do artigo 9, excetuando-se os casos previstos neste regulamento. 

 

✄✞✒✖ �✟ ✆✘✝�✟ ✝✄✁✄✝✞✡�✟ ✑✆✟ ✞✑✁✞✟✆✟ ✚✘✛✠ ✚✄✛✠ ✚✁✛ ✄ ✚✞✛ ✡✆ caput do artigo 9º, deste 

regulamento, quando solicitadas para consultas em sala de aula, nas salas de estudo, ou 



   

481 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇÚ 
CURSO DE ARQUIETURA E URBANISMO 
 

Rua Padre Saporiti, 717 ✄ �✁✂ ☎✆�✁✂✁✄ 
84600-000 União da Vitória ✄ PR 
(42) 35226192 ✄ www.uniguacu.edu.br   

para reprodução autorizada, serão confiadas ao interessado, por um prazo máximo de 

quatro horas, mediante a apresentação da carteira de usuário ou da cédula de identidade. 

§2º. �✟ ✆✘✝�✟ ✡✄ ✁✍✄ ✂✝�✂� ✆ ✞✑✁✞✟✆ ✚✡✛ ✡✆ caput do artigo 9º podem ser objeto de 

empréstimo nas condições previstas no parágrafo anterior, somente com a  autorização do 

bibliotecário. 

 

Art. 27. A biblioteca aceita solicitação de reserva de livros e materiais que já se encontram 

emprestados a outro usuário. 

Parágrafo único: o material reservado ficará à disposição, para confirmação do empréstimo 

pelo solicitante, por um período de vinte e quatro horas, a partir da data de devolução pelo 

usuário anterior. 

 

Art. 28. O prazo da devolução será rigorosamente observado, aplicando-se multa, através da 

verificação: 

 

a) Da data fixada, com base no número de livros e de dias corridos em atraso. 

b) Do horário pré-determinado, com base no número de livros de referências de reserva-

técnica, computando-se em dobro o valor da multa para cada hora de atraso. 

 

Art. 29. Os valores da taxa e da multa são estipulados pelo Setor Financeiro, conforme 

balanço anual, com planilhas apresentadas e aprovadas pelo Conselho Superior 

Universitário, sendo os valores recolhidos no próprio Setor Financeiro. 

 

§1º. Os recursos de que trata o caput deste artigo serão revertidos na aquisição de livros, 

equipamentos ou de outros materiais necessários ao bom funcionamento da biblioteca. 

§ 2º.  A partir da entrega, atrasada, do material emprestado a contagem de dias de multa é 

paralisado, para que seja realizado o pagamento do valor constante.  

§ 3º. Somente será liberado novo empréstimo demais transações internas na instituição se os 

valores devidos na biblioteca, em relação às multas, ou devoluções, estejam em dia com o 

que determina o presente Regulamento Interno, e demais documentos legais em vigências 

na instituição. 
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Art. 30. O usuário é o único responsável pelo material tomado por empréstimo ou utilizado 

em consulta na própria biblioteca. 

 

Art. 31. São anotados na ficha cadastral do usuário os dados relativos ao não cumprimento 

das normas internas da biblioteca, bem como de outras ocorrências que tenham resultado na 

aplicação de penalidades previstas neste regulamento. 

Art. 32. O material bibliográfico utilizado de forma incorreta ou indevida será reposto pelo 

usuário, observando-se os seguintes critérios, nos casos de extravio, perda ou dano 

irreparável: 

 

a) Substituição por obra idêntica, ou similar à critério do bibliotecário. 

b) Ressarcimento do valor equivalente, caso não realize diretamente a aquisição. 

 

Parágrafo Único: Para a obras com edição esgotada deverá ser feito ressarcimento do valor 

levantado pelo bibliotecário em conjunto com a Reitoria. 

 

Art. 33. O usuário em débito com a biblioteca não poderá usufruir de qualquer forma de 

empréstimo. 

 

§1º. comprovando-se, no período de atualização da listagem, a falta de pagamento ou 

reposição, a biblioteca determinará a suspensão do cadastro, no âmbito de sua competência, 

para que este regularize sua situação junto à biblioteca. 

 

Art. 34. Fica vedado, por um prazo de seis meses, o acesso à biblioteca para consulta ou para 

empréstimo o usuário que: 

 

a) Retire irregular e comprovadamente material do acervo. 

b) Pela segunda vez cause dano ao acervo. 

c) Reiteradamente desrespeite as regras fixadas nos incisos do caput do Art. 13 deste 

regulamento. 
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Art. 35. Podem ser, ainda, aplicadas pelo bibliotecário, as seguintes penalidades: 

 

a) Cancelamento definitivo da carteira do usuário que, pela terceira vez consecutiva, 

provoque dano a qualquer obra do acervo. 

b) Suspensão do acesso ao acervo aos usuários que danifiquem o mobiliário, fichário ou 

outros materiais pertencentes ao patrimônio da biblioteca. 

 

Art. 36. Os atos que importem a perda do vínculo empregatício de pessoal serão 

comunicados pela Mantenedora para que se proceda ao cancelamento do cadastro do 

usuário. 

CAPÍTULO VII 

DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA BIBLIOTECA WILHELM HEINRICH 

  

Art. 37. A Biblioteca Wilhelm Heinrich oferece a seus usuários os seguintes serviços: 

 

a) Empréstimo local e domiciliar; 

b) Reserva de obras; 

c) Levantamento e orientação bibliográfica; 

d)Consulta livre ao acervo e a base de dados local; 

e) Uso dos computadores para fins de pesquisa acadêmica, observadas as regras 

deste Regulamento; 

f) Uso de guarda-volumes, não sendo permitida a utilização ultrapassando o horário 

de expediente, ou seja, que o material fique armazenado de um dia para outro. Ao 

usuário que não obedecer a norma, será cobrada uma multa de R$1,00 (um real) a 

diária; 

g) Na página da Biblioteca estão disponíveis sites de interesse dos cursos oferecidos 

pela instituição, base de dados entre outros serviços; 

h) Treinamento aos usuários. 
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CAPÍTULO VIII 

DA AQUISIÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO E DEMAIS 

OBRAS E DOCUMENTOS 

  

Art. 38. Compete ao Bibliotecário e chefes de seção manter o processo de aquisição, 

atualização e manutenção das obras e demais materiais do acervo, descritos nos incisos do 

caput do Artigo 15, a partir das necessidades a serem apresentadas e comprovadas pelas 

coordenações de cursos de graduação e pós-graduação, por intermédio de seus Núcleos 

Docentes Estruturantes (NDE), bem como dos membros do colegiado. 

  

Parágrafo Único: Cabe ao NDE a análise e supervisão das obras de referência básica e 

complementar, passado para aprovação, sempre, de compra pela Reitoria Geral do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu. 

  

Art. 39. O processo de manutenção do acervo da Biblioteca Wilhelm Heinrich deverá ser 

permanente, efetivo e preditivo sempre que possível. 

  

Art. 40. Cabe ao Bibliotecário a aproximação com as coordenações de cursos para, sempre 

que possível, desenvolver metas para a manutenção e organização o acervo de forma a 

atender às demandas dos cursos de graduação e pós-graduação. 

  

Art. 41. A biblioteca poderá contar com um acervo virtual, desde que esse seja aprovado pelo 

NDE dos cursos de graduação, com devida aprovação para aquisição sancionada pela 

Reitoria. 

  

Art. 42. Os periódicos deverão ser constantemente revisados e adquiridos em conformidade 

com as necessidades dos cursos presentes na instituição, com a devida aprovação para 

aquisição sancionada pela Reitoria. 
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Art. 43. Os terminais de consulta entrarão no Plano de Manutenção preditiva do Núcleo de 

Tecnologia de Informação e Comunicação, sendo respeitada a necessidade da Biblioteca e 

seus usuários.  

  

Art. 44. Para a reposição do acervo, conforme o que está presente no caput do Capítulo III, 

Art. 10º e suas alíneas, do presente Regulamento Interno, não poderá ser realizado 

fotocópias de qualquer espécie, mantendo a idoneidade e o que prevê a Lei 9.610, de 19 de 

fevereiro de 1988, que tange sobre os direitos autorais.  

  

Parágrafo Único: As reproduções somente serão permitidas para compor o acervo quando 

houver, ou couber a autorização dos órgãos competentes, ou que sejam de domínio público.  

  

Art. 45. Com relação ao espaço físico, presente no caput Art. 10 e 11, cabe ao Bibliotecário 

manter em condições de uso, acionando os setores responsáveis quando necessário, desde 

que pratique a manutenção preditiva.  

  

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 46. Os casos omissos neste Regulamento Interno serão analisados e julgados pela 

Reitoriado Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), ouvida a Equipe do Núcleo. 

 

Art. 47. O presente Regulamento entrará em vigor a partir da sua data de aprovação pelo 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), salvo as disposições ao 

contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

 

Profª. Marta Borges Maia 
REITORA  
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7.6.2. Acervo 

O acervo encontra-se informatizado, permitindo acesso rápido e fácil ao conteúdo 

dos diferentes tipos de material bibliográfico (livros, multimídia, normas técnicas, teses e 

dissertações, trabalhos de Graduação e trabalhos de Pós-Graduação). A biblioteca mantém-

se interligada a outras bibliotecas brasileiras, podendo solicitar, a pedido do acadêmico, 

✂✔✣✆�✡☎✟✔✝ ✎✂ ✝✢✆✌✡ ✆✌✆✌✡ ✂ ✝✒☎✆✝✡ ✡✒✣✝✆☎✂✡✥ ✁✟✡✣✝✄✟✢✟✍✟✜✌ ✆✂✡✂✆✠✌ ✖✝✄-✍✟✄✂✤ ✣✝✆ ✔✂✟✝ ✎✌

página institucional www.uniguacu.edu.br. As normas específicas para uso do acervo e dos 

serviços encontram-se à disposição dos consulentes no Regulamento Interno da Biblioteca 

Wilhelm Heinrich do Centro Universitário Vale Do Iguaçu. A atualização do acervo é feita 

com base nas sugestões encaminhadas pela comunidade acadêmica.  

A distribuição dos exemplares e títulos em geral conforme áreas se dão na seguinte 

forma:  

Quadro 47: Infraestrutura acadêmica - Biblioteca 

ACERVO ATUAL 

COLEÇÃO TÍTULOS EXEMPLARES 

ANAIS 109 284 

FOLHETOS 379 710 

HEMEROTECA 2.195 2.195 

LIVROS 21.089 55.677 

MONOGRAFIAS 694 695 

MULTIMEIOS 5.131 6.023 

PERIÓDICOS 809 11.367 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO 4.222 4.226 

TOTAL 34.628 81.177 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 
7.6.3.  Política institucional de atualização do acervo 

A implantação da política de seleção e aquisição serve à constante atualização e 

manutenção da qualidade do acervo, e esta deve ser incorporada como filosofia e 

metodologia no trabalho da equipe responsável pelo desenvolvimento de coleções da 

Biblioteca. O processo de seleção das obras a serem adquiridas parte da indicação dos 

docentes e passa por uma comissão, composta pela direção, bibliotecário e coordenação dos 

cursos. É primordial que se estabeleça uma política de seleção para evitar que a coleção se 
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transforme em um agrupamento desajustado de documentos, por este motivo foram 

estabelecidos alguns critérios com o objetivo de:  

✝ Permitir o crescimento racional e equilibrado do acervo nas áreas de atuação da 

Instituição; 

✝ Identificar os elementos adequados à formação da coleção;  

✝ Desenvolver programas cooperativos;  

✝ Estabelecer prioridade de aquisição de material;  

✝ Traçar diretrizes para o descarte de material.  

A formação do acervo deve ser constituída através de uma política de aquisição que 

prevê a aquisição de diferentes tipos de materiais, tais como: Obras de Referência, Livros, 

Periódicos, Fitas de Vídeos, DVD entre outros. Os materiais adquiridos devem atender as 

seguintes finalidades:  

✝ suprir os programas de ensino dos cursos da Graduação e Pós Graduação da IES;  

✝ dar apoio aos programas de iniciação à pesquisa e extensão da Instituição; 

 ✝ fornecer obras que elevem o nível de conhecimento geral e específico de seus acadêmicos 

e colaboradores; 

 ✝ resguardar materiais que resgatem a história da Instituição, como publicações e materiais 

sobre a mesma. 

 

7.6.4. Bibliografia básica  

Corresponde ao material bibliográfico indispensável para o desenvolvimento das 

disciplinas e considerado de consulta obrigatória. É adquirida em processo contínuo, 

segunda indicação de professores e coordenação de curso, visando sua composição, com no 

mínimo três títulos, sendo que o número mínimo de exemplares de cada título é calculado 

na base de 01 (um) para cada 10 (dez) vagas ofertadas. 

A biblioteca disponibiliza o repositório digital, de acesso livre para os alunos que 

pode ser acessado pelo link: https://www.uniguacu.edu.br/institucional/biblioteca/livros-

virtuais/. 

Além de livros físicos no acervo, há títulos virtuais com acesso via site da Instituição 

https://www.uniguacu.edu.br/institucional/biblioteca/ e com 01 laboratório de pesquisa 

com máquinas disponíveis na Biblioteca, além da Sala Smart. 
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7.6.5. Bibliografia complementar 

 A literatura complementar compõe-se de livros nacionais ou importados necessários 

à complementação e atualização de bibliografias, seja em nível de pesquisa ou conteúdo 

programático das disciplinas oferecidas na Instituição, bem como para o desenvolvimento de 

atividades administrativas. É adquirida em processo contínuo, segundo indicação de 

professores e coordenação de curso, visando sua composição, com no mínimo três títulos, 

sendo que o número mínimo de exemplares de cada título é igual a dois.  

A biblioteca disponibiliza o repositório digital, de acesso livre para os alunos que 

pode ser acessado pelo link: https://www.uniguacu.edu.br/institucional/biblioteca/livros-

virtuais/. 

Além de livros físicos no acervo, há títulos virtuais com acesso via site da Instituição 

https://www.uniguacu.edu.br/institucional/biblioteca/ e com 01 laboratório de pesquisa 

com máquinas disponíveis na Biblioteca, além da Sala Smart. 

 

7.6.6. Periódicos Especializados  

Periódicos Impressos: 
 
1 Gestão e produção : departamento de engenharia de produção. São Carlos, Editora Cubo, 

2015. -  ISSN:  0104-530X 
 
Gestão e Produção é uma publicação trimestral (março, junho, setembro e dezembro) do 

Departamento de Engenharia de Produção (DEP) da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar) que se destina a publicar artigos técnicos e científicos na área de Engenharia de 

Produção. Para arquitetura e Urbanismo se enquadra em Qualis A2 perante à CAPES. 

 
Além dos periódicos impressos, também são disponibilizados os seguintes periódicos, 

na forma virtual pelo site institucional pelo link 

https://www.uniguacu.edu.br/institucional/biblioteca/periodicos/:  

 
1 Ambiente Construído - ISSN: 1678-8621  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1678-8621&lng=pt&nrm=isso 
2 ARCHITECTON ✄ Revista de Arquitetura e Urbanismo - ISSN: 2236 6849 

http://www.faculdadedamas.edu.br/revistas/index.php/arquitetura/index 
3 Arqtexto - ISSN: 1809-6298                                                              

http://www.ufrgs.br/propar/ 
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4 Arquitetura Revista - ISSN: 1808-5741 
http://revistas.unisinos.br/index.php/arquitetura/index 

5 Arquitextos - ISSN: 1518-238X semestral 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/browse/arquitextos 

6 Cadernos de Arquitetura e Urbanismo - ISSN: 2316-1752 
http://periodicos.pucminas.br/index.php/Arquiteturaeurbanismo/index 

7 Cadernos de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - ISSN:: 1809-4120 
http://www.mackenzie.br/dhtm/seer/index.php/cpgau/index 

8 Cadernos Metrópole - ISSN: 1517-2422 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2236-9996&lng=pt&nrm=isso 

9 Cadernos PROARQ- ISSN: 1679-7604                      
http://cadernos.proarq.fau.ufrj.br/pt/home 

10 Ignis: Periódico Científico de Arquitetura e Urbanismo, Engenharias e Tecnologia da 
Informação - ISSN: 2316-1221 http://periodicosuniarp.com.br/ignis 

11 Innovatio Revista de Tecnologia e Ciências da Terra ISSN: 2359-3377 
http://www.integrafaculdades.com.br/book/index.php/innovatio/issue/view/54 

12 Oculum Ensaios - - ISSN: 2318-0919 (eletrônica)/ - ISSN::1519-7727 (impressa)  
http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/oculum/index 

13 Paranoá- cadernos de arquitetura e urbanismo UNB - ISSN: 1679-0944 (eletrônica)/ ISSN: 
1677-7395 (impressa)  http://periodicos.unb.br/index.php/paranoa 

14 Pós. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP  - 
ISSN: 2317-2762 (eletrônica)/ - ISSN: 1518-9554 (impressa) 
http://www.revistas.usp.br/posfau/index 

15 Revista Ateliê Geográfico - - ISSN: 1982-1956 - http://revistas.ufg.br/index.php/atelie 
16 Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais ✄ ISBN: 978-85-8089-104-1 (eletrônica)/ 

ISBN: 978-85-8089-103-4 (impressa) 
http://anpur.org.br/xviienanpur/principal/?page_id=1360 

17 Revista de Arquitetura IMED - ISSN: 2318-1109 
https://seer.imed.edu.br/index.php/arqimed/index 

18 Revista Espaco Aberto- UFRJ - ISSN: 2237-3071 
https://revistas.ufrj.br/index.php/EspacoAberto 

19 Revista Lusófona de Urbanismo ✄ ISSN: 1646-3757(impressa)/ISSN: 1646-3765(eletrônica)                            
http://revistas.ulusofona.pt/index.php/malhaurbana  

20 Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades - 17. ISSN: 2318-8472 
http://amigosdanatureza.org.br/publicacoes/index.php/gerenciamento_de_cidades/inde
x 

21 Risco: Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo- ISSN: 1984-4506 
http://www.revistas.usp.br/risco/index 

22 Universitas: Arquitetura e Comunicação Social -  ISSN: 2179-488X (eletrônica)/ ISSN: 2175-
7461 (impressa) http://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/index.php/arqcom/index 

23 URBE. Revista Brasileira de Gestão Urbana - ISSN: 2175-3369 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2175-3369&lng=pt&nrm=isso 

 
Links Úteis: 
CAU/BR ✄ Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
www.caubr.org.br 
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FNA ✄ Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas 
www.fna.org.br 
IAB - Instituto de Arquitetos do Brasil 
www.iab.org.br 
ABAP ✄ Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas 
www.abap.org.br 
ABEA - Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo 
www.abea-arq.org.br 
ASBEA ✄ Associação Brasileira de Escritórios e Arquitetura 
www.asbea.org.br 
FENEA - Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo 
www.fenea.org 
ANPARQ ✄ Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
www.anparq.org.br 
UIA - União Internacional de Arquitetos 
www.uia-architectes.org 
 
7.6.7. Livros Virtuais 

Além do acervo físico, livros virtuais de livre acesso utilizados na bibliografia do curso 

são disponibilizados no site institucional da biblioteca pelo link:   

https://www.uniguacu.edu.br/institucional/biblioteca/livros-virtuais/ 

 
1 AsBEA ✄ ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA. Manual de 

Contratação de Serviços de Arquitetura e Urbanismo. São Paulo: Pini: AsBEA, 2000.  
Disponível em: http://www.asbea.org.br/manuais 

2 BRASIL. Governo Federal. Lei dos Portadores de Deficiência N° 7.853/1989. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1989/lei-7853-24-outubro-1989-365493-
norma-pl.html 

3 BRASIL, Lei Nº 12.378, de 31 de Dezembro de 2010. Regulamenta o exercício da 
Arquitetura e Urbanismo. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12378.htm 

4 CARVALHO, Celso Santos; ROSSBACH, Ana Claudia (Org.). O Estatuto da Cidade: 
comentado. São Paulo: Ministério das Cidades: Aliança das Cidades, 2010. Disponível em: 
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNPU/Biblioteca/PlanelamentoUrban
o/EstatutoComentado_Portugues.pdf 

5 CAU ✄ Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Manual do Arquiteto e Urbanista. 
Disponível em: http://www.caubr.gov.br/wp-
content/uploads/2017/09/MANUAL_DO_AU_2016.pdf 

6 Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico. Disponível em: 
http://www.bombeiros.pr.gov.br/Pagina/Legislacao-de-Seguranca-Contra-Incendio  

7 IAB - Instituto de Arquitetos do Brasil. Código de Ética e Disciplina do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Disponível em: 
http://www.iab.org.br/sites/default/files/documentos/res-52codigo-eticarpo22-
20132.pdf 
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8 Instituto Jaime Lerner. Por uma nova cultura urbana: Caderno de referência. Brasília: 
CBIC, 2017. Disponível em: http://cbic.org.br/wp-
content/uploads/2017/11/Cartilha_Por_Uma_Nova_Cultura_Urbana_2017.pdf 

9 MINISTÉRIO DAS CIDADES.  Secretaria Nacional de Programas Urbanos/ Aliança de 
Cidades. Manual de Regularização Fundiária Plena. Brasília: 2007. Disponível em: 
http://www.capacidades.gov.br/biblioteca 

10 MINISTÉRIO DAS CIDADES. Plano Diretor Participativo: Guia para a elaboração pelos 
municípios e cidadãos. 2004. Disponível em: 
http://www.capacidades.gov.br/biblioteca/detalhar/id/260/titulo/plano-diretor-
participativo 

11 MINISTÉRIO DAS CIDADES/ALIANÇA DE CIDADES. Ações integradas de urbanização de 
assentamentos precários. Brasília/São Paulo: janeiro de 2009. Disponível em: 
http://www.capacidades.gov.br/biblioteca 

12 NR 18 ✄ Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil. 
Disponível em: http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-
trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras/norma-regulamentadora-n-18-
condicoes-e-meio-ambiente-de-trabalho-na-industria-da-construcao 

13 PMPU ✄ PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO. Código de obras e edificações do 
Município de Porto União SC. Disponível em: 
https://www.portouniao.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/37393 

14 PMUV ✄ PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA. Código de obras e edificações do 
Município de União da Vitória PR. Disponível em: 
http://uniaodavitoria.pr.gov.br/secretarias/planejamento/ 

15 Resolução R.D.C. 50, de 21 de fevereiro de 2002. Infraestrutura de Estabelecimentos 
Assistenciais de Saúde. Disponível em: 
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/rdc-50-
de-21-de-fevereiro-de-2002 

16 Resolução R.D.C. 51 , de 6 de outubro de 2011. Requisitos para Aprovação de Projetos 
Físicos de Estabelecimentos de Saúde. Disponível em: 
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/rdc-51-
de-6-de-outubro-de-2011 

 
7.6.8. ABNT Virtual 

Outro acesso virtual é o da plataforma da ABNT, a IES assina a plataforma que 

disponibiliza o acesso ao aluno e professor. 

 

  Acesso para o professor: 

Empresa: uniguaçu 

Usuário: professor 

Senha: professor 

https://www.abntcolecao.com.br/colecao.aspx  
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 Acesso para o aluno: 

Empresa: uniguaçu 

Usuário: aluno 

Senha: aluno 

https://www.abntcolecao.com.br/colecao.aspx  

 

Relação de normas da plataforma ABNT: 

1 ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 10068 - Folha de desenho - 
Leiaute e dimensões. Rio de Janeiro: ABNT, 1987. 

 
2 ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 15575 - Norma de 

desempenho das edificações. Rio de Janeiro: ABNT, 2013. 
 
Relação de normas impressas disponíveis no acervo da biblioteca: 

1 ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 10067:1995 Princípios gerais 
de representação em desenho técnico. Rio de Janeiro, ABNT, 1995. 
ABNT/10067:1995/Livros. 

2 ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 10126: 1987 : cotagem em 
desenho técnico. Rio de Janeiro, ABNT, 1987. ABNT/10126:1987/Livros. 

3 ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 10582 : apresentação da 
folha para desenho técnico. Rio de Janeiro, ABNT, 1988. ABNT/10582:1988/Livros. 

4 ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 12298 : representação de 
área de corte por meio de hachuras em desenho técnico. Rio de Janeiro, ABNT, 1995. 
ABNT/12298:1995/Livros. 

5 ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 12693:2013 : Sistema de 
proteção por extintor de incêndio. Rio de Janeiro, ABNT, 2013. ABNT/12693:2013/Livros. 

6 ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 13434-1:2004 Sinalização de 
segurança contra incêndio e pânico : Parte 1: princípios de projeto. Rio de Janeiro, ABNT, 
2004. ABNT/13434-1:2004/Livros. 

7 ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 13434-2 : 2004 Sinalização de 
segurança contra incêndio e pânico : Parte 2: símbolos e suas formas, dimensões e cores. 
Rio de Janeiro, ABNT, 2004. ABNT/13434-2 : 2004/Livros. 

8 ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 13434-3 Sinalização de 
segurança contra incêndio e pânico : parte 3: requisitos e métodos de ensaio. Rio de 
Janeiro, ABNT, 2005. ABNT/13434-3: 2005/Livros. 

9 ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 14870-1:2013 Esguicho para 
combate a incêndio : parte 1: esguicho básico de jato regulável. Rio de Janeiro, ABNT, 
2013. ABNT/14870-1:2013/Livros. 

10 ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 15200:2012 Projeto de 
estruturas de concreto em situação de incêndio. Rio de Janeiro, ABNT, 2012. 
ABNT/15200:2012/Livros. 
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11 ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 15219:2005 Plano de 
emergência contra incêndio - requisitos. Rio de Janeiro, ABNT, 2005. 
ABNT/15219:2005/Livros. 

12 ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 5410:2004 : Instalações 
Elétricas de Baixa Tensão. Rio de Janeiro, ABNT, 2004. ABNT/5410:2004/Livros. 

13 ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 6492 : representação de 
projetos de arquitetura. Rio de Janeiro, ABNT, 1994. ABNT/6492:1994/Livros. 

14 ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 8402 : execução de caractere 
para escrita em desenho técnico. Rio de Janeiro, ABNT, 1994. ABNT/8402:1994/Livros. 

15 ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 8403 : aplicação de linhas e 
desenhos- tipos de linhas- larguras das linhas. Rio de Janeiro, ABNT, 1984. 
ABNT/8403:1984/Livros. 

16 ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 9050 2015 : Acessibilidade a 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, ABNT, 2015. 
ABNT/9050:2015/Livros. 

17 ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 9077:2001 Saídas de 
emergência em edifícios. Rio de Janeiro, ABNT, 2001. ABNT/9077:2001/Livros. 

 
 

7.7. BIBLIOTECA DIGITAL 

 Em 2019, o Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) contratou uma biblioteca 

digital (Minha Biblioteca), com mais de 9 mil obras, com o objetivo de atender as demandas 

dos acadêmicos, professores e funcionários, aumentando o acesso a livros, facilitando a 

pesquisa e demais atividades. O acesso se dá via site da Instituição 

https://www.uniguacu.edu.br/institucional/biblioteca/. 

 No curso de Arquitetura e Urbanismo os exemplares da biblioteca digital utilizados 

são: 

1 �✁✆✁✁✁✛ �✝✁✒✂✔✌✆✥ ✁✒☎✝✁✁✁✄ ✆✝✄�✄ ✒☎✟✍✟✜✌✄✎✝ ☎✝☎✌✍✔✂✄☎✂✥ ✁✕✝ ☎✌✒✍✝ ✄ ☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✁✥

Disponível na biblioteca Virtual. 
2 BARBIERI, José Carlos; MACHLINE, Claude. Logística hospitalar: teoria e prática. 3.ed. São 

Paulo: Saraiva, 2017. Disponível na biblioteca virtual. 
3 BARSANO, Paulo Roberto. Legislação ✌✣✍✟✙✌✎✌ ✁ segurança ✎✝ ☎✆✌✢✌✍✂✝✥ ✄✌ ✂✎✥ ✁✕✝ ☎✌✒✍✝✄

☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✂✥ ✁✟✡✣✝✄✁✠✂✍ ✄✌ ✢✟✢✍✟✝☎✂✙✌ ✠✟✆☎✒✌✍✥ 
4 BARSANO, Paulo Roberto; BARBOSA, Rildo Pereira. Higiene e segurança ✎✝ ☎✆✌✢✌✍✂✝✥ ✄✥

✂✎✥ ✁✕✝ ☎✌✒✍✝✄ ☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄4. Disponível na biblioteca virtual. 
5 BROWN, G.Z., DEKAY, Mark. Sol, Vento e Luz: Estratégias para o Projeto de Arquitetura, 2ª 

Edição. Porto Alegre : Bookman, 2007. Disponível na biblioteca Virtual. 
6 CAVALCANTI, Lauro. Moderno e Brasileiro. A história de uma nova linguagem na 

arquitetura (1930-60). Rio de Janeiro, Zahar, 2006. Disponível na biblioteca virtual. 
7 CAVASSANI, Glauber. SketchUp Pro 2013: ensino prático e didático✥ ✄✥ ✂✎✥ ✁✕✝ ☎✌✒✍✝ ✄

☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✂✥ ✁✟✡✣✝✄✁✠✂✍ ✄✌ ✢✟✢✍✟✝☎✂✙✌ ☞✟✆☎✒✌✍✥ 
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8 CAVASSANI, Glauber. V-Ray para o Google SketchUp 8: acabamento, iluminação e 
recursos avançados para maquete eletrônica✥ ✁✕✝ ☎✌✒✍✝✄ ☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✆✥ ✁✟✡✣✝✄✁✠✂✍ ✄✌

biblioteca Virtual. 
9 CHING, Francis D. K. Arquitetura de interiores Ilustrada. 2ed. Porto Alegre: Bookman, 

2006. Disponível na biblioteca virtual. 
10 EASTMAN, Chuck... [et al.] Manual de BIM: um guia de modelagem da informação da 

construção para arquitetos, engenheiros, gerentes, construtores e incorporadores. Porto 
Alegre : Bookman, 2014. Disponível na biblioteca virtual. 

11 FAZIO, Michael. A história da arquitetura mundial. 3ed. Porto Alegre : AMGH, 2011. 
Disponível na biblioteca virtual. 

12 FUNARI, Pedro Paulo; PELEGRINI, Sandra de Cássia Araújo. Patrimônio histórico e cultural. 
1ed. Rio de Janeiro: Zahar. Disponível na biblioteca virtual. 

13 GUERRINI, Délio Pereira. Iluminação: teoria e projeto. 2. ed. São Paulo: Érica, 2008. 
Disponível na biblioteca Virtual. 

14 HALPIN, Daniel W.; WOODHEAD, Ronald W. 1938. Administração da construção civil. 2. 
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. Disponível na biblioteca virtual. 

15 LEITE, Carlos. Cidades sustentáveis, cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável 
num planeta. Porto Alegre : Bookman, 2012. Disponível na biblioteca virtual. 

16 LIMA, Cláudia Campos Netto Alves de. Estudo dirigido de AutoCA✁✄ ✆✝✄�✥ ✁✕✝ ☎✌✒✍✝✄

☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✁✥ ✁✟✡✣✝✄✁✠✂✍ ✄✌ ✢✟✢✍✟✝☎✂✙✌ ☞✟✆☎✒✌✍✥ 
17 MAIQUES, Juliana Roberta Guimarães✥ �✆✑✌✄✟✜✌✓✕✝ ✂ ✗✒✄✙✟✝✄✌✔✂✄☎✝ ✎✂ ✗✌✆✔☛✙✟✌

✂✝✡✣✟☎✌✍✌✆✥ ✄✥ ✂✎✥ ✄ ✁✕✝ ☎✌✒✍✝✄ ☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✂✥ ✁✟✡✣✝✄✁✠✂✍ ✄✌ ✢✟✢✍✟✝☎✂✙✌ ✠✟✆☎✒✌✍✥ 
18 MATAR, João. Metodologia científica na era digital. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

Disponível na biblioteca virtual. 
19 ✆✄���✛ ✁✍✌✒✎✟✌ ✁✌✔✣✝✡✥ ✁✂✡✂✄✂✝ ✁✆✁✒✟☎✂☎✂✄✟✙✝ ✂ ✁✂✡✟✑✄ ✎✂ ✏✄☎✂✆✟✝✆✂✡✥ ✄✥ ✄✎ ✁✕✝ ☎✌✒✍✝ ✄

☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✂✥ Disponível na biblioteca virtual. 
20 OJIMA, Ricardo; MARANDOLA, Eduardo Junior. Dispersão urbana e mobilidade 

populacional: implicações para o planejamento urbano e regional. São Paulo: Blucher, 
2016. Disponível na biblioteca virtual. 

21 ONOUYE, Barry. Estática e resistência dos materiais para arquitetura e construção de 
edificações. 4. ed.. Rio de Janeiro : LTC, 2018. Disponível na biblioteca virtual. 

22 PEURIFOY, Robert L.[et al.]. Planejamento, equipamentos e métodos para a construção 
civil. / 8. ed. Porto Alegre : AMGH, 2015. Disponível na biblioteca virtual. 

23 PINHEIRO, Antonio Carlos da Fonseca Bragança✄ ✁�✏☞✄✆✁��✛ ✁✌✆✙✝✡✥ ☎✍✌✄✂✁✌✔✂✄☎✝ ✂

✙✒✡☎✝✡ ✎✂ ✝✢✆✌✡✥ ✄✥ ✂✎✥ ✁✕✝ ☎✌✒✍✝ ✄ ☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✂✥ ✁✟✡✣✝✄✁✠✂✍ ✄✌ ✢✟✢✍✟✝☎✂✙✌ ✠✟✆☎✒✌✍✥ 
24 PINHEIRO, Antonio Carlos da Fonseca Bragança; CRIVELARO, Marcos. História da arte e do 

design : princípios, estilos e manifestações culturais. 1. ed. ✁✕✝ ☎✌✒✍✝✄ ☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✂✥

Disponível na biblioteca virtual. 
25 RIO, Vicente del; SIEMBIEDA, William. Desenho urbano contemporâneo no Brasil . 1. ed. 

Rio de Janeiro : LTC, 2019. Disponível na biblioteca virtual. 
26 ROSE, Jonathan F. P. A cidade em harmonia : o que a ciência moderna, civilizações antigas 

e a natureza humana nos ensinam sobre o futuro da vida urbana. Porto Alegre: Bookman, 
2019. Disponível na biblioteca virtual. 

27 SALGADO, Ju lio Cesar Pereira Técnicas e práticas construtivas para edificação✥ ✄✥ ✂✎✥ ✁✕✝

☎✌✒✍✝✄ ☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✂✥ ✁✟✡✣✝✄✁✠✂✍ ✄✌ ✢✟✢✍✟✝☎✂✙✌ ✠✟✆☎✒✌✍✥ 
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28 SANTOS, Nívea ✁✆✟✡☎✟✄✌ ✁✝✆✂✟✆✌✥ ✄✄✗✂✆✔✌✑✂✔ ✂✝✡✣✟☎✌✍✌✆✄ ✂✡☎✆✒☎✒✆✌✡ ✂ ✙✝✄✎✒☎✌✡ ✣✌✆✌

✌✡✡✟✡☎✘✄✙✟✌ ✢☛✡✟✙✌✥ ✄✥ ✂✎✥ ✁✕✝ ☎✌✒✍✝✄ ☎✆✟✙✌✛ ✆✝✄✂✥ ✁✟✡✣✝✄✁✠✂✍ ✄✌ ✢✟✢✍✟✝☎✂✙✌ ✠✟✆☎✒✌✍✥ 
29 SCHULZ, Sonia Hilf. Estéticas urbanas: da pólis grega à metrópole contemporânea / Sonia 

Hilf Schulz. 2. ed.  Rio de Janeiro: LTC, 2019. Disponível na biblioteca virtual. 
30 ✁✁����✛ ✁✌☎✂✂✆✟✄✂✥ ✁✂✙✝✆✌✓✕✝ ✂ ✎✂✡✟✑✄ ✎✂ ✟✄☎✂✆✟✝✆✂✡ ✥ �✌✆✒✂✆✟✛ ✁☎ ✄ ✁✌✄✝✍✂✛ ✆✝✄✄✥

Disponível na biblioteca virtual. 
31 SINGER, Paul, 1932. Urbanização e desenvolvimento. 1ed. Belo Horizonte : Autêntica 

Editora; São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2017. Disponível na biblioteca 
virtual. 

32 TREGENZA, Peter; LOE, David. Projeto de Iluminação. 2ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. 
Disponível na biblioteca Virtual. 

33 VARGAS, Heliana Comin. Intervenções em centros urbanos: objetivos, estratégias e 
resultados. 3. ed. Barueri, SP Manole, 2015. Disponível na biblioteca virtual. 

34 VIEIRA, Sonia. Estatística básica. São Paulo: Cengage Learning, 2015. Disponível na 
biblioteca virtual. 

35 WALL, Ed. Desenho urbano. Porto Alegre: Bookman, 2012. Disponível na biblioteca 
virtual. 

36 WALLIMAN, Nicholas. Métodos de pesquisa. São Paulo: Saraiva, 2015. Disponível na 
biblioteca virtual. 

37 WATERMAN, Tim. Fundamentos de paisagismo. Porto Alegre : Bookman, 2011. Disponível 
na biblioteca virtual. 

38 YEE, Rendow. Desenho arquitetônico : um compêndio visual de tipos e métodos. 4. ed. 
Rio de Janeiro : LTC, 2017. Disponível na biblioteca virtual. 

 

A Instituição sabe que mesmo com a chegada de tecnologias e novas opções, o 

crescimento das mídias digitais e mecanismos de buscas e, em muitos casos, o declínio no 

número de visitantes, as bibliotecas continuam desempenhando um papel importante na 

disseminação do conhecimento e da informação. Porém, muitas bibliotecas estão se 

reinventando e atraindo antigos e novos visitantes, além de, em muitos casos, tornando-se 

centro de referência sociocultural. É dessa maneira que a Biblioteca física da Uniguaçu se 

mantém. O investimento continua. Sempre sendo levado em consideração o Plano de 

Reposição/Contingência de Acervo, bem como o Regulamento de uso da Biblioteca. 

Além da Biblioteca física se manter como umas das principais fontes de informação, 

alguns fatores que vieram à tona com a era digital reforçam ainda mais a importância das 

bibliotecas na atualidade. Por isso, há fatos que justificam a permanência da biblioteca física 

na Uniguaçu: 

� Os usuários continuam necessitando das bibliotecas: por mais que os preços dos livros 

tenham caído e as versões digitais tenham angariado parte do mercado, nem sempre os 
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usuários conseguirão comprar todos os livros e conteúdos que necessitam, logo, 

continuarão precisando das bibliotecas da mesma forma. 

� A dificuldade dos usuários em utilizar a tecnologia: por mais corriqueiro que possa 

parecer, nem todos têm a facilidade em manusear os meios eletrônicos onde podem ser 

encontradas informações e as mais diversas publicações. Por isso, as bibliotecas 

continuarão sendo um dos principais locais de pesquisa, onde os usuários poderão 

encontrar a orientação precisa e segura dos bibliotecários. 

� As bibliotecas continuam atendendo as necessidades dos usuários: um dos pontos 

cruciais para que qualquer tipo de estabelecimento se mantenha aberto é atender as 

necessidades básicas dos usuários que os procuram. Nesse quesito, as bibliotecas 

continuam alcançando seu objetivo, visto que têm se esforçado para atendê-los de forma 

mais eficiente, disponibilizando ferramentas que possam facilitar e otimizar o tempo que 

os usuários dispõem para estar nestes locais, bem como oferecem tecnologias que 

necessitam de menor esforço para que o acervo seja consultado e as informações sejam 

localizadas de forma mais rápida. As publicações digitais são exemplo disso, pois facilitam 

e dão agilidade a todo o processo de pesquisa dos usuários. 

Mesmo com esses fatos e com a reputação de que as bibliotecas irão continuar 

sendo vistas como centrais de conhecimento, já existem novos modelos que oferecem 

experiências únicas e inovadoras aos seus visitantes e usuários. A extensão do acervo digital, 

a criação de programas de identificação e a digitalização de acervos e plataformas de 

visualização de objetos e publicações, bem como a criação de um espaço colaborativo para 

pesquisadores devem tornar-se realidade no mundo da biblioteconomia atual. 

Assim, a manutenção de uma biblioteca digital serve como expansão e processo de 

alcance para todos que necessitam de livros para suas atividades.  

 

7.8. AUDITÓRIOS 

A Instituição de Ensino possui cinco auditórios destinados às atividades acadêmicas 

✙✒✆✆✟✙✒✍✌✆✂✡✛ ✂✚☎✆✌✙✒✆✆✟✙✒✍✌✆✂✡ ✂ ✂✚☎✂✄✡✟✝✄✟✡☎✌✥ � ✁✌✍✕✝ ✆✝✢✆✂ ✖�✟✍✡✝✄ �✌✔✝✡ �✟✍✂✝✤✛

comporta confortavelmente 160 pessoas sentadas, possui climatização ambiental por uso de 

ar-condicionado (2), equipamento de áudio e vídeo, transmissão por datashow fixo com tela 

retrátil, acesso à internet wifi e sala de controle e monitoramento interno. 
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 � ✖✁✒✎✟☎✂✆✟✝ ✄✎✡✝✄ ✁✟✆✂✡ ✎✌ ✁✟✍✠✌✤✛ ✙✝✔✣✝✆☎✌ 420 pessoas sentadas possui 

climatização ambiental por uso de ar-condicionado (4), equipamento de áudio e vídeo, 

transmissão por datashow fixo com tela retrátil, acesso à internet wifi e sala de controle e 

monitoramento interno. Um auditório, comportando 105 pessoas, possui climatização por 

ar-condicionado, com equipamento de áudio e vídeo e Datashow fixo com tela interativa 

sensível ao toque, mini auditório com capacidade para 80 pessoas, possui climatização por 

ar-condicionado, com equipamento de áudio e vídeo e Datashow fixo com tela retrátil.  

Em 2018 foi inaugurado o Centro de Eventos da Uniguaçu, com capacidade para 

mais de 3150 pessoas, dotado de toda infraestrutura que um empreendimento deste 

requer.   A instituição possui monitoramento eletrônico da estrutura física bem como 

equipamentos de segurança obrigatórios (Hidrantes, iluminação de emergência, extintores 

de incêndio, etc.) 

Todos os locais são dotados de acessibilidade com sinalização em braile, sonora, 

direcionamento tátil, locais reservados para pessoas com mobilidade reduzida e obesos, 

elevadores, além de apresentarem excelente iluminação, acústica, ventilação, limpeza e 

conservação.   

 

7.9. ESPAÇOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS 

Em anexo a todas as salas de Professores há espaço próprio destinado ao 

atendimento aos alunos. Além disso, nos Blocos II e III, da Saúde e do Centro Tecnológico há 

salas específicas destinadas para o atendimento acadêmicos aos alunos por professores e 

Coordenadores, além de orientações de Trabalhos de Curso e Estágios. 

 Junto da biblioteca da instituição há mais salas de atendimento e orientação aos 

acadêmicos que estejam desenvolvendo trabalho de conclusão de curso. Além disso, há na 

Instituição um órgão específico destinado ao atendimento do aluno, denominado Central do 

Aluno.  

Na Central do Aluno o acadêmico encontrará atendimento para solução de 

questões administrativas e financeiras e será encaminhado para os demais atendimentos, 

acadêmico, psicopedagógico, assistencial ou que se julgar necessário. A Central do Aluno 

funciona em três turnos e realiza atendimento preliminar do acadêmico em quaisquer 

situações.  
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Todos os espaços acadêmicos destinados ao atendimento do aluno são acessíveis 

por meio de rampas de acesso e/ou plataforma elevatória/elevador, sinalização em braile, 

direcionamento tátil, além de apresentarem excelente iluminação, ventilação, acústica, 

limpeza e conservação. 

 

7.10. ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTAÇÃO 

A Instituição conta com estrutura física moderna com boas dimensões, excelente 

iluminação, ventilação, limpeza e conservação. Os blocos que compõem o prédio da 

Instituição, além de bem localizados (cerca de 3 km do centro comercial da cidade), ainda, 

são todos dotados de segurança e acessibilidade (localizados em ambiente térreo, dotados 

de rampa de acesso, barras de apoio, sinalização em braile e sonora, piso tátil direcional, 

plataforma de elevação e mobiliário adaptado para atendimento, além de atendimento 

preferencial). 

No que é pertinente aos espaços de convivência e alimentação, a IES conta com três 

cantinas e uma delas com restaurante, todos dotados de circuito interno de televisão e 

monitoramento por equipe de atendentes institucionais. Os estabelecimentos, embora 

terceirizados, submetem-se, contratualmente, às normas institucionais de conservação e 

atendimento pois são integrantes da avaliação institucional realizada pela CPA. 

Igualmente, o espaço destinado aos locais de alimentação e convivência 

correspondem a aproximadamente 400 m² cada uma e são utilizados durante os períodos 

diurno e noturno, servindo, além de lanches, almoço e jantar. Os ambientes de convivência e 

alimentação comportam aproximadamente 1000 pessoas por turno. 

 

7.11.  LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: SERVIÇOS  

A IES disponibiliza a comunidade os seguintes serviços: Clinica Escola de Fisioterapia, 

Núcleo de Práticas Jurídicas e de Serviço Social, Academia de Ginástica e Hospital 

Veterinário. Para acessar esses serviços a população precisa passar pela triagem social, 

realizada pelos acadêmicos de Serviço Social e realizam orientações e atendimentos sociais.  

Os laboratórios de informática atendem aproximadamente 60 crianças carentes 

oriundas do bairro São Cristóvão, sendo estas selecionadas pelo Centro de Atenção 
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Psicosocial ✄ CAPS do referido bairro, com aulas de informática semanalmente, visando a 

formação profissionalizante destas crianças. 

 

7.12. LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS 

A IES conta com laboratórios que atendem plenamente os núcleos de conhecimentos 

básicos, profissionalizantes e específicos do Curso, a fim de complementar o ensino teórico e 

permitir práticas fundamentais.  Todas as atividades desenvolvidas nos laboratórios da IES 

seguem regulamentos específicos. 

 

7.12.1. Estrutura de Informática 

A IES conta com laboratórios que atendem plenamente a formação dos acadêmicos 

dos cursos da Instituição, a fim de complementar o ensino teórico e permitir práticas 

fundamentais. Atualmente são 13 laboratórios de informática, que devem ser utilizados, 

única e tão somente, para atividades acadêmicas dos cursos; todos com acesso livre à 

internet. Oito deles estão localizados no CTU, 04 no edifício Sede, sendo que destes, 02 são 

laboratórios de pesquisa e 01 laboratório de pesquisa na Biblioteca, totalizando 223 

microcomputadores, a disposição dos acadêmicos e dos professores. Há ainda laboratórios 

para uso específico de alguns cursos, como Arquitetura e Urbanismo, Engenharias, Sistemas 

de Informação e Administração. Nestes cursos há a utilização de softwares e recursos 

específicos para algumas práticas acadêmicas, como o software de jogos de empresa e a 

impressora 3D, licença autodesk, sketchup, ArchiCad, Revit e Office e Microsoft 365, além 

do Google For Education para uso dos alunos.  

Os acadêmicos podem utilizar os computadores para elaboração de projetos, 

inclusive em plataforma BIM aplicando na práticas os conteúdos propostos no que refere-se 

as habilidades e competências do perfil do arquiteto e urbanista, além de proporcionar ao 

acadêmico uma prototipagem rápida através de impressão 3D, onde demonstra a 

interdisciplinaridade com as disciplinas de projeto arquitetônico, desenho de arquitetura, 

sistemas estruturais, maquetaria  além de outras disciplinas que possam utilizar tais recursos 

tecnológicos e com isso o desenvolvimento no aluno, de habilidades e conhecimentos em 

tecnologias de informação será um diferencial do curso de Arquitetura e Urbanismo, pois 
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nos últimos anos o mercado tem demandado deste profissional o domínio tecnológico no 

exercício de suas competências profissionais nos diversos segmentos da sociedade. 

Os softwares instalados são atualizados constantemente e podem ser utilizados 

pelo acadêmico indistintamente, cabendo-lhe solicitar ao técnico responsável a liberação de 

senha. Não é permitida a cópia ou a instalação de quaisquer softwares nos equipamentos 

dos laboratórios, sem a prévia autorização, por escrito, de seu responsável. Além dos 

laboratórios, a Instituição franqueia a utilização da internet wifi a todos os alunos que fazem 

uso de tablets e notebooks, sendo que a tecnologia empregada comporta amplamente a 

quantidade de usuários. Há softwares para baixa visão e cegos nos laboratórios e na 

biblioteca e na secretaria acadêmica. 

A acessibilidade física e as condições ergonômicas dos equipamentos, propiciam a 

utilização por pessoas com necessidades de mobilidade e adaptação especiais. Os ambientes 

dos laboratórios são acessíveis por meio do uso de elevadores, sinalização em braile, sonora, 

direcionamento tátil, além de apresentarem excelente iluminação, ventilação (ar-

condicionado), acústica, limpeza e conservação. Todos os ambientes públicos da instituição 

são dotados de vigilância por circuito interno de televisão, vigilância por equipe específica e 

própria, de atendentes e seguro contra acidentes, bem como, dos equipamentos de 

segurança necessários. Com computadores, bancadas de trabalho, acesso a rede wifi, 

quadros e telas projetoras. Ademais, disponibiliza ao público utilitário Datashow (70). 

A coordenação dos laboratórios de informática, laboratórios de consulta e Internet 

fica sob responsabilidade do Núcleo de Tecnologia da Informação (NIT), que segue o 

Regulamento Interno do Núcleo de Tecnologia da Informação do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu. 

Tais instalações atendem à praticamente todas as disciplinas do curso, pois grande 

parte se relaciona à elaboração de projetos como as disciplinas de Introdução à Arquitetura 

e Urbanismo, Projeto Arquitetônico, Arquitetura de Interiores, Arquitetura Paisagística, 

Urbanismo, Acessibilidade e Patrimônio e Restauro. 
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7.12.1.1. Regulamento Interno do Núcleo de Tecnologia da Informação do Centro 
Universitário Vale do Iguaçu  

 
CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

 

Art. 1º. O Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) organiza-se com estrutura e método de 

funcionamento que preservem a unidade de suas funções junto às Centro Universitário Vale 

do Iguaçu (Uniguaçu), levando em consideração o processo de ensino, pesquisa e extensão, 

assegurando a plena utilização de seus recursos materiais e humanos, por meio da 

tecnologia de informação. 

Art. 2°. O Núcleo de Tecnologia da Informação é o órgão responsável pela coordenação dos 

laboratórios de informática, laboratórios de consulta e Internet, tendo um Coordenador 

designado pelo Diretor Geral da Instituição. 

 

Art. 3°- São objetivos do ao NTI: 

 

a) Desenvolver e normatizar procedimentos para o uso dos laboratórios que são de sua 

competência, bem como demais espaços em que se faça necessário o uso de recursos 

tecnológicos, de acordo com as premissas presentes nos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos de graduação e pós-graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu); 

b) Manter as rotinas de manutenção, realizando avaliações periódicas das demandas e 

serviços; 

c) Garantir o conforto, a segurança e o apoio técnico necessários ao desenvolvimento 

das aulas, pesquisas e demais demandas a serem realizadas nos espaços de 

responsabilidade do NTI; 

d) Disponibilizar os recursos e tecnologias da informação adequadas, conforme 

normatização presente nas leis em vigor, principalmente ao que tange aos direitos de 

software e hardware; 
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e) Oferecer cursos de formação na área de tecnologia aos docentes, discentes e 

técnicos-administrativos como medida de desenvolvimento tecnológico e 

informatizacional; 

f) Fomentar e ampliar, continuadamente, os recursos inovadores que promovam a 

diferenciação entre as atividades de praxe; 

g) Assegurar, plenamente, todas as atividades em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional, buscando o pleno desenvolvimento da Instituição e de 

seus cursos; 

h) Possibilitar, amplamente, o desenvolvimento das atividades de todos setores e órgãos 

da Instituição ao que tange à execução de suas atividades cotidianas ou eventuais; 

i) Promover a acessibilidade de comunicação entre todos os setores, órgãos, 

acadêmicos, professores e comunidade externa; 

j) Apresentar um Plano semestral de segurança informacional, juntamente com um 

plano de contingência que garanta estabilidade funcional por 24 (vinte e quatro) 

horas diárias em todos os dias da semana; 

k) Propiciar o acesso dos docentes, discentes e setores ao portal específico para os fins 

documentais e demais demandas acadêmicas-administrativas. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SUAS FUNÇÕES 

 

Art. 4º. O NTI, como um setor estruturado e mantido pelas Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu), em conformidade com as demandas apresentadas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), integrado aos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

graduação e pós-graduação, ao que tange o desenvolvimento e aprimoramento tecnológico 

inovador, será composto por um Coordenador, analistas de sistemas, técnicos-

administrativos, estagiários e monitores, quando for o caso. 

 

Art. 5º. São funções do Coordenador de NTI: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento Interno; 
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b) Gerir o setor conforme as prerrogativas legais em vigor, valorizando o 

desenvolvimento sustentável dos setores e órgãos da Instituição, promovendo a 

gestão dos membros do setor de forma inteligente e eficaz; 

c) Promover processos de inclusão digital e tecnológica, visando a integração e 

garantindo processos de aprendizagem e interação; 

d) Desenvolver as normativas de funcionamento dos espaços de responsabilidade do NTI 

e das demandas tecnológicas necessárias; 

e) Construir e manter rotinas de manutenção preventiva, em primeira instância, mas 

também as manutenções corretivas, quando necessário; 

f) Desenvolver um Plano de Ação e Execução das atividades no NTI em conformidade 

com os calendários acadêmico e administrativo; 

g) Pesquisar e propor novas tecnologias de informação em todos os seus âmbitos; 

h) Dar suporte aos setores, coordenadores de curso e demais órgãos ao que se refere à 

tecnologia da informação, bem como demais demandas direcionadas ao NTI; 

i) Promover ações de inovações tecnológicas na Instituição, promovendo o que se prevê 

no Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Projeto Pedagógico dos cursos 

de graduação e pós-graduação; 

j) Representar a Instituição em eventos relativos às políticas de desenvolvimento 

presentes no PDI; 

k) Realizar reuniões semanais do setor para a discussão da pauta semanal de trabalho; 

l) Propor e desenvolver eventos de integração tecnológica e de inovação em parceria 

com o Setor de Recursos Humanos e coordenações de cursos, visando a integralização 

do Programa de Capacitação Permanente do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

 

Art. 6º. São funções do analista de sistemas: 

  

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento Interno; 

b) Auxiliar o Coordenador no desempenho de suas funções; 

c) Implementar processos de utilização e ampliação dos programas institucionais de 

finalidade acadêmica e administrativa; 
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d) Assegurar o funcionamento pleno das redes de dados e demais tecnologias de 

informação e comunicação; 

e) Analisar o desenvolvimento tecnológico da Instituição em consonância com o PDI e os 

PPCs dos cursos de graduação e pós-graduação; 

f) Implantar sistemas, serviços e equipamentos conforme a legislação vigente e as 

demandas necessárias; 

g) Organizar o Plano de Aprimoramento e Ampliação dos equipamentos de hardware e 

software; 

h) Controlar o uso da rede de internet de acordo com as políticas da Instituição; 

i) Auxiliar docentes, discentes e setores no acesso ao portal e demais serviços 

específicos ligados à página da Instituição; 

j) Garantir a atualização periódica dos softwares em consonância com a legalidade e o 

uso de licenças padrões de cada sistema operacional. 

 

Art. 7º. São funções dos técnicos-administrativos: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento Interno; 

b) Auxiliar o Coordenador e o analista de sistemas no desempenho de suas funções; 

c) Realizar o atendimento aos acadêmicos, professores, setores, órgãos e demais 

pessoas que necessitem do setor de NTI; 

d) Manter e zelar a documentação do NTI: agendas, cronogramas, execuções de 

manutenção, relatórios, estatísticas e demais documentos pertinentes ao setor; 

e) Executar a manutenção necessárias em equipamentos; 

f) Controlar o uso de equipamentos, empréstimos e demais utilizações que demandem 

de cuidados; 

g) Manter o funcionamento dos programas e equipamentos tecnológicos e o controle da 

sua disponibilidade. 

  

Art. 8°. As funções dos estagiários e monitores: 

  

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento Interno; 
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b) Auxiliar os demais membros do setor no desenvolvimento de suas atividades; 

c) Aprimorar o conhecimento técnico a ser desenvolvimento durante o 

estágio/monitoria; 

d) Manter e zelar pelo bom uso dos equipamentos de responsabilidade do NTI; 

e) Conciliar os conhecimentos apreendidos com os trabalhos desenvolvidos dentro do 

setor. 

CAPÍTULO III 

DOS LABORATÓRIOS E DEMAIS ESPAÇOS 

 

Art. 9º. Serão tratados como laboratórios os espaços destinados ao processo de ensino, 

pesquisa e extensão, que visem o desenvolvimento tecnológico de forma eficaz e que 

promovam a inovação de forma simples e agregadora. 

 

Art. 10º. Os laboratórios de informática estão destinados ao desenvolvimento pleno da 

aprendizagem, em todas suas vertentes, visando a inclusão, a integração e relação com os 

processos de ensino, pesquisa e extensão, focalizando os seguintes objetivos: 

 

a) Prover a formação de pessoas habilitadas ao exercício profissional; ao ensino, a 

pesquisa e extensão em informática com a supervisão de um professor; 

b) Promover o desenvolvimento da pesquisa aplicada à área de informática demais 

áreas afins; 

c) Integrar-se com a comunidade universitária nas atividades de ensino e pesquisa que 

lhe são inerentes; 

d) Propiciar condições de plena integração dos benefícios da informática e das 

potencialidades das modernas redes de comunicação de dados ao processo de ensino 

da Instituição; 

e) Dar apoio à formação avançada ao que tange à aprendizagem; 

f) Disponibilizar ao Corpo Discente do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) 

equipamentos de informática que possam auxiliar na realização de trabalhos 

acadêmicos; 
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g) Fornecer meios informatizados para o ensino de disciplinas usando os recursos da 

informática; 

h) Auxiliar nas atividades de pesquisa, oferecendo o acesso à rede internacional de 

computadores; 

i) Beneficiar as atividades de extensão com os recursos da computação. 

 

Parágrafo Único: O Coordenador do NTI, atendendo pedidos formalizados pela Reitoria e 

coordenações de cursos, ou ainda por iniciativa própria nos limites de sua autonomia, poderá 

determinar exclusividade de um laboratório de informática a determinado curso mediante a 

necessidade de algum software ou equipamento específico da utilização do curso em 

questão, ou das necessidades especiais apresentadas por algum discente, nas conformidades 

legais e das previsões presentes no Núcleo de Acessibilidade do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 11. Os laboratórios de informática funcionarão no decorrer das aulas do período 

matutino e noturno, sempre com acompanhamento e supervisão do professor, podendo ser 

utilizado no período vespertino, desde que ocorra o agendamento para tal fim. 

 

Art. 12. Os dirigentes do NTI se reservam o direito de bloquear o acesso a arquivos e páginas 

que exponham a rede em riscos de segurança, bem como comprometam o desempenho dos 

equipamentos de informática, ou infrinjam os direitos legais previstos em nas normatizações 

presentes no Marco Civil da Internet, Lei N° 12.965/14. 

 

Art. 13. Os laboratórios de consulta são destinados para o desenvolvimento pleno e eficaz do 

aprendizado, oferecendo aos usuários possibilidades de utilização dos recursos básicos, 

diferentes do que se apresenta no laboratório de informática, pois a utilização está focada 

em atividades rápidas e de fácil demanda. 

 

Parágrafo Único: Os laboratórios e computadores destinados à consulta deverão estar 

sempre à disposição dos alunos e funcionarão durante o período de funcionamento da 

Instituição, com os softwares básicos de edição de texto, imagem e busca na Internet 
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devidamente instalados e com registros e licenças em dia, conforme previsto na legislação 

em vigor. 

 

Art. 14. Os demais espaços do NTI são considerados os locais de estoque e reserva de 

materiais, contendo uma sala em cada um dos prédios da Instituição, servindo como local de 

orientação, suporte e atendimento a docentes, discentes, técnicos-administrativos e demais 

pessoas interessadas nos recursos geridos pelo NTI. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS NORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS E DEMAIS ESPAÇOS 

  

Art. 15. As normas gerais para utilização dos laboratórios de informática e de consulta são: 

 

a) É proibido comer, beber e fumar dentro das salas dos laboratórios de informática e de 

consulta; 

b) É vedada aos professores e acadêmicos a instalação de qualquer software nos 

computadores das salas dos laboratórios de informática sem a devida autorização do 

NTIs; 

c) Só é permitido o acesso às salas dos laboratórios de informática aos discentes 

regularmente matriculados; 

d) Quaisquer atividades extras que envolvam diretamente os laboratórios de 

informática devem ser agendados previamente, exceto os laboratórios e 

computadores destinados à consulta; 

e) Todo o aluno, devidamente matriculado, tem o direito a utilização da Internet 

mediante o horário em que o laboratório estiver livre ou durante a aula quando o 

professor assim permitir; 

f) É permitido a utilização dos laboratórios de consulta por parte da comunidade 

externa desde que solicitada ao NTI e acompanhada de um de seus membros; 

g) Os laboratórios terão um controle de entrada e saída dos alunos, sendo que no 

horário marcado, o usuário será responsabilizado por quaisquer danos aos recursos 

tecnológicos. 
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Parágrafo Único: Os computadores destinados aos acadêmicos possuem um dispositivo que 

ao ser reiniciado, retorna toda à configuração original, desta forma, todos os programas 

instalados, documentos, arquivos salvos, vírus e demais programas maliciosos serão 

removidos automaticamente. Para isto foi criado a unidade T: destinada ao armazenamento 

de arquivos que não sofrem esta limpeza automática. 

 

Art. 16. As normas gerais para utilização da Internet são, levando em consideração o Marco 

Civil da Internet, Lei N° 12.965/14: 

 

a) O uso da internet é restrito somente ao acesso de fins acadêmicos e de pesquisa; 

b)  É proibido o uso para quaisquer outros fins; 

c) As reservas para a utilização como sendo atividades extras, devem ser feitas com 

antecedência e diretamente no NTI, por meio de formulário próprio; 

d) O acesso a páginas de redes sociais digitais, mensagens instantâneas e/ou de 

relacionamento, que não sejam de aspecto acadêmico é permitido, porém não 

priorizado, podendo ser bloqueado a pedido da Reitoria ou a critério da Coordenação 

do NTI. 

 

Art. 17. O não cumprimento destas normas implicará em penalidades a serem aplicadas ao 

responsável, em conformidade com o Regimento Interno da Instituição, podendo ser 

aplicado, também, em casos mais graves, a legislação civil vigente para esse fim. 

 

CAPÍTULO V 

DOS RECURSOS MULTIMEIOS E DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

  

Art. 18. Os recursos Multimeios são responsáveis por auxiliar e facilitar a condução das aulas, 

por meio da socialização mais clara dos conteúdos preparados pelos professores, bem como 

a apresentação de trabalhos das mais diversas instâncias, categorias e abrangências, 

objetivando favorecer o aprendizado através do uso de recursos audiovisuais. 
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Art. 19. Os Recursos Multimeios fazem parte da estrutura do Núcleo da Tecnologia da 

Informação que é responsável pelos recursos tecnológicos, do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 20. Os Recursos Multimeios poderão ser solicitados pelos professores, coordenadores de 

curso e funcionários em geral, mediante agendamento em programa específico para tal fim. 

 

Art. 21. Os responsáveis por disponibilizar os recursos Multimeios solicitados, são os 

funcionários ou estagiários do Núcleo de Tecnologia da Informação nomeados pelos 

responsáveis no intervalo estabelecido. 

 

Art. 22. O Coordenador do Núcleo de Tecnologia da Informação ou o Coordenador do setor 

ao qual o recurso faz parte, poderá determinar exclusividade de algum multimeio a um curso 

qualquer, mediante critérios por ele estabelecidos, ou mediante necessidade especial, 

previsto pelo Núcleo de Acessibilidade do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

 

Art. 23. Os recursos de Multimeios serão utilizados como mecanismos da Tecnologia da 

Informação e Comunicação, buscando o desenvolvimento pleno da aprendizagem em todas 

as suas vertentes, promovendo inclusão e acessibilidade em todas as suas frentes. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS MULTIMEIOS E TECNOLOGIA DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

  

Art. 24. As normas para utilização dos Recursos Multimeios são: 

  

a) Os Recursos apenas serão preparados para a atividade no horário de funcionamento 

das aulas na Instituição, ou a qualquer momento quando for necessário e estiver em 

agenda; 

b) As solicitações dos recursos ou agendas, poderão ser efetuadas com antecedência 

máxima de 24 (vinte e quatro) horas, através do sistema de agendamento 
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automatizado, que se encontra na página da Instituição junto ao Portal do Professor; 

salvo o recurso de data show que poderá ser reservado até 2 (duas) horas antes do 

uso, desde que disponível; 

c) Quando um recurso for danificado a ponto de que impossibilite sua utilização após ter 

sido agendado, não será possível a substituição, salvo quando outro recurso similar 

estiver disponível. 

d) Os funcionários ou estagiários/monitores do NTI nomeados responsáveis no intervalo 

da agenda, deverão disponibilizar o recurso antes do início da aula; 

e) Os responsáveis pelos Recursos Multimeios não se comprometem a disponibilizar 

antes do início da aula, um recurso que não foi agendado com antecedência e 

somente o fará, caso haja recurso similar disponível, ouvida a Coordenação 

Acadêmica; 

f) Em caso de um recurso danificado, deverá ser comunicado imediatamente ao 

responsável, para que este registre a ocorrência e retire o recurso danificado da 

agenda e o encaminhe para manutenção; 

g) Os responsáveis pela entrega do multimeios não poderão deixar o setor para 

atendimento dos usuários dos recursos em horários de maior fluxo que compreendem 

30 (trinta) minutos antes e 30 (trinta) minutos depois do início e do término das aulas, 

salvo quando houver mais de um responsável no momento. 

 

CAPÍTULO VI 

DO ACESSO AO PORTAL DO ALUNO E DEMAIS SERVIÇOS ON-LINE 

 

Art. 25. O Objetivo do Portal do Aluno é informar e interagir com as atividades acadêmicas 

desenvolvidas pela instituição e professores. Sendo que seu menu principal disponibiliza as 

seguintes opções: 

 

a) Quadro de aviso; 

b) Dados pessoais; 

c) Cursos da Instituição; 

d) Histórico; 
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e) Movimentação acadêmica; 

f) Notas de avaliações; 

g) Faltas; 

h) Entrega de trabalhos; 

i) Frequência diária; 

j) Quadro de horários; 

k) Período de matrícula; 

l) Matrícula Online 

m) Ocorrências 

n) Solicitações 

o) Matriz Curricular 

p) Plano de aula 

q) Documentos obrigatórios. 

 

§ 1º. O acesso é feito através da página institucional no endereço www.uniguacu.edu.br em 

SERVIÇOS ON-LINE, através do link identificado como PORTAL DO ALUNO ✄ GRADUAÇÃO. 

§ 2º. Por padrão, é utilizado o número do R.A. (Registro Acadêmico) como login, seguido da senha 

de primeiro acesso (número do telefone da instituição + @). 

§ 3º. No primeiro acesso ao portal do aluno, é solicitada a alteração da senha para uma nova 

senha de escolha do acadêmico. 

 

Art. 26. O portal do aluno de pós-graduação contém informações referentes às atividades 

acadêmicas de Pós-Graduação, conforme o seguinte menu: 

 

a) Dados acadêmicos; 

b) Dados pessoais; 

c) Financeiro; 

d) Conteúdo dos professores; 

e) Opção para troca de senha. 
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Parágrafo Único: o acesso é feito através da página institucional no endereço 

www.uniguacu.edu.br em SERVIÇOS ON-LINE, através do link identificado como PORTAL DO 

ALUNO ✄ PÓS GRADUAÇÃO. 

 

Art. 27. Alunos, professores e funcionários da Uniguaçu que estão regularmente cadastrados junto 

ao NTI podem acessar o e-mail institucional através de um identificador de usuário (login) e senha. 

Para facilitar a memorização e agrupamento destes identificadores, foram criadas padronizações 

que identificam a categoria do usuário pelas primeiras 4 (quatro) letras, seguidas do primeiro 

nome. Quando existem dois nomes iguais na mesma categoria, o identificador do usuário é 

definido pelo nome seguido do último sobrenome. 

 

§ 1º. A senha de qualquer categoria do usuário é criada automaticamente com os 4 últimos dígitos 

do login seguido do ano em que foi criado. No primeiro acesso a troca de senha é obrigatória. A 

senha deve conter 6 dígitos e destes, no mínimo dois numéricos. 

§ 2º. A redefinição de senha poderá ser feita em qualquer sala de multimeios onde estão presentes 

os funcionários do NTI. 

§ 3º. O acesso às rotinas administrativas só pode ser configurado pelo administrador de TI e 

Analista de Sistemas. 

§ 4º. O e-☛�✞✌ ✞✑✟✂✞✂✍✁✞✆✑�✌ ✄✟✂✂ ✡✞✟✁✆✑✁✂✄✌ ✁�✝� ✍✂✞✌✞✁�✎✏✆ �✂✝�✂✂✟ ✡✆ ✌✞✑✁ ✚✄✄✘☛�✞✌✛ ✡✞✟✁✆✑✁✂✄✌ ✑✆

endereço www.uniguacu.edu.br. 

 

Art. 28. O conteúdo dos professores pode ser acessado de qualquer lugar com acesso à internet 

pelo site do Google Classroom® (Sala de Aula) que é disponibilizada a partir de uma parceria entre 

a Instituição e o Google®, ou pelo E-mail institucional. Esta ferramenta permite a comunicação dos 

professores com os alunos e suas turmas e também o compartilhamento de materiais e tarefas. 

 

Art. 29. A Biblioteca online permite ao acadêmico e ao professor acessar o sistema de gestão da 

biblioteca. Através deste sistema pode-se efetuar reserva de livros, renovações de empréstimos, 

busca de títulos, entre outros, desde que em conformidade com o Regulamento Interno da 

Biblioteca e a Lei nº 9.610, de 1998 regula os direitos autorais. 
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CAPÍTULO VII 

DA AQUISIÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

Art. 30. Compete ao NTI manter o processo de aquisição, atualização e manutenção dos recursos 

tecnológicos a partir das necessidades a serem apresentadas e comprovadas pelos setores e 

órgãos competentes. 

Parágrafo Único: Os procedimentos de aquisição, atualização e manutenção deverão ser 

aprovados pela Reitoria da Instituição, ouvido a Coordenação do NTI, referente a real necessidade 

do procedimento. 

 

Art. 31. O processo de manutenção dos recursos tecnológicos deverá ser permanente, efetivo e 

preditivo sempre que possível. 

 

Art. 32. Toda a aquisição de equipamento computacional e informacional deve incluir a aquisição 

da licença do software básico apropriado para o seu uso, salvo softwares livres. 

 

Parágrafo Único: As licenças permanentes de software adquiridas deverão ser obrigatoriamente 

registradas como rege a letra da lei em vigor. 

 

Art. 33. As instalações de softwares nos equipamentos computacionais da Instituição somente 

serão autorizadas mediante registro e arquivamento da licença de uso no sistema centralizado do 

NTI. 

Parágrafo Único: O mesmo procedimento precisa acontecer com os softwares livres. 

 

Art. 34. A aquisição de recursos tecnológicos seguirá este procedimento: 

 

a) Preenchimento de formulário específico, on-line, para este fim, por parte do responsável 

pelo setor, ou órgão; 

b) Análise e aval da Reitoria, ouvido a Coordenação do NTI e levando em consideração o que é 

previsto no PDI, em conformidade com dotações orçamentárias para a compra de recursos; 
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c) Após aprovação, ou recusa, encaminhamento ao NTI, em caso de aprovação segue o 

processo de cotação de preço; 

d) Cotação realizada é encaminhado o pedido ao setor de compras para efetivação da 

compra. 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 35. Os casos omissos serão tratados pela Coordenação do NTI, ouvida a Reitoria. 

 

Art. 36. O presente Regulamento Interno entre em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 

Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), salvo disposições ao contrário. 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 

7.12.2. Laboratório de Física  

O laboratório de física experimental I, II, III e IV atende a disciplina de Física Aplicada 

à Arquitetura e Urbanismo, estando o laboratório equipado com: conjunto Matzenbachen 

para módulo de Young, painéis de hidrostática, conjunto para hidrodinâmica, viscosímetro 

de stokes, painel hidráulico, meios de propagação de calor, equipamento para Lei de Boyle-

Mariotte, entre outros vários equipamentos que são coerentes com as teorias aplicadas nas 

disciplinas de Física. 

 

7.12.3. Salas de Desenho Técnico I, II e Ateliê de Arquitetura e Urbanismo 

São três espaços para desenho técnico I, desenho técnico II e Ateliê de Arquitetura, 

são espaços destinados aos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, 

Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Agronomia. Na arquitetura atendem as disciplinas 

de desenho arquitetônico; projeto arquitetônico; arquitetura paisagística, urbanismo e 

meios de representação e expressão. Dentro das salas contem pranchetas e réguas com dois 

tamanhos diferentes e quadros branco. 
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7.12.4. Laboratório de Materiais de Construção Civil 

O laboratório de Construção Civil é um espaço destinado ao curso de Engenharia 

Civil, Arquitetura e Urbanismo. Na arquitetura atende à disciplina de Sistemas Estruturais III, 

que trata de fundações. Dentro do laboratório possui: prensa com capacidade de 100 

toneladas para ensaio de compressão de corpos de prova de molde cilíndrico, forno para 

secagem de agregados, betoneira elétrica, conjunto slump teste, capeador de corpos de 

prova e demais equipamentos que auxiliam a pratica em laboratório. 

 

7.12.5. Laboratório de Resistência dos Materiais 

 O laboratório de resistência dos materiais atende às disciplinas de resistência dos 

materiais das Engenharias, Tecnologia Mecânica das Engenharias de Produção e Mecânica. 

Na arquitetura atende à disciplina de Resistências dos Materiais. Contém equipamentos para 

fixação metálica através de solda Mig/Mag e elétrica, torno universal, equipamentos 

completos para metalografia, bancadas, quadro branco para aulas, máquina de ensaio 

universal, com analise de: tração, compressão, flexão, cisalhamento, dentre outros, onde 

permite inclusive fazer testes para empresas locais onde já são realizadas algumas parcerias, 

como também é dotado de EPI´s para maior segurança, além de possuir capela de exaustão, 

ducha e lava olhos caso ocorra acidentes com soluções corrosivas utilizadas em 

metalografia. 

 

7.12.6. Laboratório de Geologia e Mecânica dos Solos 

 O laboratório de geologia e mecânica dos solos atende às disciplinas de Geologia e 

Mecânica dos Solos, Topografia dos cursos de Agronomia, Engenharia Civil e Arquitetura e 

Urbanismo. Possui diversos equipamentos de análise de plasticidade, limite de liquidez, 

aparelho Casagrande, determinação de umidade por método speedy, dentre diversas 

analises físicas dos solos. Possui também teodolitos, GPS de alta precisão, estação total e 

equipamentos tecnológicos atualizados em relação às disciplinas das graduações.  
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7.12.7. Laboratório de Hidráulica e Mecânica dos fluidos, Instalações Hidrosanitárias e 
Instalações Elétricas. 
 É um espaço destinada aos cursos de Engenharia Civil, Agronomia, Engenharia 

Mecânica, Engenharia de Produção. Na arquitetura atende às disciplinas de projeto de 

Instalações Hidráulicas. Dentro do laboratório contem: Painel Hidráulico, Bancada de 

Escoamento Aberto, Associação de Bombas, Painéis Elétricos, manômetros com fluido 

manométrico dentre acessórios que oferecem suporte às atividades em laboratório. 

 
7.12.8. Sala de Maquetaria e Urbanismo e Conforto Ambiental 

O espaço é destinado ao curso de Arquitetura e Urbanismo e atende às disciplinas de 

Maquetaria, Projeto Arquitetônico, Paisagismo, Urbanismo e Conforto Ambiental. Possui 

mesas para elaboração de maquetes e projetos, também conta com um simulador de luz 

solar - Heliodon, atendendo ao ponto de vista energético do projeto, entre demais 

ferramentas que oferecem suporte para atividade realizada. 

 
7.12.9. Laboratório de Programação de Computadores e Impressão 3D 

 O espaço é destinado aos cursos de Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, 

Sistemas de Informação, Arquitetura e Urbanismo, entre outros. Possui 24 computadores 

ligados dotados de softwares específicos para programação de computadores, prototipagem 

rápida através de impressão 3D, kits arduino e kits de robótica Lego Mindstorm para 

trabalhar no auxílio de trazer o que é inovação em educação em tecnologia. 

 

7.13. ESCRITÓRIO MODELO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

O Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo está 

localizado no Núcleo Social da IES ✄ NS, que iniciou 

junto com a IES, tem como missão ser referência de 

ensino no sul do estado do Paraná e norte de Santa 

Catarina, assumindo o compromisso de promover o desenvolvimento educacional e social da 

região por meio de um ensino de qualidade em diferentes áreas do conhecimento, 

integrando a pesquisa à extensão, valorizando sobretudo, o compromisso social. 

O NS concentra os setores de atendimentos com as várias áreas representadas, 

como o Núcleo de Práticas Jurídicas ✄NPJ, do Serviço Social, da Saúde, que contempla os 
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atendimentos do Ambulatório de Nutrição, Clínica Escola de Psicologia, Farmácia Escola, 

Escritório Modelo de Engenharia Civil ✄ EMEC, além do Escritório Modelo de Arquitetura e 

Urbanismo ✄ EMAU e Ponto de Atendimento ao Empreendedor. 

A população atendida pelo Núcleo social passa por uma avaliação social, com o 

assistente social, que realiza uma entrevista ampla, onde também se utiliza critérios de 

renda, definidos por normativas legais, para que a população de maior vulnerabilidade social 

tenha a acesso aos serviços prestados pela IES, que além dos serviços realizados no Núcleo 

social. 

A vantagem é poder contribuir com uma devolutiva para a comunidade local, 

proporcionando o acesso aos serviços e a melhoria na qualidade de vida da população, com 

o propósito de ampliação da oferta de serviços prestados a comunidade pelo NS. Nesse 

contexto o EMAU presta um enorme serviço para sociedade, pois além de iniciar o processo 

de aplicação teórica, por meio da prática, para os acadêmicos, proporcionando um estágio 

não obrigatório, atende as  a populações sem possibilidade de ter acesso ao trabalho do 

arquiteto e urbanista (ONGS, entidades sem fins lucrativos, comunidades com 

necessidades). 

Quadro 48: Projetos elaborados pelo EMAU  
LOCAL PROJETO DESENVOLVIDO PROFESSOR ALUNOS  ANO 

CASA MATER RAINHA DA PAZ 
CANOINHAS 

ESTUDO ARQUITETÔNICO NOVA 
EDIFICAÇÃO  

GILDA MARIA 
AYRES PEREIRA 

2 2016 

IGREJA SÃO PEDRO E SÃO 
PAULO 
PORTO UNIÃO 

REFORMA E PROPOSTA DE 
INTERIORES 

GILDA MARIA 
AYRES PEREIRA 

2 2016 

EMAU ✄ ESCRITÓRIO MODELO 
UNIÃO DA VITÓRIA 

LOGO DO EMAU 
PROPOSTA DE INTERIORES DA SALA 
DO EMAU 

KARIME 
MASSIGNAN 
VIEIRA 

3 2016 

UNIGUAÇU ✄ 
UNIÃO DA VITÓRIA 

PROPOSTA DE INTERIORES DO 
MUSEU DE HARDWARE E  
 

KARIME 
MASSIGNAN 
VIEIRA 

3 2016 

UNIGUAÇU ✄ 
UNIÃO DA VITÓRIA 

ESTUDO PARA VIA DE PEDESTRE - 
RUA DAS FLORES 

KARIME 
MASSIGNAN 
VIEIRA 

3 2016 

ACARDI I - ASSOCIAÇÃO CASA 
DE APOIO E RESTAURAÇÃO 
UNIÃO DA VITÓRIA 

PROPOSTAS PARA PROBLEMAS DE 
ACESSO 

KARIME 
MASSIGNAN 
VIEIRA 

5 2017 

ACARDI II - ASSOCIAÇÃO CASA 
DE APOIO E RESTAURAÇÃO  
UNIÃO DA VITÓRIA 

PROPOSTA PARA COBERTURA 
KARIME 
MASSIGNAN 
VIEIRA 

2 2017 

UNIGUAÇU - ATENDIMENTO 
PSICOLÓGICO INFANTIL 
UNIÃO DA VITÓRIA 

PROPOSTA DE MOBILIÁRIO 
KARIME 
MASSIGNAN 
VIEIRA 

3 2017 

HOSPITAL SÃO BRAZ REFORMA E PROPOSTA DE KARIME 4 2018 
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PORTO UNIÃO INTERIORES DO ESPAÇO DE 
CONVIVÊNCIA 

MASSIGNAN 
VIEIRA 

DELEGACIA DA MULHER, 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
UNIÃO DA VITÓRIA 

PROPOSTA DE INTERIORES SALA DE 
ESPERA 

KARIME 
MASSIGNAN 
VIEIRA 

4 2018 

INSTITUTO SIM ✄ SEMPRE 
INCENTIVANDO A MUSICA 
PORTO UNIÃO 

ESTUDO DE MUDANÇA DE LAYOUT 
E PROPOSTA DE INTERIORES 

KARIME 
MASSIGNAN 
VIEIRA 

3 2018 

ESCOLA FRUMA RUTHENBERG  
UNIÃO DA VITÓRIA 

ADEQUAÇÃO PARA BANHEIRO 
ACESSÍVEL 

KARIME 
MASSIGNAN 
VIEIRA 

3 2018 

SESC 
PORTO UNIÃO 

PALESTRA PROJETO ORIENTANDO 
FUTUROS 

BRUNA MAIDEL 3 2019 

UNIGUAÇU  - SALASMART 
UNIÃO DA VITÓRIA 

PROPOSTA DE INTERIORES E 
EXECUÇÃO DA SALA SMART 

BRUNA MAIDEL 3 2019 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE 
UNIÃO DA VITÓRIA 

REFORMA E PROPOSTA DE 
INTERIORES DA SALA DE 
VACINAÇÃO 

BRUNA MAIDEL 3 2019 

POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL 
2º BATALHÃO DE SANTA 
CATARINA 
CANOINHAS 

ESTUDO ARQUITETÔNICO CENTRO 
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (CEA)- 
ANDAMENTO 

BRUNA MAIDEL 3 2019 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 
 

7.14. APOIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO 

  O apoio didático pedagógico e administrativo é realizado por órgãos criados por 

proposta do Diretor, ouvida a entidade mantenedora, para atendimento às necessidades de 

organização e expansão acadêmica e administrativa da Faculdade, com vistas ao 

desempenho esmerado e qualidade de suas atividades. Os órgãos de apoio técnico e 

administrativo são a secretaria, a tesouraria, a contabilidade, a biblioteca e setores de 

serviços de manutenção e limpeza. 

 

7.15. SECRETARIA GERAL  

A Secretaria Geral é o órgão concentrador das atividades administrativas acadêmicas 

do Centro Universitário Vale do Iguaçu e obedece às normas estabelecidas no regimento da 

IES, emanadas de órgãos superiores e ainda, da legislação vigente no que concerne à sua 

atividade. A função da Secretaria Geral é dar suporte aos setores a ela vinculados, 

providenciar arquivamento ordenado e seguro da documentação gerada pela administração 

acadêmica, atendimento aos acadêmicos (prestando informações, agilizando consultas e 

informando do andamento de processos acadêmico-administrativos de interesse do 
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acadêmico). Conforme o Regulamento da Secretaria Acadêmica o horário de funcionamento 

da Secretaria Geral,. secretaria atende de segunda-feira a sexta-feira das 7h45min às 22h30 

min e aos sábados das 7h 45min às 12h sem intervalos e interrupções. 

 

7.15.1. Regulamento Interno da Secretaria Acadêmica do Centro Universitário Vale do 
Iguaçu 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

 

Art. 1º. A Secretaria Acadêmica do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) é um 

órgão específico, singular, subordinado à Reitoria e à Pró-Reitoria Acadêmica, que cumpre 

suas atividades em conformidade com o Regimento Interno da Instituição. 

 

Art. 2° A Secretaria Acadêmica será coordenada por um Secretário Geral designado pela 

Reitoria. 

 

Art. 3º. São objetivos da Secretaria Acadêmica: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento Interno; 

b) Receber, processar e distribuir informações e dados de cada um dos acadêmicos 

desde seu ingresso na Instituição até a colação de grau, incluindo expedição e 

encaminhamento do registro do diploma; 

c) Controlar os registros acadêmicos de modo a garantir a segurança e preservação dos 

documentos e o lançamento e correção dos registros acadêmicos; 

d) Regular os procedimentos sobre notas, faltas, matrículas, transferências, 

cancelamento, trancamento de matrícula; 

e) Manter-se informada enquanto legislação vigente, adequando sua estrutura e 

organização às estruturas legais; 

f) Dialogar com os demais setores da Instituição, mantendo um processo de 

interlocução constante; 
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g) Manter os coordenadores de cursos informados sobre os procedimentos da 

Secretaria, bem como auxiliá-los ao que se refere às demandas de atividades de 

inerência documental, relacionada ao aluno; 

h) Prestar orientações sobre as normas da Instituição aos professores, coordenadores, 

acadêmicos e membros da sociedade; 

i) Expedir certidões, declarações, históricos e demais documentos relacionados à vida 

acadêmica dos estudantes; 

j) Participar da elaboração do calendário acadêmico anual; 

k) Produzir os editais oficiais da instituição, bem como toda a escrita de documentações 

que competem à Secretaria Geral; 

l) Participar da organização dos vestibulares, servindo como um dos órgãos 

regularizadores do processo; 

m) Zelar pelo respeito e bom atendimento; 

n) Preparar o dossiê do acadêmico e mantê-lo atualizado; 

o) Coordenar, orientar e acompanhar o processo de digitação de notas, frequências, 

planos de aula, planos de ensino e conteúdos por parte dos professores; 

p) Auxiliar no controle dos cursos de extensão, principalmente na expedição de 

certificados; 

q) Controlar os diários de classe desde a sua abertura ao seu encerramento, no final de 

cada ciclo; 

r) Analisar e controlar o fluxo acadêmico. 

 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS DO(A) SECRETÁRIO(A) GERAL E FUNCIONAMENTO 

 

Art. 4º. O horário de funcionamento da Secretaria Geral será das 7h30min às 22h30min, sem 

intervalos e interrupções. 

 

Art. 5º. Compete ao(à) Secretário(a) Geral: 

 

a) Responder pelo registro e controle acadêmico dos cursos mantidos pela Instituição; 
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b) Chefiar a Secretaria Geral, requisitando funcionários necessários ao seu 

funcionamento para serem contratados pelo Diretor, com a aprovação da 

Mantenedora; 

c) Redigir e fazer expedir toda a correspondência oficial da Instituição; 

d) Comparecer às reuniões do Conselho Superior e do Conselho de Ensino e Pesquisa 

(CONSEPE), lavrando as respectivas atas; 

e) Abrir e encerrar os termos referentes a todos os atos escolares, submetendo-os à 

assinatura da Reitoria; 

f) Zelar pela disciplina em todas as dependências da Instituição; 

g) Organizar os dados estatísticos e os documentos necessários aos relatórios da 

Diretoria; 

h) Acatar, cumprir e fazer cumprir as determinações do diretor, do Conselho de Ensino e 

Pesquisa e do Conselho Superior da Instituição. 

i) Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste Regulamento 

Interno; 

j) Cumprir os objetivos presentes no caput no Art. 3º do presente Regulamento Interno. 

 

CAPÍTULO III 

DO REGIME ACADÊMICO 

 

Art. 6º. O ano letivo abrange, no mínimo, duzentos dias letivos, distribuídos em dois períodos 

letivos regulares de forma semestral, cada um com, no mínimo, cem dias de atividades 

acadêmicas efetivas, não computados os dias reservados a exames. 

 

Art. 7º. O período letivo prolongar-se-á sempre que necessário, para que se completem os 

dias letivos previstos, bem como para integral cumprimento nele ministradas. 

Art. 8º. As atividades do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) são estabelecidas 

em calendário acadêmico no qual constarão, pelo menos, o início e o encerramento dos 

períodos letivos e, nestes, os períodos de exames. 
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CAPÍTULO IV 

DA MATRÍCULA, REMATRÍCULA, REABERTURA DE MATRÍCULA, CANCELAMENTO E 

TRANCAMENTO DE MATRÍCULA E TRANSFERÊNCIA 

 

Art. 9º. A matrícula institucional, ato formal de ingresso no curso e de vinculação às Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), realiza-se na Secretaria Acadêmica, nos prazos 

estabelecidos em calendário acadêmico. 

 

Art. 10º. O pedido de matrícula é instruído com a documentação definida em Edital próprio a 

ser lançado em cada período de matrícula. 

Parágrafo Único: Em casos singulares, a Reitoria pode estabelecer outras exigências para a 

matrícula, nos termos do Regimento e da legislação pertinente em vigor. 

 

Art. 11. Os candidatos que concluírem o Ensino Médio por meio da modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) ou Exame 

Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e processos 

supletivos, devem apresentar certificado definitivo de conclusão de curso, autenticado em 

cartório, não sendo aceitos atestados de eliminação de matérias, isoladamente. 

 

Art. 12. O candidato classificado que não se apresentar dentro do prazo estabelecido, com 

todos os documentos exigidos, mesmo se já tiver efetuado o pagamento dos encargos, perde 

o direito de matrícula em favor dos demais candidatos a serem convocados por ordem de 

classificação. 

 

§ 1º. Nenhuma justificativa pode eximir o candidato da apresentação dos documentos 

exigidos no prazo devido. 

§ 2º. Consideram-se documentos, para os efeitos deste Regulamento, todas as exigências 

previstas no Edital de convocação do processo seletivo, necessárias ao ato de matrícula. 

§ 3º. Pode ser admitida a matrícula de candidatos portadores de diploma registrado de Curso 

Superior, desde que observadas as normas específicas vigentes e o limite de vagas anuais 

fixadas para cada curso de graduação. 
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§ 4º. Existindo vaga, o portador de diploma registrado de curso de graduação pode 

matricular-se em séries subsequentes do curso pretendido, mediante o aproveitamento de 

estudos já realizados, após análise dos respectivos currículos e programas, exame específico 

de cada disciplina, e a aprovação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). 

 

Art. 13. A matrícula é renovada semestralmente, em prazos estabelecidos no calendário 

acadêmico. 

 

Art. 14. Os atos de matrícula e rematrícula são a confirmação de continuidade dos estudos 

que estabelecem às Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) e o aluno - um vínculo 

contratual de natureza bilateral - gerando direitos e deveres entre as partes e a aceitação, 

pelo matriculado, das disposições contidas no presente Regulamento. 

 

Art. 15. A matrícula ou a rematrícula, feita em bloco, é válida para o semestre letivo 

subsequente e os encargos educacionais correspondentes são devidos independentemente 

do número de disciplinas a serem cursadas. 

 

Art. 16. A não renovação da matrícula implica em abandono do curso e desvinculação do 

aluno do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) e o seu retorno somente pode se dar 

por classificação em novo processo seletivo, admitindo-se o aproveitamento dos estudos já 

cursados. 

Parágrafo Único: A matrícula é feita por semestre letivo, admitindo-se a dependência em até 

duas disciplinas, observada a compatibilidade de horários. 

 

Art. 17. No caso de reabertura de matrícula, para retornar à Instituição, o Acadêmico deve 

requerer, por escrito junto à Secretaria Acadêmica, dentro dos prazos estabelecidos pelo 

Calendário Acadêmico, a Reabertura de Matrícula. O Acadêmico que tiver interrompido seu 

curso por trancamento, pode retornar à instituição. 
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Art. 18. É concedido o trancamento de matrícula para efeito de interrupção temporária dos 

estudos e tem por fim manter o vínculo entre o aluno e as Centro Universitário Vale do 

Iguaçu no período do afastamento. 

 

§ 1º. O trancamento de matrícula deve ser requerido pelo aluno no período fixado no 

calendário acadêmico. 

§ 2º. No requerimento de trancamento de matrícula deve constar, expressamente, o período 

de tempo do trancamento, o qual não pode ultrapassar a um ano letivo, e a comprovação de 

quitação dos encargos educacionais relativos ao período letivo anterior. 

§ 3º. Não serão atendidos pedidos consecutivos de trancamento de matrícula. 

§ 4º. O período letivo em que a matrícula estiver trancada não será computado para efeito 

de verificação do tempo máximo para a integralização do currículo pleno do curso. 

§ 5º. É de competência da Pró-Reitoria Acadêmica, em conjunto com a Coordenação de 

Curso a decisão sobre os pedidos de trancamento de matrícula. 

 

Art. 19. O cancelamento de matrícula dar-se-á através de requerimento fornecido pela 

Secretaria Acadêmica, e a qualquer momento, o aluno poderá solicitar o cancelamento do 

curso, rescindindo o contrato de prestação de serviços educacionais firmado. 

 

Art. 20. Caso o acadêmico não realize o cancelamento será considerado desistente, neste 

caso incorrendo na inadimplência contratual passível de execução judicial e na perda da 

vaga. 

 

Art. 21. Os alunos regularmente matriculados em cursos afins de outras Instituições de 

Ensino Superior poderão requerer o pedido de transferência para os cursos do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). Os requerimentos de pedido de transferência 

deverão ser preenchidos em modelos que estarão à disposição dos acadêmicos e deverão ser 

protocolados junto à Secretaria Acadêmica, de acordo com os prazos previstos em calendário 

acadêmico. 
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Parágrafo Único: Junto ao requerimento, o acadêmico deverá anexar os seguintes 

documentos: 

 

a) Histórico escolar do curso de origem; 

b) Grade Curricular do Curso de origem; 

c) Programa e ementas das disciplinas já cursadas; 

d) Justificativa do pedido de transferência. 

 

Art. 22. Os pedidos de transferência são analisados pelos Coordenadores dos respectivos 

cursos, nos prazos previstos no calendário letivo, ou a qualquer momento, e homologados 

pela Pró-Reitoria Acadêmica. 

 

Parágrafo Único: Os critérios para análise e julgamento dos requerimentos são: 

 

a) Existência de vaga no período compatível com o aproveitamento de seu histórico 

escolar; 

b) Média das notas ou conceitos das disciplinas cursadas na Instituição de origem que 

são passíveis de aproveitamento (dispensa) na grade curricular do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 23. A Secretaria Acadêmica divulgará em edital, conforme calendário letivo, a lista dos 

classificados no processo de transferência. 

 

Art. 24. Ao término do período de rematrícula, a Secretaria do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu) publicará, em edital, a quantidade de vagas disponíveis para efeitos de 

transferência. 

Parágrafo Único: As matrículas para os alunos convocados para transferência serão 

realizadas conforme calendário letivo. 

Art. 25. Se algum dos candidatos para transferência não se apresentar nos dias indicados, a 

Secretaria Acadêmica chamará os candidatos que se encontram na ordem subsequente na 

lista de classificação. 
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Art. 26. As matrículas dos alunos transferidos serão encaminhadas para os Coordenadores 

dos cursos a fim de que indiquem a necessidade, ou não, de realização de adaptações de 

disciplinas. 

 

Parágrafo Único: O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que se fizerem 

necessárias. 

CAPÍTULO V 

DA DISPENSA DE DISCIPLINA, DESISTÊNCIA E ADAPTAÇÃO DE DISCIPLINAS 

 

Art. 27. Os acadêmicos que já cursaram disciplinas constantes nas grades curriculares dos 

cursos de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) poderão requerer a 

dispensa, nos prazos previstos em calendário acadêmico. 

 

Art. 28. O aluno transferido estará sujeito às adaptações curriculares das disciplinas que se 

fizerem necessárias.  Na aprovação dos planos de adaptação serão observados os seguintes 

princípios gerais: 

 

a) A adaptação deve se processar mediante o cumprimento de plano especial de 

estudos, que possibilite o melhor aproveitamento de tempo e de capacidade de 

aprendizagem do aluno; 

b) Quando forem prescritos estudos complementares no processo de adaptação, podem 

realizar-se no regime de matrícula especial em disciplinas de qualquer período letivo; 

c) Não estão isentos de adaptação os alunos beneficiados por lei especial que lhes 

assegure a transferência em qualquer época e independente de existência de vaga; 

d) Quando a transferência se processar durante o período letivo, são aproveitados 

conceitos, notas, créditos e frequências obtidos pelo aluno na instituição de origem 

até a data em que dela tenha se desligado; 

 

CAPÍTULO VI 

SEGUNDA CHAMADA E REVISÃO DE NOTAS 
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Art. 29. Ao aluno que faltar a avaliações escritas da semana de provas ou exames finais lhe é 

facultado o direito de requerer a realização de segunda chamada, dentro do prazo de dois 

dias, após as suas aplicações, devendo pagar a taxa correspondente junto ao Setor 

Financeiro. O requerimento deverá ser feito junto à secretaria, devendo ser analisado pelo 

professor da disciplina em concordância com a coordenação do curso. 

 

Parágrafo Único: As provas de segunda chamada serão realizadas conforme calendário 

letivo. 

 

Art. 30. Pode ser concedida a revisão de nota atribuída aos exames, quando requerida pelo 

aluno no prazo de 3 (três) dias, contados da divulgação e/ou publicação das notas pelos 

professores. 

 

Parágrafo Único: O pedido será dirigido ao Coordenador do Curso, devendo ser escrito, 

fundamentado e instruído de uma cópia da prova. Os pedidos não fundamentados, ou 

fundamentados inadequadamente ou insuficientes, serão liminarmente indeferidos. 

 

CAPÍTULO VII 

DO TRATAMENTO ESPECIAL 

 

Art. 31. É assegurado aos alunos amparados por normas legais, o direito a tratamento 

especial, com dispensa de frequência regular, em conformidade com as regras e condições 

constantes no presente Regulamento. São considerados merecedores de Tratamento Especial 

os acadêmicos portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções 

infectocontagiosas, traumatismo grave que impossibilite a deambulação, caracterizados por: 

 

a) Incapacidade física relativa, incompatível com a frequência aos trabalhos 

acadêmicos; desde que se verifique a presença das condições intelectuais e 

emocionais necessárias para o prosseguimento das atividades acadêmicas em novos 

moldes; duração que não ultrapasse o máximo ainda admissível, ou seja, vinte e cinco 
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por cento da carga horária da disciplina; entretanto havendo necessidade de maior 

período, a análise e a deliberação serão incumbência do CONSEPE, levando em 

consideração a especificidade de cada caso; 

b) A partir do oitavo mês de gestação e durante quatro meses a acadêmica em estado 

de gravidez poderá ficar assistida pelo Tratamento Especial. Em caso de complicações 

durante o período gravídico em que haja necessidade de repouso e risco de aborto a 

acadêmica terá direito à concessão de Tratamento Especial desde que haja 

comprovação mediante apresentação de atestado médico; 

c) Deverá ser atribuído ao acadêmico, como compensação da ausência às aulas, 

exercícios domiciliares com acompanhamento dos professores das respectivas 

disciplinas, sempre que compatíveis com o estado de saúde e as possibilidades da 

Instituição; 

d) O acompanhamento dar-se-á por intermédio de um representante apontado pelo 

acadêmico no ato do requerimento; 

e) As atividades teóricas correlatas ao estágio curricular poderão ser desenvolvidas em 

Tratamento Especial, contudo as atividades práticas deverão ser suspensas e 

cumpridas presencialmente tão logo o acadêmico se encontre apto, desde que dentro 

do semestre letivo e, observadas as possibilidades da Instituição; 

f) O requerimento para concessão de Tratamento Especial deverá ser realizado na 

Secretaria Acadêmica da Instituição, pelo interessado ou por representante, no prazo 

de até sete dias após o afastamento das atividades acadêmicas; 

g) O requerimento deverá ser instruído com atestado médico, demonstrando o motivo e 

a gravidade do caso e, ainda, se possível, o período de afastamento recomendado. Se 

expirar o prazo recomendado pelo atestado médico apresentado no ato do 

requerimento, o acadêmico deverá apresentar novo atestado esclarecendo os 

motivos para manutenção do Tratamento Especial; 

h) É imprescindível a apresentação do atestado médico no ato do requerimento, sob 

pena de indeferimento imediato do pedido; 

i) Será de competência do Coordenador do Curso o deferimento ou indeferimento do 

pedido de concessão de Tratamento Especial, bem como seu acompanhamento e 
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deferimento de lapso temporal, devendo alertar o acadêmico ou seu representante 

acerca da necessidade de dilatação do prazo autorizado pelo atestado médico. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA AVALIAÇÃO E DO DESEMPENHO ESCOLAR 

 

Art. 32. A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo sobre a 

frequência e aproveitamento. 

 

Art. 33. A frequência às aulas e demais atividades programadas, permitida apenas aos 

matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas não previsto em lei. 

§ 1o. Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na 

disciplina o aluno que não tenha frequência de, no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) 

das aulas e demais atividades previstas. 

§ 2o. A verificação e registro da frequência são de responsabilidade do professor, e seu 

controle, para o efeito do parágrafo anterior, da Secretaria. 

 

Art. 34. O aproveitamento escola é avaliado através de acompanhamento contínuo do 

aluno e dos resultados por ele obtidos nos exercícios escolares. 

§ 1o. Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios escolares sob a forma de 

provas e determinar os demais trabalhos, bem como julgar-lhes os resultados. 

§ 2o. O exame final realizado ao fim do período visa à avaliação da capacidade do domínio do 

conjunto da disciplina. 

 

Art. 35. As verificações de aprendizagem, de acordo com a natureza da disciplina, poderão 

compreender: 

 

a) Provas escritas, gráficas, orais, seminários e arguições; 

b) Trabalhos práticos, inclusive extra-classe; 

c) Pesquisa ou estágio, desde que sob orientação, supervisão e controle do professor; 

d) Relatórios de aulas práticas ou trabalhos equivalentes; 
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e) Elaboração de projetos, monografias, dissertações e de tese e sua defesa; 

f) Outras formas que atendam às peculiaridades didático-pedagógicas de cada 

disciplina. 

 

§ 1o. Será obrigatória a atribuição de notas bimestrais. 

§ 2o. Será assegurado ao aluno, desde que devidamente fundamentado, o direito de requerer 

a revisão de provas, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data da divulgação da nota da 

respectiva prova. 

§ 3o. Poderá ser concedida segunda chamada ao aluno que, não tendo comparecido às 

provas ou demais verificações de aprendizagem ou exame final, comprove impedimento 

legal, motivo de doença, atestado médico ou motivo de força maior devidamente 

comprovado e venha requerê-la, no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da data de sua 

realização. 

§ 4o. As provas de segunda chamada de provas bimestrais, serão realizadas no final de cada 

semestre letivo, sendo o conteúdo das mesmas abrangente a toda matéria lecionada 

durante aquele semestre. 

Art. 36. As notas bimestrais e de exame final serão graduadas de 0 (zero) a 10 (dez) 

permitida apenas a fração de 0,5 (meio) ponto. 

 

Art. 37. Será considerado promovido por média o aluno que obtiver, em qualquer disciplina, 

média das notas bimestrais igual ou superior a 7 (sete) e frequência mínima de 75% (setenta 

e cinco por cento) das aulas e demais atividades escolares. 

 

Art. 38. Ficará sujeito ao exame final o aluno que obtiver, em qualquer disciplina, média 

semestral igual ou superior a 4 (quatro) e inferior a 7 (sete) e frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades escolares. 

 

Art. 39. Quando o aluno realizar exame final, a média de aprovação resultante da média 

aritmética entre a nota dessa prova e a média das notas bimestrais, será 5 (cinco). 
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Art. 40. Será permitida a matrícula em disciplinas do semestre subsequente, apenas aos 

alunos que tenham obtido aprovação nas disciplinas dos semestres anteriores. 

 

Parágrafo Único: O aluno que não obtiver aprovação em até 2 (duas) disciplinas do semestre 

que cursou deverão cursá-lo em regime de dependência no ano seguinte. 

 

Art. 41. O aluno que ingressar na Instituição por outra forma que não a de matrícula inicial 

pela via do processo seletivo ficará sujeito ao mesmo sistema de aprovação dos demais 

alunos. 

CAPÍTULO IX 

DO DIÁRIO DE CLASSE 

 

Art. 42. A Secretaria Acadêmica coordenará o processo de preenchimento do Diário de 

Classe, que é realizado de forma virtual em sistema próprio e mantido pelas Centro 

Universitário Vale do Iguaçu, sendo a regularidade de controle de frequência de inteira 

responsabilidade do professor e deverá ser mantida diariamente. Quando houver qualquer 

modificação a ser feita, o professor deverá preencher um requerimento na Secretaria 

Acadêmica da instituição para alteração das informações. A secretaria não fará alteração 

sem o preenchimento do requerimento e também não fará verificações diárias de mudanças 

no diário de classe sem o aviso do professor. 

 

Art. 43. A Secretaria Geral definirá os prazos para lançamentos de notas, faltas e conteúdos 

nos diários, conforme calendário acadêmico, dentro do processo bimestral em cada semestre 

letivo.  

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 44. Os casos omissos neste Regulamento Interno serão resolvidos pela Secretaria 

Acadêmica, ouvida a Reitoria e a Pró-Reitoria Acadêmica. 
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Art. 45. O presente Regulamento Interno entrará em vigor na data de aprovação pelo 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), revogando as disposições ao 

contrário. 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Profª. Marta Borges Maia 
REITORA 

 

7.15.2. Organização do controle acadêmico  

Os registros de notas e frequências são lançados no sistema acadêmico pelos 

professores e arquivados, em meio físico, pela secretaria em local apropriado, separados por 

ano/semestre, turmas e disciplinas. Da mesma forma, a documentação dos alunos e as 

solicitações protocoladas, são registradas no sistema e os documentos físicos arquivados em 

pastas individuais. O acompanhamento do currículo do aluno é feito através de relatório 

expedido pela secretaria, através do sistema INTEGRA, que emite uma cópia ao acadêmico, 

sempre, na renovação da matricula ou a qualquer momento, pela consulta on-line no site da 

faculdade. As coordenações também recebem uma via deste documento no final de cada 

período. O sistema de trabalho adotado na Secretaria Acadêmica é o de divisão de tarefas, 

coordenadas pela Secretaria Geral que as distribui de acordo com as necessidades. As 

atividades realizadas são: montagem e acompanhamento dos processos protocolados, 

elaboração de documentos, suporte aos professores na época de registro de notas e 

frequências, matrícula de alunos de primeiro ingresso (calouros) e cursantes (veteranos) no 

início do semestre, atendimento de telefone em assuntos pertinentes à secretaria, 

atendimento de alunos no balcão, atendimento de solicitações de professores e 

coordenadores, arquivamento de documentos nas pastas individuais dos alunos, controle de 

documentação e emissão de aditamento do FIES, emissão de documentos oficiais da IES, 

emissão de certificados e encaminhamento de diplomação, inscrições e controle de eventos 

da instituição.  
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7.15.3. Corpo técnico da Secretaria 

 O corpo técnico-administrativo da Secretaria é constituído por quatro funcionários (sendo 

dois com curso superior), dois menores aprendizes e cinco estagiários. Existem duas formas 

de treinamento para o pessoal técnico-administrativo: 1. treinamento realizado 

semestralmente pelo departamento de Recursos Humanos da IES; 2. treinamento na 

operacionalização do sistema acadêmico, que ocorre a cada atualização. O corpo técnico-

administrativo também é parte avaliada no processo de avaliação institucional. Os 

colaboradores da Secretaria reúnem-se mensalmente para discutir assuntos pertinentes às 

rotinas e melhorias dos processos internos. 

 

7.15.4. Corpo Técnico da Biblioteca  

O corpo técnico-administrativo da biblioteca é constituído por uma bibliotecária, uma 

encarregada, uma auxiliar de biblioteca, duas menores aprendizes e dez estagiários. Os 

treinamentos para o pessoal da biblioteca são realizados e organizados pelos Recursos 

Humanos da IES; o treinamento na operacionalização do sistema bibliotecário ocorre a cada 

atualização e entrada de novos atendentes. Os colaboradores da Biblioteca reúnem-se 

mensalmente para discutir assuntos pertinentes às rotinas e melhorias dos processos 

internos. 

7.16. OUTRAS ESTRUTURAS FÍSICAS 

✝ Sala de multimeios: apoio didático aos docentes com data show, retroprojetores, dvd 

players, etc.  

✝ Academia de musculação: usada pelos acadêmicos para práticas de condicionamento 

físico.  

✝ Quadra de esporte: possibilita práticas desportivas extra horário de aula. Clínica de 

fisioterapia possibilita atendimento aos acadêmicos encaminhados por médicos e que 

necessitam deste procedimentos.  

✝ Centro esportivo universitário: possibilita práticas desportivas extra-horário de aula.  

✝ Estacionamento para bicicletas, carros, motos, vans e ônibus: vagas para mais de 50 

veículos entre ônibus e vans, 800 veículos automóveis, 200 motocicletas e 50 bicicletas. 
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8. CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE 

Guiada pela busca da excelência no ensino 

superior, o Centro Universitário Vale do Iguaçu 

entendem que todo aquele que adquire 

conhecimento tem o compromisso de garantir 

que a exclusão social, a pobreza, a violência, o 

analfabetismo, a fome e as enfermidades sejam 

minimizadas. Pautada nos preceitos da Constituição Federal de 1988 e demais instrumentos 

que regem a acessibilidade no âmbito educacional, segundo os quais deve ser garantido o 

acesso ao conhecimento a todas as pessoas, independente da raça, credo, orientação sexual, 

deficiência de alguma forma, ou diferencial cognitivo, a Instituição crê que a inclusão não 

pode ser entendida apenas como a inserção, em sala de aula, de pessoa portadora de 

necessidades especiais ou diferencial cognitivo. Deve-se, adicionalmente, proporcionar-lhe 

condições de que adquira o conhecimento a partir de uma participação ativa de construção 

cognitiva e social. 

Para isso, faz-se necessário prever e providenciar recursos físicos e serviços de 

apoio especializado a fim de que o discente tenha condições de interagir socialmente no 

sentido de, conforme suas possibilidades, ingressar no mercado do trabalho. Por esse 

motivo, a Instituição oferece além das condições de acessibilidade física, o atendimento 

pedagógico adequado aos alunos com deficiência visual e auditiva, com restrições de 

mobilidade permanente ou temporária, o atendimento individualizado de acordo com as 

suas peculiaridades, e reconhece e garante os direitos da pessoa com transtorno do espectro 

autista, por meio de ações que permeiam todas as dimensões da instituição. 

 

8.1. NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU (NAU) 

O Núcleo de Acessibilidade do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) é 

composto por equipe multidisciplinar que trabalha para a remoção de barreiras físicas, 

arquitetônicas, metodológicas e atitudinais, por meio de atendimento educacional 

especializado de estudantes com necessidades especiais, sejam elas: físicas, visual e auditiva, 

transtornos globais de desenvolvimento e aprendizagem, bem como altas habilidades, 
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sugerindo procedimentos educacionais diferenciados para o ensino-aprendizagem e 

processos avaliativos.  

ATIVIDADES E ÁREAS ABRANGIDAS: 

✝ Atendimento Educacional Especializado: é o desenvolvimento de um serviço, de caráter 

complementar ou suplementar à formação dos estudantes no ensino regular, voltado 

para a formação dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades/superdotação, considerando as suas necessidades específicas de 

forma a promover acesso, participação e interação nas atividades acadêmicas. Esse 

atendimento perpassa todos os níveis, etapas e modalidades do ensino, dando garantias 

e direito à educação de todos os estudantes a educação regular.  

✝ Formação docente: formação continuada e orientações voltadas aos docentes da IES 

quanto ao processo de ensino-aprendizagem dos estudantes com necessidades 

educacionais especiais. 

✝ Assessoria: assessoria permanente aos colegiados de cursos para o desenvolvimento de 

atividades, avaliações, aulas práticas e teóricas, adaptações curriculares para o 

atendimento aos estudantes com necessidades especiais.  

✝ Libras e braile: formação continuada a docentes e estudantes em Libras e Braile. 

Desenvolvimento e utilização de softwares para a leitura de textos em braile. 

Incorporação da disciplina de libras nos cursos de graduação. Disponibilização de um 

profissional de Libras para eventos dos colegiados e institucionais.  

✝ Vagas especiais: garantia e disponibilização de vagas especiais nos estacionamentos da 

IES, auditórios e salas de aula, banheiros e todos os espaços da IES. 

✝ Acessibilidade e mobilidade interna: garantia e disponibilização de acesso a todas as áreas 

da IES, por meio de rampas, elevadores e auxílio de pessoal capacitado.  

ÁREAS DE ATUAÇÃO DO NÚCLEO 

Área de apoio à acessibilidade e à mobilidade: orientação e acolhimento dos alunos com 

necessidades especiais de locomoção, fazendo o acompanhamento periódico do 

desenvolvimento do estudante. 

✝ Área intelectual: orientação aos estudantes com dificuldades que afetam o ensino-

aprendizagem, promovendo ações que deem condições de acessibilidade e permanência 

nos estudos. Sendo dividida em: 
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o Atendimento Psicopedagógico: apoio realizado por uma equipe de Psicológicos e 

Psicopedagogos, que realizará uma triagem e investigação das dificuldades de 

aprendizagem, transtornos globais de desenvolvimento entre outros, atuando na 

orientação individual, grupal, familiar e no apoio pedagógico aos professores e 

coordenadores de curso.  

o Adaptação curricular: subsidia o processo de aprendizagem dos acadêmicos 

ingressantes que apresentarem dificuldades de aprendizagem e/ou defasagem de 

aprendizagem, retomando conceitos, métodos e procedimentos fundamentais para o 

desenvolvimento do estudante ao longo do seu processo de formação dentro e fora 

da IES. 

✝ Área sensorial: apoio e orientação aos alunos com dificuldades e deficiência auditiva e 

visual.  

o Área visual: proporciona apoio pedagógico e recursos adaptados aos deficientes 

visuais, cegos e baixa visão. Também dará apoio aos professores e coordenadores de 

cursos quando necessário. 

o Área auditiva: oferece apoio de interprete em Libras em sala de aula aos alunos 

surdos, bem como desenvolve cursos de formação em Libras para professores, 

coordenadores de curso e alunos.  

 

Pela Resolução nº 019/2019 a reitora do Centro Universitário Vale do Iguaçu resolve 

designar os membros do Núcleo de Acessibilidade ✄ NAU do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu.  

Coordenadora: Profª Tânia Mara Ruivo 

Membros: 

Profº Atílio Augustinho Matozzo ✄ Linguista 

Profº João Estevão Sebben ✄ Representante dos Coordenadores de Curso 

Profª Guidie Elleine Nedochetko Rucinski ✄ Psicóloga 

Profª Paula Vaccari Toppel ✄ Arquiteta e Urbanista 

Profª Denise Delonzek ✄ Pedagoga 

Profª Larissa Jagnez ✄ Engenheira Civil 

Profª Marta Borges Maia ✄ Psicopedagoga 
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Profª Marly Terezinha Della Latta ✄ Enfermeira 

Profª Mirian Obertz ✄ Pedagoga Especialista em Libras 

  

8.1.1. Regimento do Núcleo de Acessibilidade do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Nau) 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, DA FINALIDADE E OBJETIVOS 

 

Art. 1º. O Núcleo de Acessibilidade do Centro Universitário Vale do Iguaçu (NAU) está 

subordinado à Pró-Reitoria Acadêmica da Instituição. 

 

§ 1º. O Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), por meio do NAU fortalece o 

comprometimento com o processo de inclusão social, preocupa-se em proporcionar 

acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida (permanente ou temporária) e à pessoa 

com deficiência, que apresente completo ou parcial comprometimento de suas capacidades 

motoras, visuais, auditivas, cognitivas ou quaisquer outras que necessitem de auxílio na 

busca por condições igualitárias. 

 

§ 2º. Todos devem ter equidade de oportunidades na construção do conhecimento, 

relacionamento e direito à cidadania, com acesso aos cursos de graduação ou pós-graduação 

oferecidos pelas Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 2º - O NAU tem por objetivo avaliar, orientar, verificar e providenciar o processo de 

inclusão, permanência, acessibilidade das pessoas com necessidades especiais nas 

dependências da Instituição. 

 

Parágrafo Único: São objetivos específicos do NAU: 

I ✄ Reforçar a política de acessibilidade universal, inclusão e permanência das pessoas com 

deficiências nas Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) com base nas orientações 

legais previstas na ordem federal e nas demandas legais em vigor; 
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II ✄ Auxiliar na redução de barreiras estruturais, atitudinais, metodológicas, tecnológicas-

digitais, programáticas, pedagógicas e de comunicação, de acordo com as normas da ABNT ✄ 

NBR 9050/2004, bem como o recomendado nas orientações legais de ordem federal; 

III ✄ Promover ações que favoreçam a redução de desigualdades sociais, discriminação de 

pessoas e manifestação de preconceito, facilitando o convívio com a diferença e a 

diversidade; 

IV ✄ Realizar cursos periódicos de formação para docentes para o desenvolvimento de 

adaptação curricular e adaptação avaliativa e para colaboradores para que realizem o 

atendimento adequado; 

V ✄ Desenvolver cursos periódicos para discentes, pais e membros da comunidade, levando 

em consideração o desenvolvimento da inclusão e acessibilidade; 

VI ✄ Garantir a fomentação de aquisição de tecnologias assistivas e comunicação alternativa; 

VII ✄ Apoiar e orientar a comunidade sobre a inclusão e acessibilidade, verificando a 

demanda relacionada ao processo educativo inclusivo e atividades laborais; 

VIII ✄ Garantir a segurança e a integridade física das pessoas deficientes. 

 

CAPÍTULO II 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 4º. O desenvolvimento das ações do NAU será realizado pela Equipe que compõe o 

Núcleo, bem como parceiros que poderão ser agregados à equipe, contando com o apoio da 

Pró-Reitoria Acadêmica do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

 

§ 1º. O NAU contará com a colaboração de todos os segmentos da IES, de forma 

transdisciplinar, fortalecendo o compromisso e reforçando o princípio da igualdade. 

§ 2º. O NAU será formado por um(a) coordenador(a) e demais profissionais habilitados na 

área de acessibilidade. 

 

CAPÍTULO III 

DA COORDENAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

Art. 5°. A Coordenação, a administração e organização do NAU serão desenvolvidas por uma 

Equipe designada pela Pró-Reitoria Acadêmica da Uniguaçu, desde que os membros tenham 
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relação ou desenvolvam atividades relacionadas à acessibilidade. O(a) Coordenador(a) do 

Núcleo responderá por ele em todas as instâncias da IES, reportando as atividades realizadas 

à Pró-Reitoria Acadêmica. 

 

Art. 6º. O NAU contará com um conselho consultivo formado por representantes docentes, 

discentes e da comunidade, bem como com parceiros do Núcleo, os quais deverão ter 

conhecimento, vivência e habilidades voltadas à acessibilidade. 

 

Art. 7º - Compete à Coordenação do Núcleo: 

I ✄ Coordenar, administrar e organizar as atividades desenvolvidas no NAU; 

II ✄ Convocar e presidir as reuniões do NAU; 

III ✄ Apresentar o relatório semestral das atividades desenvolvidas pelo Núcleo à Pró-Reitoria 

Acadêmica da IES; 

IV ✄ Entregar a cada início de ano letivo o Plano anual de atividades do NAU à Pró-Reitoria 

Acadêmica da IES: 

V ✄ Executar e fazer executar as resoluções e as decisões do NAU, levando em consideração 

as leis em vigência, no que dizem respeito à sua competência; 

VI ✄ Resolver ad referendum todas as questões da competência do Núcleo, ou que por sua 

urgência careçam de pronta solução; 

VII ✄ Diligenciar para que, de acordo com os recursos disponíveis, o NAU tenha a 

infraestrutura que melhor atenda às necessidades dos estudantes, professores e comunidade 

acadêmica; 

VIII ✄ Opinar e deliberar sobre outras matérias que forem atribuídas, bem como sobre casos 

omissos que se situem na esfera de sua competência. 

 

Art. 8º. Compete aos membros do NAU: 

I ✄ Realizar e acompanhar todas as atividades do Núcleo; 

II ✄ Elaborar relatórios mensais e semestrais das atividades desenvolvidas; 

III ✄ Elaborar o Plano anual de atividades do Núcleo; 

III ✄ Representar o NAU nas ações/eventos internos ou externos; 
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IV ✄ Propor e realizar atividades de formação para o grupo administrativo/gestor e 

acadêmico da IES; 

V ✄ Verificar as necessidades educacionais relacionadas ao material didático-pedagógico e 

recursos de acessibilidade indispensáveis aos acadêmicos e/ou funcionários da Uniguaçu, 

negociando junto à Diretoria sua aquisição; 

VI ✄ Realizar visitas sistemáticas às instalações da Instituição, a fim de observar a 

estruturação física de acordo com a norma técnica da ABNT NBR 9050:2004, apontando 

parâmetros a serem adaptados nos projetos, construções, instalações, edificações, 

mobiliários espaços e equipamentos urbanos; 

VII ✄ Promover campanhas educativas na Semana da Acessibilidade e do Dia Mundial da Luta 

da Pessoa com Deficiência a partir de parcerias com Instituições e com projetos de extensão 

que trabalhem com este fim; 

VIII ✄ Divulgar as atividades desenvolvidas à comunidade interna e externa através de veículo 

reconhecido, jornais, sites e redes sociais; 

IX ✄ Participar de congressos, encontros, seminários, simpósios e outros eventos científicos 

representando o NAU; 

X ✄ Elaborar junto material educativo sobre acessibilidade; 

XI ✄ Indicar os membros do Conselho Consultivo, anualmente, de acordo com o planejamento 

do NAU; 

XII ✄ Apoiar as atividades desenvolvidas pelos projetos de extensão que seguem esta linha de 

trabalho; 

XIII ✄ Orientar, sempre que solicitado, questões relacionadas à acessibilidade em eventos 

promovidos pela Uniguaçu. 

 

Art. 9º. Compete ao Conselho Consultivo: 

I ✄ Conhecer e sugerir as ações do plano anual do NAU; 

II ✄ Opinar sobre a incorporação de novos projetos e alterações programáticas; 

III ✄ Participar, sempre que convocado pelo Coordenador do NAU, das reuniões de 

planejamento e deliberação das atividades. 
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CAPÍTULO IV 

DO FUNCIONAMENTO 

Art. 10º. Será realizada reunião ordinária mensal com os membros do NAU. 

Parágrafo único: As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Coordenador do 

NAU quando houver a necessidade. 

 

Art. 11 ✄ As reuniões dos membros do NAU com o Conselho Consultivo serão realizadas 

bimestralmente nas dependências do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 12 ✄ Serão desenvolvidas ações previstas no plano anual de atividades do Núcleo. 

 

Art. 13 ✄ Serão realizadas atividades indissociáveis de fomento, implantação e consolidação 

de políticas inclusivas nas Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) para docentes e 

funcionários técnico-administrativos e estudantes com deficiência física, sensorial e 

intelectual. 

 

Art. 14 ✄ As funções do NAU serão desempenhadas através de parcerias com os diversos 

setores da IES, podendo estabelecer ações conjuntas com instituições da sociedade civil 

organizada voltadas às ações de inclusão, acessibilidade. 

  

Art. 15 ✄ O NAU solicitará aos Coordenadores de Curso o encaminhamento dos estudantes 

com mobilidade reduzida (permanente ou temporária) e com deficiência, a cada início do 

semestre letivo e em casos especiais ao longo do semestre. 

 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO 

Art. 16 ✄ A avaliação do Núcleo de Acessibilidade estará incorporada ao processo de 

autoavaliação institucional, organizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 
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CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 17. Os casos omissos e não previstos neste Regulamento serão resolvidos pelo NAU e 

pela Pró-Reitoria Acadêmica da IES. 

 

Art. 18.O presente regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 

Superior Universitário (CONSU), revogando disposições em contrário 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Prof. Atilio A. Matozzo 

PRÓ-REITOR ACADÊMICO 
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