


 

  

CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA 

 PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

EXPEDIENTE 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU � UNIGUAÇU 
Rua Padre Saporiti, 717 ✁ Bairro Rio D´Areia  

União da Vitória ✁ Paraná 
CEP. 84.600-000 

Tel.: (42) 3522 6192 
 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UNIGUAÇU 
 

Presidente da Mantenedora 
Dr. Wilson Ramos Filho 

 
Superintendência das Coligadas UB 

Prof. Edson Aires da Silva 
 

Reitora 
Profª. Marta Borges Maia 

 
Pró-Reitor Acadêmico 
Prof. Atilio A. Matozzo 

 

Coordenação de Curso 

Prof. Daniel Alberto Machado Gonzales 

 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

Thiago Castro Bezerra 

Adriana Contin 

Daniel Alberto Machado Gonzales 

Felipe Nascimento de Andrade 

João Chiabai Júnior 

 

 

Procurador e Pesquisador Institucional 

Prof. Daniel Alberto Machado Gonzales 

 



 

  

 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DE ENGENHARIA MECÂNICA 
 

VERSÃO: 004 
 

REVISADO EM: MAIO DE 2019 
 

APROVADO EM: JUNHO DE 2019 



 

  

Sumário 

APRESENTAÇÃO ..................................................................................................................................... 11 

1 DA MANTENEDORA E DA MANTIDA ............................................................................................. 12 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA (E-MEC) ........................................................................12 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DA MANTIDA (E-MEC) ..................................................................................12 

1.3 HISTÓRICO DA MANTENEDORA E DA MANTIDA ....................................................................13 

1.3.1 NOVA MARCA ............................................................................................. 17 

1.4 MISSÃO INSTITUCIONAL .........................................................................................................20 

1.5 DIRETRIZES PEDAGÓGICAS GERAIS DA INSTITUIÇÃO .............................................................20 

1.6 PRÓ-REITORIAS .......................................................................................................................25 

1.6.1 PRÓ-REITORIA ACADÊMICA ...................................................................... 25 

1.6.2 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO À PESQUISA E 

EXTENSÃO ................................................................................................................ 25 

1.6.3 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO ....................... 25 

1.7 AVALIAÇÕES INSTITUCIONAIS ................................................................................................26 

2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA ....................................................................................... 29 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO (E-MEC) ......................................................................................29 

2.2 CONTEXTO EDUCACIONAL .....................................................................................................29 

2.2.1 CENÁRIO NACIONAL .................................................................................. 29 

2.2.2 CENÁRIO REGIONAL .................................................................................. 36 

2.3 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO .............................................................54 

2.4 OBJETIVOS DO CURSO ............................................................................................................58 

2.5 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO .......................................................................................59 

3 ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO ........................................................................................... 64 

3.1 Política de Educação Ambiental .............................................................................................78 

3.1.1 Regimento Interno do Núcleo Ambiental ....................................................... 79 

3.2 Ética e cidadania .....................................................................................................................82 

3.2.1 Regimento Interno do Núcleo de Ética e Bioética ......................................... 83 



 

  

3.3 Política das Relações Étnico-Raciais e o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígenas ............................................................................................................................................87 

3.4 Gênero, Acessibilidade e Direitos Humanos ..........................................................................89 

3.4.1 Regimento do Núcleo de Acessibilidade (NAU) ............................................ 90 

3.4.2 Regulamento do Núcleo de Direitos Humanos ............................................. 95 

3.5 CONTEÚDOS CURRICULARES................................................................................................101 

3.5.1 CORRELAÇÃO ENTRE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS PREVISTAS 

NESTE PROJETO PARA O PROFISSIONAL DE ENGENHARIA MECÂNICA E AS 

DISCIPLINAS DO CURSO ....................................................................................... 103 

3.5.2 CORRELAÇÃO DAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS COM AS 

DISCIPLINAS DA MATRIZ CURRICULAR OFERECIDA PELO CURSO.................. 106 

3.5.3 EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA ................................................................. 108 

3.6 METODOLOGIA DE ENSINO ..................................................................................................165 

3.6.1 Aula Inaugural ............................................................................................ 165 

3.6.2 Semana Acadêmica do Curso � SEMTEC .................................................. 166 

3.6.3 Extensão Universitária ................................................................................ 167 

3.6.4 Iniciação Científica...................................................................................... 167 

3.6.5 Práticas de laboratório ................................................................................ 169 

3.6.6 Viagem Técnicas ........................................................................................ 169 

3.6.7 Estágio supervisionado ............................................................................... 170 

3.6.8 Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso com defesa pública ........ 170 

3.10.9 Tecnologias de Informação e Comunicação � ✁✂✄☎✆ � no processo ensino-

aprendizagem ........................................................................................................... 170 

3.6.9 Metodologias Ativas .................................................................................... 172 

3.6.10 ATIVIDADE PRÁTICA SUPERVISIONADA (APS)...................................... 175 



 

  

3.6.11 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR .................................................................... 182 

3.7 AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM ..........................................................................................189 

3.8 ESTÁGIO CURRICULAR DO CURSO ........................................................................................195 

3.8.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR DE ENGENHARIA 

MECÂNICA ............................................................................................................... 195 

3.8.2 ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO ................................................. 196 

3.8.3 ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO ......................................... 212 

3.8.4 FASES DO ESTÁGIO ................................................................................. 217 

3.8.5 AVALIAÇÃO ............................................................................................... 218 

3.9 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ................................................................................218 

3.9.1 DAS RESPONSABILIDADES ..................................................................... 220 

3.9.2 DAS ATRIBUIÇÕES ................................................................................... 225 

3.10 ATIVIDADES COMPLEMENTARES .........................................................................................238 

3.11 EXTENSÃO ............................................................................................................................249 

3.11.1 Regimento Interno do Programa de Extensão ............................................ 253 

3.12 MONITORIA ..........................................................................................................................258 

3.12.1 REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE MONITORIA ACADÊMICA DO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU ....................................................... 259 

4 APOIO DISCENTE ......................................................................................................................... 267 

4.1 APOIO FINANCEIRO ..............................................................................................................268 

4.2 APOIO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS .................................................................................271 

4.3 ACESSIBILIDADE PEDAGÓGICA .............................................................................................272 

4.4 CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE ..........................................................................................274 

4.4.1 ATIVIDADES E ÁREAS ABRANGIDAS ...................................................... 275 

4.4.2 ÁREAS DE ATUAÇÃO DO NÚCLEO ......................................................... 276 

4.5 NÚCLEO DE APOIO AO DISCENTE DA UNIGUAÇU✄ NADU ...................................................277 



 

  

4.5.1 Regimento Interno do Núcleo de Apoio ao Discente da Uniguaçu - NADU . 278 

4.6 APOIO PEDAGÓGICO AO DISCENTE .....................................................................................284 

4.7 MECANISMOS DE NIVELAMENTO ........................................................................................286 

4.8 ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS ....................................................................................286 

4.8.1 Regimento do Programa de Acompanhamento de Egressos ...................... 288 

4.9 PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO APRENDIZAGEM ................292 

4.10 NÚMERO DE VAGAS .............................................................................................................294 

5 CORPO DOCENTE ......................................................................................................................... 294 

5.1 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) ...........................................................................294 

5.1.1 ATUAÇÃO DO NDE ................................................................................... 295 

5.2 COORDENAÇÃO DE CURSO ..................................................................................................296 

5.2.1 ATUAÇÃO DO COORDENADOR DE CURSO ........................................... 297 

5.2.2 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, DE MAGISTÉRIO SUPERIOR E DE 

GESTÃO ACADÊMICA DA COORDENAÇÃO DE CURSO ...................................... 298 

5.3 PERFIL DO CORPO DOCENTE ................................................................................................299 

5.3.1 RELAÇÃO DOS PROFESSORES DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA 

� 2019/01 a 2019/02 ................................................................................................. 299 

5.3.2 TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE ......................................................... 300 

5.3.3 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE .......................... 300 

5.3.4 EXPERIÊNCIA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR DO CORPO DOCENTE ..... 301 

5.3.5 PRODUÇÃO CIENTÍFICA, ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICA DO CORPO 

DOCENTE ................................................................................................................ 305 

5.4 FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DO CURSO ...................................................................307 

6 INFRAESTRUTURA FÍSICA E DE APOIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO ................................................. 308 

6.1 GABINETES PARA DOCENTES EM TEMPO INTEGRAL ...........................................................308 

6.2 ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DE CURSO E SERVIÇOS ACADÊMICOS ........309 

6.3 SALA DOS PROFESSORES ......................................................................................................309 

6.4 SALAS DE AULA .....................................................................................................................309 



 

  

6.4.1 SALAS DE AULA INOVADORAS ............................................................... 309 

6.5 ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ..............................................310 

6.6 BIBLIOTECA DIGITAL .............................................................................................................311 

6.7 BIBLIOTECA WILHELM HEINRICH - UNIGUAÇU ....................................................................312 

6.7.1 Acervo ........................................................................................................ 314 

6.7.2 Política institucional de atualização do acervo ............................................ 315 

6.7.3 Bibliografia básica ...................................................................................... 316 

6.7.4 Bibliografia complementar .......................................................................... 316 

6.7.5 Periódicos Especializados .......................................................................... 316 

6.7.6 Regulamento Interno da Biblioteca Wilhelm Heinrich .................................. 318 

6.8 AUDITÓRIOS .........................................................................................................................333 

6.9 ESPAÇOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS .....................................................................334 

6.10 ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTAÇÃO ......................................................................335 

6.11 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS ......................................................................335 

6.11.1 Estrutura de Informática ............................................................................. 336 

6.11.2 Laboratório de Física I, II, III e IV ................................................................ 349 

6.11.3 Laboratório de Bioquímica e Fisiologia ....................................................... 349 

6.11.4 Laboratório de Materiais Mecânicos ........................................................... 355 

6.11.5 Laboratório de Resistência dos Materiais ................................................... 356 

6.11.6 Laboratório de Programação de Computadores e Robótica ....................... 356 

6.11.7 Laboratório de Hidráulica e Mecânica dos fluidos, Instalações Hidro sanitárias 

e Instalações Elétricas .............................................................................................. 356 

6.11.8 Laboratório de Eletrônica ............................................................................ 356 

6.11.9 Salas de Desenho Técnico ......................................................................... 357 



 

  

6.11.10 Sala de Simulação Gerencial ...................................................................... 357 

6.12 APOIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO ADMINISTRATIVO .............................................................357 

6.13 APOIO PEDAGÓGICO AOS DOCENTES ..................................................................................357 

6.14 SECRETARIA ..........................................................................................................................358 

6.14.1 ORGANIZAÇÃO DO CONTROLE ACADÊMICO ........................................ 358 

6.14.2 CORPO TÉCNICO DA SECRETARIA ........................................................ 359 

6.14.3 CORPO TÉCNICO DA BIBLITOECA .......................................................... 359 

6.15 OUTRAS ESTRUTURAS FÍSICAS .............................................................................................359 

7 REFERÊNCIAS ............................................................................................................................... 360 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Mecânica do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu aponta os princípios norteadores e objetivos do curso. 

Ademais, vide à inegável importância social das Faculdades, Centros 

Universitários e Universidades como formadoras de profissionais e cidadãos 

qualificados e moldados sócio culturalmente para o exercício de sua especialidade, o 

presente documento também almeja definir e caracterizar o perfil e as áreas de 

atuação do profissional egresso, engenheiro mecânico generalista, capacitado a atuar 

nos mais diversos campos da engenharia mecânica.  

Outrossim, encontram-se aqui ressaltados aspectos envolvendo a missão 

institucional, mecanismos de acompanhamento e apoio ao discente, estratégias 

utilizadas no processo de ensino-aprendizagem, corpo docente e suas qualificações, 

estrutura curricular flexibilizada oferecida aos acadêmicos, bem como o levantamento 

dos recursos humanos e materiais disponíveis para a formação dos futuros 

profissionais.  

A construção deste Projeto Pedagógico do Curso ✁ PPC segue as 

recomendações dadas considera os princípios norteadores do parecer CNE/CES 

1362/2001 e a Resolução CNE/CES 02, DE 24 DE ABRIL DE 2019, de forma a propor 

diretrizes para o curso de Engenharia Mecânica do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu, em consonância com o PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) e com 

o PPI (Plano Pedagógico Institucional). 

A elaboração deste PPC contou com a participação do corpo discente, docente 

e técnico administrativo, objetivando a construção de um projeto sólido, robusto e 

eficiente, que propicie a formação de um engenheiro mecânica competente, ético e 

comprometido com o desenvolvimento social, econômico e cultural, devendo ser 

flexível o suficiente para acompanhar a constante transformação da sociedade. 
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1 DA MANTENEDORA E DA MANTIDA 
1.1 IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA (E-MEC) 
 

Para os devidos fins comprobatórios, segue, nas duas figuras abaixo, as 

identificações, tanto da Mantenedora quanto da Mantida, no sistema eletrônico do 

Ministério da Educação. 

 

Figura 1: identificação da mantenedora no sistema eletrônico do Ministério da 

Educação. 

Fonte: sistema eletrônico do Ministério da Educação 

 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DA MANTIDA (E-MEC) 
 

Figura 2: identificação da mantenedora no sistema eletrônico do Ministério da 

Educação. 

Fonte: sistema eletrônico do Ministério da Educação 
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1.3 HISTÓRICO DA MANTENEDORA E DA 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 Institucional PDI. 

Assim, a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e a Faculdade de Ciências 

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

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 
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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 diligências e complementos do PDI, a 

instituição 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 
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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 Faculdades 

Integradas do 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, 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 as Faculdades Integradas do 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, 
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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.  

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, com visita realizada em fevereiro de 2019 e previsão de abertura da 

primeira turma em 2020. 

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 24 cursos oferecidos pelo 

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 
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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 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. 

 

1.3.1 NOVA MARCA 

Há dezessete 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 
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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! 

 

 

 

O Centro Universitário Vale do Iguaçu tem reconhecido 16 dos 24 cursos 

oferecidos. Arquitetura e Urbanismo e Engenharia de Produção estão em aguardando 

a visita do MEC para reconhecimento. Os demais cursos, não estão em período de 

solicitação de reconhecimento. O quadro a seguir resume a situação atual (junho de 

2019) de cada curso: 

 
Quadro1: 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 
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Design de Interiores (CST) Resolução nº 07/2019, curso 
informado com autonomia 

da IES 

Pedido a ser realizado em 2022 

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 2022 

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 2022 

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 Em trâmite no e-mec Protocolo 201711808 

Produção Publicitária (CST) Resolução nº 07/2019, curso 
informado com autonomia 

da IES 

Pedido a ser realizado em 2022 

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 

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

O Centro Universitário Vale do Iguaçu foi criado com a missão ainda atual de 

�✟✠✒ ✒✠✁✠✒✂✍✝✁✞ ✡✠ ✠✍✟✁✍✂ ✍✂ ✟✖✄ ✡✂ ✄✟✑✞✡✂ ✡✂ ✗✞✒✞✍☎ ✠ ✍✂✒✑✠ ✡✠ ☛✞✍✑✞ ✆✞✑✞✒✁✍✞✓

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. 

1.5 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, 
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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 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: 

� O estabelecimento de vínculo permanente entre teoria e prática, através, 

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

� O desenvolvimento de práticas educativas interdisciplinares 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; 

� 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; 

� O desenvolvimento de padrões novos de gestão, que contemplem a 
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participação e o compromisso social; 

� 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. 

� 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. 

� 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 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 

das Faculdades, da Legislação do MEC e do PDI. Nesse processo, visa-se contemplar 

as habilidades e competências necessárias à formação de um profissional capaz de 
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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. 

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, 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 acadêmico 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 IES deve garantir a aprendizagem mais adequada aos alunos; 
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� A aprendizagem implica, ao mesmo tempo, no domínio dos conteúdos 

considerados essenciais e no desenvolvimento de competências e habilidades; 

� Educação baseada/orientada nas necessidades práticas da vida em 

comunidade; 

� A avaliação se inscreve como momento de aprendizagem, se baseia na 

expectativa qualitativa e se realiza mediante processos abertos, transparentes 

e abrangentes; 

� 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: 

� Aulas regulares; 

� Práticas investigativas em ambiente social e escolar; 

� Práticas de laboratório; 

� Estímulo à iniciação científica; 

� Biblioteca com acervo bibliográfico consistente; 

� Estágio supervisionado; 

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

� Ações específicas visando a Responsabilidade Social; 

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

 

Organograma da Estrutura Administrativa do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu: 
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1.6 PRÓ-REITORIAS 

1.6.1 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. 

 
1.6.2 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. 
 
1.6.3 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 
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fragilidades e descobrir potencialidades. 

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 

✁✕�✂✒✑✞✍✑✠✟ ✡✠✝✁✟✁✠✟ ✝✂✕✂ ✕✠✄✂✂✒✁✞ ✡✂✟ ✗✘✙✓ ✗✗✙ ✠ ✗✗✆✚✟✄ ☎ ✝✂✍✆✖✍✑✂ ✡✠

informações 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 o Centro 

Universitário Vale do Iguaçu, dispõe da semana de avaliações, a cada bimestre são 

realizadas as avaliações bimestrais com todos os discentes da IES. As avaliações são 

realizadas em utilizando de um modelo padronizado de avaliações, composta por 

questões dissertativas e objetivas. No decorrer de cada bimestre, outras atividades 

para avaliativas são desenvolvidas, tais como, trabalhos e atividades práticas 

supervisionadas.  

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 Engenharia de 
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Produção, 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 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.
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2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA 
2.1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO (E-MEC) 

 

2.2 CONTEXTO EDUCACIONAL 
 

2.2.1 CENÁRIO NACIONAL 
 

2.2.1.1 GERAL 
 

Um país que se preocupa com o seu povo, deve possuir bases sólidas que 

contribuam para o seu desenvolvimento social, econômico e ambiental. Para se 

construir essas bases, a educação da população é a principal atividade a ser 

fomentada e amplamente disseminada pelos diversos meios existentes de ensino-

aprendizagem. Somente assim, desafios presentes nas mais variadas áreas de uma 

sociedade podem ser vencidos.  

No seu estado de implantação mais sofisticado, a educação torna um povo livre 

de conflitos internos pois os faz pensar racionalmente antes agir, transforma vidas 

pois oferece um universo de oportunidades ao assegurar formação intelectual ao 

indíviduo, atua como defensora da verdade pois garante o desenvolvimento científico 

do cidadão, no qual princípios como a verdade e a lógica predominam e, 

principalmente, contribui de forma substancial para o desenvolvimento moral de um 

ser humano ao fazê-✄✂ �✠✍✟✞✒ ✟✂�✒✠ ✂ ✟✠✖ �✒☎�✒✁✂ �✠✖✁ ✁✍✟✠✒✁✡✂ ✠✕ ✖m ambiente 

coletivo.  

Ademais, o ser humano corretamente instruído na acadêmia, desenvolve a 
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habilidade do pensamento reflexivo, generalista e crítico. Capacidade esta que o torna 

apto a agir inteligentemente sobre o seu ambiente, de modo a gerar riquezas e 

conforto, tanto para si próprio como para a sociedade como um todo.  

Nesse contexto, de modo a alcançar os objetivos e inúmeros benefícios que a 

educação traz para uma nação, o cenário da educação superior brasileira apresentou 

diversas mudanças no século XXI.  

Também motivado pelas necessidades do país em atender aos órgãos 

mundiais a fim de manter as relações de diplomacia e sua credibilidade, o Brasil 

começou a pensar em uma nova proposta de Plano Nacional de Educação afim de 

atender aos requisitos mínimos exigidos para manter tais relações, além de fortalecer 

a educação com foco no desenvolvimento.  

No que diz respeito ao Ensino Superior, destacam-se alguns indicadores que 

alarmam a situação do país, sendo estes: 

i. 49% dos ingressantes no ensino superior abandonaram os cursos até o quarto 

ano, em 2014; 

ii. a taxa de Escolarização líquida é de 17,6% dentre a população brasileira de 18 

a 24 anos, indicador que mostra que o país está muito longe de se aproximar 

de países como a Rússia por exemplo, tido como um dos países mais educados 

do mundo, com 53,5% dos adultos, entre 25 e 64 anos, possuindo alguma 

forma de educação superior até o ano de 2012, segundo a OECD. 

 

Outrossim, nos últimos anos, tem havido um crescimento do número de jovens 

desocupados no Brasil. Entende-se como desocupado aquele jovem que não possui 

nenhum emprego ou atribuição formal. Esse fato pode ser visualizado no gráfico a 

seguir: 
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Figura 3: taxa de desocupação, por idade, de 2012 a 2018. 

Fonte: IBGE 

 

 

A relação entre as duas estatísticas citadas acima, se torna visível através do 

seguinte gráfico: 

Figura 4: taxa de conclusão de alguma etapa do ensino vs ocupação 

Fonte: IBGE 
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Como quase metade dos alunos do ensino superior abandonam seus cursos 

até o quarto ano, pode considerar-se que quase metade dos alunos do ensino superior 

não concluem o seu curso com êxito. Essa desistência tem consequências graves. 

Como pode observar-se nas duas últimas colunas da Figura 4, quem desiste do ensino 

superior possui menos da metade de chances de ocupação no mercado. Ou seja, 

indivíduos com níveis menores de educação ou com etapas do processo ensino-

aprendizagem incompletas, encontram mais dificuldades de ocupação no mercado de 

trabalho que aqueles que concluiram suas etapas educacionais. Esse fato é 

discrepante quando analisá-se o ensino superior.  

Com o compromisso de melhorar esses índices educacionais e tantos outros 

oriundos de diversas desigualdades sociais nas quais o Brasil está imerso, no ano de 

2014, construiu-se o Plano Nacional da Educação, sendo esse uma exigência 

constitucional pela Emenda Constitucional nº 59/2009, com a exigência dessa para 

que esse plano fosse decenal, prevendo um percentual do Produto Interno Bruto (PIB) 

para financiamento da implantação e manutenção desse plano. O Plano Nacional da 

Educação (PNE), é formulado de tal modo que se coloca com vinte metas a serem 

cumpridas no prazo de 2014 a 2024. Metas essas divididas em objetivos específicos 

sobre a estruturação mais sólida da educação brasileira em todos os níveis.  

O PNE possui metas relacionadas com o Ensino Superior, relacioandas com 

as taxa bruta e líquida de matrícula na Educação Superior brasileira.  

Ao observar-se as metas 12 e 13 do PNE, fica claro que as IES brasileiras têm 

um papel fundamental na promoção do desenvolvimento do país, no incentivo para 

elevar a taxa de matrícula, na elevação da qualidade da educação superior e, também, 

na ampliação da proporção de mestres e doutores do corpo docente efetivo nacional. 

As metas 12 e 13 do PNE são descritas como: 

i. Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% 

(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da 

população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade 

da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas 

matrículas, no segmento público. 

ii. Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de 

mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do 
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sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do 

total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores. 

 

Tendo em vista o atendimento a essas metas, os resultados do país, da região 

Sul e do Estado do Paraná, são mostrados nas figuras a seguir: 

Figura 5: Indicadores sobre a taxa bruta de matrículas na graduação e taxa líquida 

de escolarização na graduação. 

Fonte: Estado, Região e Brasil ✁ PNAD ✁ 2015 e Censo da Educação Superior 2015. 

 

Figura 6: Percentual de docentes com pós-graduação Strictu Senso na Educação 

Superior e percentual de doutores na Educação Superior. 
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Fonte: Estado, Região e Brasil ✁ PNAD ✁ 2015 e Censo da Educação Superior 2015. 

 

Como pôde ser visto, um progresso considerável nos índices educacionais do 

ensino superior foi alcançado desde a implantação do PNE.  

Somente com o investimento robusto em educação, O Brasil conseguirá, não 

só atingir melhores resultados no que diz respeito à educação, mas também 

desenvolver-se social, economica e culturamente como nação rica em recursos 

naturais e humanos que é. 

 

2.2.1.2 ENGENHARIA 
 

Em 2013, o Brasil vinha apresentando um significativo crescimento do seu 

Produto Interno Bruto (PIB). Segundo dados contidos no portal do Banco Mundial, de 

10ª economia mundial medida pelo PIB e verificada nos anos de 2005 e 2006, o país 

subiu um posto por ano a partir de 2007, chegando à 6ª posição em 2011. De 2011 

para 2012 voltou para a 7ª posição. Atualmente, o Brasil ocupa a 9° colocação no 

ranking das economias mundiais e possui uma leve expectativa de crescimento tanto 

no ano de 2018 como nos próximos.  

Sobre o PIB Brasileiro, de acordo com os dados disponíveis no portal de dados 

do SEBRAE, o setor de serviços é o setor com maior participação na economia 

brasileira. Sendo que o setor que emprega mais diretamente o desenvolvimento de 

tecnologia em seus produtos é o industrial que por sua vez produz produtos que atuam 

como ferramentas no setor de serviços. Dessa forma, a engenharia, base do setor 

industrial, assume importância fundamental na economia nacional. Isto pode significar 

que a continuidade do crescimento econômico do país esteja intrinsecamente 

relacionada com o desenvolvimento tecnológico, portanto necessitando, dentre outros 

fatores, de mais investimento e, consequentemente, de mais pessoal com formação 

na área de tecnologia e Engenharia. 

Nesse contexto, na última década, houve um razoável aumento na procura de 

cursos de engenharia e, por conseguinte, um aumento em sua oferta por parte de 

diversas instituições de ensino, centro universitários e universidades. A figura 7 traduz 

esses dados em forma de gráfico:  
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Figura 7: evolução do número de vagas oferecidas em engenharia. 

Fonte: Censo do Ensino Superior. Elaboração: Observatório de Inovação e 

Competitividade. 

 

Quando comparada à procura por outros cursos, a por engenharia, cresceu em 

uma taxa muito maior.  
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Figura 8: crescimento no número de matriculados em Engenharia, Direito e Medicina 

no ensino superior. 

Fonte: Observatório de Inovação e Competitividade 

 

Portanto, a implantação e manutenção de cursos de engenharia no Brasil 

justifica-se tanto no contexto educacional quanto no econômico. No primeiro, pois 

forma indivíduos e cidadãos capazes de interagirem com o constante ambiente de 

mudanças, sociais e tecnológicas, presente na sociedade. No segundo, pois contribui 

com a geração de riqueza do país já que é a base do setor industrial e, indiretamente, 

✡✂ ✡✠ ✟✠✒✔✁�✂✟✁ �✝✞✒✒✂ ✝✂✠✁✠✁ ✡✞ ✠✝✂✍✂✕✁✞ �✒✞✟✁✄✠✁✒✞✄  

 

 

2.2.2 CENÁRIO REGIONAL 
 

Situada na região do médio Iguaçu, entre o segundo e terceiro planaltos, na 

encosta da Serra da Esperança, União da Vitória, cidade na qual o Centro 

Universitário Vale do Iguaçu se localiza, desfruta de uma geografia generosa em 

belezas naturais: montanhas e rios formam mais de 60 quedas e corredeiras. 

Nesse cenário tão farto em recursos naturais, a engenharia sempre teve uma 
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presença forte. Tanto que é que ela foi uma das causas que provocou, em 1912, a 

separação do município de Porto União da Vitória em União da Vitória/PR e Porto 

União/SC. O fato histórico ocorreu após a Guerra do Contestado 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 e que, atualmente, 

delimita as cidades vizinhas. Desse modo, nota-se que a engenharia mecânica, por 

meio do projeto mecânico de trilhos, estruturas metálicas, motores a vapor e de 

potência dos trens, já estava presente desde a fundação do município. Esse era o 

início de uma íntima relação - engenharia, União da Vitória e Porto União - que perdura 

até hoje e que motiva o Centro Universitário Vale do Iguaçu a continuar trabalhando 

fortemente na formação de engenheiros mecânicos.  

A localização, informações demográficas e municípios limitantes de União da 

Vitória são apresentados nas figuras 9 e 10 a seguir. 

 

 

Figura 9: Localização de União da Vitória em destaque no círculo vermelho 

Fonte: IBGE (2018) 
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Figura 10: limites do município no estado do Paraná. 

Fonte: IPARDES (2010) 

 

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 pelos 

tropeiros. Com o crescimento das cidades, houve necessidade de atrair imigrantes 

estrangeiros para a produção de alimentos (poloneses, ucranianos, alemães e 

russos). Estes, além do seu saber na agricultura e pecuária, trouxeram consigo um 

vasto conhecimento no processamento, primeiramente artesanal e depois industrial, 

de madeiras. Dessa forma, a vocação madeireira na região se firmou neste período e 

a atividade, praticada há mais de cem anos, juntamente com a erva- mate e o fumo, 

passaram a mover a economia da região. Atualmente a atividade madeireira é a 

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

Para apresentar as características da cidade e arredores no presente 

documento, 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 do Paraná agrupa vários 

municípios em Núcleos Regionais de Educação NRE, com o objetivo de desenvolver 

o ensino fundamental e médio da região. Outra forma de visualizar as influências 

locais é através dos Arranjos Produtivos Locais ✁ APL que reúnem empresas, 

fornecedores de insumos, prestadores de serviços, cooperativas, associações etc, 

localizadas numa mesma região, com o foco em atividades econômicas correlatas.  
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2.2.2.1 MESORREGIÃO DO SUDESTE PARANAENSE 
 

2.2.2.1.1 GEOGRAFIA  
 

O município faz parte da mesorregião do Sudeste Paranaense, uma das dez 

mesorregiões do Paraná. Essa mesorregião é formada pela união de 21 municípios: 

Antônio Olinto, Bituruna, Cruz Machado, Fernandes Pinheiro, General Carneiro, 

Guamiranga, Imbituva, Ipiranga, Irati, Ivaí, Mallet, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto 

Vitória, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul, São João do Triunfo, São Mateus do Sul, 

Teixeira Soares e União da Vitória. Estes municípios são agrupados em quatro 

microrregiões: Irati, Prudentópolis, São Mateus do Sul e União da Vitória e ocupam 

uma área total de 17.009 km², assentada nas bacias hidrográficas dos rios Iguaçu e 

Tibagi.  

 

A localização geográfica da messoregião de União da Vitória pode ser vista 

pela figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Mesorregião do Sudeste Paranaense. 

 

A população da Mesorregião do Sudeste Paranaense foi estimada em 2009 

pelo IBGE em 415 mil habitantes, dos quais 54% na área urbana. 

Dessa forma, somando-se às principais cidades da mesorregião algumas 

cidades vizinhas do norte catarinense, o Centro Universitário Vale do Iguaçu têm 

abrangência sobre mais de meio milhão de pessoas, conforme ilustrado na figura 12 

a seguir: 
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Cidades População 

União da Vitória/PR 57027 

Antônio Olinto/PR 7587 

Bituruna/PR 16627 

Caçador/SC 77323 

Calmon/SC 3380 

Canoinhas/SC 54403 

Clevelândia/PR 17250 

Cruz Machado/PR 18907 

General Carneiro/PR 14038 

Irati/PR 60425 

Irineópolis/SC 11133 

Itaiópolis/SC 21506 

Major Vieira/SC 8015 

Mallet/PR 13738 

Matos Costa/SC 2614 

Paula Freitas/PR 5842 

Paulo Frontin/PR 7360 

Pinhão/PR 32322 

Porto União/SC 35207 

Porto Vitória/PR 4148 

Rebouças/PR 14981 

Rio Azul/PR 15125 

São João do 

Triunfo/PR 14927 

São Mateus do 

Sul/PR 45398 

Três Barras/SC 19146 

Total População 578429 

 

Figura 12: População das principais cidades da messorregião do Sudeste 

Paranaense e norte de Santa-Catarina. 
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Fonte: IBGE ✁ cidades ✁ 2017. 

 

2.2.2.1.2 ECONOMIA  
 

Com aproximadamente 1.300 estabelecimentos industriais, distribuídos em 62 

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

mesorregião Sudeste Parananese é responsável por 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%). 

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).  

Outrossim, de acordo com dados da prefeitura de Cruz Machado, o município 

é reconhecido nacionalmente como o maior produtor de erva-mate do Brasil. Segundo 

referências da Secretaria Municipal da Agricultura, Secretaria da Agricultura e do 

Abastecimento do Paraná (Seab) e Departamento de Economia Rural (Deral), 

somente em 2014 a área de plantação da erva-mate foi de seis mil hectares e a 

produção de 75 mil toneladas. Segundo informações prévias levantados, o valor 

gerado em 2014 e de 2015 ultrapassou R$ 200 milhões.  

A indústria de produção de erva-mate requer o uso de variada tecnologia; a 

exemplo de maquinário, sistemas de controle de produção, automação, entre outros. 

Ambiente tecnológico este no qual a engenharia mecânica está completamente 

inserida. Sendo assim, o engenheiro mecânico formado na mesorregião de Sudeste 

Paranaense, particular, nas Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu, encontra mais 

um ramo de atuação no forte setor regional de produção de erva-mate.  
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Sabe-se que todo processo de produção possui uma engenharia inserida, 

atividadades lógicas, produtivas e que damandam o projeto, manutenção e melhoria 

contínua dos processos e equipamentos presentes neles. Tendo isso em mente e, 

devido à formação generalista que o curso de Engenharia Mecânica propicia ao 

egresso, o curso ofertado pelo Centro Universitário Vale do Iguaçu almejam capacitar 

o engenheiro mecânico a conceber, projetar e analisar mecanismos, equipamentos e 

metodologias a serem utilizadas pelos diversos processos de fabricação de produtos 

presentes nas indústrias da messoregião do Sudeste Paranaense, sempre de forma 

ética e responsável. Além disso, a instituição também visa capacitá-lo a desenvolver 

e utilizar ferramentas e técnicas de supervisão, controle e gerenciamento, tanto da 

operação quanto da manutenção dos processos. 

Cabe registrar que a região também tem destaque na produção estadual de 

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). Neste 

últimos itens, o município de Prudentópolis é um expoente regional e estadual. 

O segmento cerâmico se destaca com uma unidade de produção de cerâmica 

branca, a INCEPA em São Mateus do Sul, e 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 ainda 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. 

 

 

2.2.2.2 MICRORREGIÃO DE UNIÃO DA VITÓRIA 
 

2.2.2.2.1 GEOGRAFIA 
 

De acordo com as estimativas do IBGE, o município de União da Vitória possui 
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em torno de 50 mil habitantes, sendo que 94% da população vive em área urbana 

assentada na bacia do Rio Iguaçu. Apresentou em 2000 um Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal IDH-M de 0,79 (33a. melhor posição do Estado) 

e um PIB Per Capita (IBGE/IPARDES 2008) de R$ 9 794,95. 

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). A população da 

microrregião de União da Vitória foi estimada em 2009 pelo IBGE em 122 mil 

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

Carneiro; Paula Freitas; Paulo Frontin; Porto Vitória; União da Vitória. 

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 mis pobres do 

Estado de Santa Catarina (243.782 habitantes- IBGE 2010). Esta microrregião está 

dividida em doze municípios sendo que os três maiores são: Mafra (52.912 

habitantes), Canoinhas (52.765 habitantes) e Porto União (33.493 habitantes). A 

economia da microrregião de Canoinhas não possui uma atividade de 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 

 

2.2.2.2.2 ECONOMIA 
 

O potencial econômico do município gira em torno da indústria da madeira, 

madeira plástica, celulose, comércio e prestação de serviços. A base da indústria do 

município de União da Vitória é a madeira, com grandes complexos industriais deste 

ramo, tais como a laminação e compensados, serrarias, móveis, esquadrias e 

papelão, além da inovação em tecnologia em reaproveitamento de resíduos 

industriais, sendo modelo no país e fora dele, na produção de madeira plástica.  

O Produto Interno Bruto a preços correntes, em 2015 segundo o IBGE, foi de 

R$ 1.259.396.000,00 o que leva ao per capita de R$ 22.383,00.  

A População ocupada, sendo considerada economicamente ativa (PEA), é de 

24.070 segundo dados do censo do IBGE em 2010, o que coloca a taxa de ocupação 
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em 84,67%, sendo que a População em Idade Ativa (PIA) é de 44.461. A população 

economicamente ativa se subdivide nas atividades econômicas que exercem de 

acordo com o quadro presente na figura 13; recorte do relatório oficial do IBGE 2010. 

Que por sua vez, está distribuída nos estabelecimentos que constam na figura 14 que 

indica o número de estabelecimentos e empregos no município. 

 

 

Figura 13: população economicamente ativa x atividades econômicas. 

Fonte IBGE ✁ Censo Demográfico ✁ Dados de amostra ✁ 2010 
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ATIVIDADES ECONÔMICAS 
ESTABELECIMEN

TOS 

EMPREGO

S 

INDÚSTRIA 219 4212 

     Extração de minerais 9 220 

 Transformação 208 3833 

Produtos minerais não metálicos 16 74 

Metalúrgica 16 99 

Mecânica 8 46 

Material elétrico e de comunicações 4 65 

Material de transporte 2 15 

Madeira e do mobiliário 78 2211 

Papel, papelão, editorial e gráfica 13 404 

Borracha, fumo, couros, peles e 

produtos similares e indústria diversa 
12 189 

Química, de produtos farmacêuticos, 

veterinários, de perfumaria, sabões, velas e 

matérias plásticas 

20 487 

Têxtil, do vestuário e artefatos de 

tecidos 
5 20 

Calçados 0 0 

Produtos alimentícios, de bebida e 

álcool etílico 
34 223 

    Serviços Industriais de utilidade pública 2 159 

CONSTRUÇÃO CIVIL 76 345 

COMÉRCIO 668 3593 

 Comércio varejista 623 3338 

 Comércio atacadista 45 255 

SERVIÇOS 539 4644 

Instituições de crédito, seguros e de 

capitalização 
16 116 

Administradoras de imóveis, valores 144 558 
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imobiliários, serviços técnicos profissionais, 

auxiliar de atividade econômica 

Transporte e comunicações 87 471 

Serviços de alojamento, alimentação, 

reparo, manutenção, radiodifusão e 

televisão 

174 796 

Serviços médicos, odontológicos e 

veterinários 
90 556 

Ensino 24 691 

Administração pública direta e indireta 4 1456 

AGROPECUÁRIA (agricultura, silvicultura, 

criação de animais, extração vegetal e 

pesca) 

86 350 

ATIVIDADE NÃO ESPECIFICADA OU 

CLASSIFICADA 
0 0 

TOTAL 1588 13144 

 

Figura 14: Número de Estabelecimentos e Empregos - Segundo Atividades 

Econômicas 

Fonte: MTE/RAIS 

 

Como pode observar-se na figura 14, as áres que possuem o maior número de 

trabalhadores são: 

i. Indústria de transformação (3533 colaboradores, 14,7 % da PEA); e 

ii. Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas (5135 

colaboradores, 21,3 % da PEA).  

 

Sabe-se que a maior parte dos produtos comercializados no comércio de União 

da Vitória e microrregião, assim como em qualquer outro comércio, provém de 

processos industriais. Dessa forma, pode-se dizer que, indiretamente, pelo menos 

36% da PEA de União da Vitória depende da indústria para sustentar-se. 

Tal fato fica ainda mais evidente quando comparam-se os índices do VAF 

(Valor Adicionado Fiscal) - indicador econômico-contábil utilizado para calcular o 
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índice de participação municipal no repasse de receita do Imposto sobre Operações 

relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) aos municípios - dos principais ramos de atividades do município.  

Observa-se na figura 15 que o setor que mais contribui para o VAF em União 

da Vitória é o industrial. Sendo assim, a indústria coloca-se como principal fonte de 

arrecadação de impostos e, por conseguinte, de desenvolvimento, na cidade de União 

da Vitória. 

 

Figura 15: VAF dos principais ramos de atividades de União da Vitória. 

Fonte: SEFA-PR 

 

Portanto, ao estar intimamente ligada a processos industriais, de manufatura e 

produção de diversos tipos de produtos e equipamentos, a engenharia mecânica 

assume notória função no desenvolvimento sócio-econômico microrregional pois 

atividades relacionadas à indústria representa a maior parcela de atividades 

econômicas da população.  

Ademais, setores como a agricultura e educação de União da Vitória ✁que 

representam 17% da PEA- também contribuem com a crescente demanda tecnológica 

por profissionais engenheiros mecânicos, ao utilizarem-se dos mesmos tanto para 

leccionar em instituições de ensino superior quanto para exercer atividades de projeto 

e manutenção de maquinário agrícola, entre outros.  
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2.2.2.2.3 EDUCAÇÃO 
 

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.  

Na figura 16 constam as principais cidades que exportam alunos para o Centro 

Universitário Vale do Iguaçu:  

 

Cidades População 

União da Vitória/PR 57027 

Antônio Olinto/PR 7587 

Bituruna/PR 16627 

Caçador/SC 77323 

Calmon/SC 3380 

Canoinhas/SC 54403 

Clevelândia/PR 17250 

Cruz Machado/PR 18907 

General Carneiro/PR 14038 

Irati/PR 60425 

Irineópolis/SC 11133 

Itaiópolis/SC 21506 

Major Vieira/SC 8015 

Mallet/PR 13738 

Matos Costa/SC 2614 

Paula Freitas/PR 5842 

Paulo Frontin/PR 7360 

Pinhão/PR 32322 

Porto União/SC 35207 

Porto Vitória/PR 4148 

Rebouças/PR 14981 

Rio Azul/PR 15125 

São João do 14927 
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Triunfo/PR 

São Mateus do 

Sul/PR 45398 

Três Barras/SC 19146 

Total População 578429 

Figura 16: cidades que as Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu abrangem; 

Fonte: IBGE ✁ cidades ✁ 2017. 

 

Dados do MEC/INEP mostram que a população do ensino superior em União 

da Vitória se distribui de acordo com o quadro abaixo: 

 

 

MODALIDADE DE 

ENSINO 
FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PARTICULAR TOTAL 

Educação Superior 

Presencial 
          

Matrículas 0 1076 1070 3472 5618 

Concluintes 0 157 255 501 913 

Educação Superior à 

Distância 
          

Matrículas 0 0 0 540 540 

Concluintes 0 0 0 41 41 

 

Quadro 2:  Matrículas e Concluintes na Educação Superior Presencial e a Distância 

Segundo Dependência Administrativa ✁ 2016 

Fonte: MEC/INEP 

 

E, consequentemente, tem-se a seguinte distribuição de docentes no educação Superior 

do município: 

 

INFORMAÇÕES FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PARTICULAR TOTAL 

Funções docentes 0 0 123 147 270 

Instituições de Ensino 0 0 1 1 2 
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Superior 

Polos de apoio 0 0 0 3 3 

 

Quadro 3: Funções Docentes, Instituições e Polos de Apoio na Educação Superior 

Segundo a Dependência Administrativa - 2016 

Fonte: MEC/INEP 

 

 

 

Nos quadros 2 e 3, fica claro que a IES Centro Universitário Vale do Iguaçu é a 

maior responsável pelo atendimento na Educação Superior na cidade, uma vez que, 

pelos dados do Censo do INEP, a única IES particular na cidade de União da Vitória 

que seja presencial, são os Centro Universitário Vale do Iguaçu, a Municipal sendo o 

Centro Universitário de União da Vitória ✁ UNIUV e a Estadual sendo a Universidade 

do Estado do Paraná ✁ UNESPAR ✁ Campus de União da Vitória.  

A IES tem participação direta em 61,8% entre os alunos matriculados na 

educação superior presencial e 54,9% dos concluintes, levando em conta a diferença 

entre matriculados e concluintes de 6,9%, percebe-se que há um crescimento pela 

escolha do Centro Universitário Vale do Iguaçu para cursar uma graduação no Ensino 

Superior, o que reflete aos bons resultados de avaliações junto aos reconhecimentos 

dos cursos e da própria IES junto ao INEP/MEC, além da inserção no mercado de 

trabalho ser um destaque sobre a preparação do egresso para assumir suas 

responsabilidades, o que pode ser comprovado através de relatórios de 

acompanhamento de egresso institucionalizado pela IES e apropriado pelos cursos 

através de estudos realizados pelos NDEs com o suporte da CPA, tudo conforme 

regimento interno do programa de acompanhamento de egressos da IES. 

O Centro Universitário do Vale do Iguaçu tem como principais mecanismos de 

inserção regional o ensino de graduação, pós-graduação, iniciação científica, 

extensão e a prestação de serviços à sociedade, constantemente alinhados às 

demandas regionais e preocupados com o desenvolvimento local. A consolidação dos 

programas de graduação e pós-graduação por meio de investimentos na 

infraestrutura, em pessoas e recursos financeiros, bem como na ampliação do 

programa financiamento institucional da graduação tem contribuído de maneira efetiva 
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para fortalecer continuamente as ações institucionais. 

Outrossim, a Instituição realiza diversos convênios com empresas e 

instituições públicas e privadas para fomentar estágios, extensão e projetos de 

iniciação científica. A Extensão Universitária é também elemento fundamental no 

processo de inserção regional da IES. A Extensão socializa e desenvolve a produção 

de conhecimentos, buscando a interação entre a comunidade acadêmica e a 

comunidade externa, contribuindo para o desenvolvimento social, cultural e 

econômico da região. 

Entendendo como inserção todas as atividades resultantes dos esforços da 

Instituição em benefício da sociedade, tem-se que a melhor forma de se verificar a 

ocorrência desta inserção é através dos resultados atingidos. Ao longo de décadas a 

cidade de União da Vitória se caracterizou pela exportação de estudantes 

universitários, e consequentemente de mão-de-obra qualificada, para grandes 

centros. Este fluxo migratório defasava a competitividade do município na atração de 

novas empresas. 

Com a implantação da IES e o desenvolvimento constante das instituições de 

ensino superior, nos últimos 18 anos, a cidade mudou de status perante o cenário 

estadual, passando a ser importadora de acadêmicos e produtora de mão-de-obra 

especializada. As Instituições de Ensino Superior proveem à região potencial para 

atração de investimentos, pois empresas procuram se instalar em cidades que 

forneçam mão-de-obra especializada para suas atividades, uma vez que não querem 

✞✒✝✞✒ ✝✂✕ ✂ ✝✖✟✑✂ ✡✠ �✁✕�✂✒✑✞✒✁ ✖✕ �✒✂✁✁✟✟✁✂✍✞✄✓ ✁✞✑✂ �✖✠ ✁✕�✄✁✝✞ ✠✕ ✟✞✄☎✒✁✂✟ ✁✂✒✞ ✡✞

realidade do mercado, adaptação cultural para toda família, emprego para o cônjuge, 

escola para os filhos, sem contar que mesmo após todo este trabalho o profissional 

pode desistir e voltar para sua terra natal. 

O Centro Universitário Vale do Iguaçu, desde a sua instalação como Faculdade 

na cidade de União da Vitória, já ofertou 19 cursos de Graduação, 17 com turmas 

formadas, totalizando mais de 5000 Egressos lançados ao mercado de trabalho da 

cidade e da região, fomentando o crescimento regional nas diversas áreas de atuação 

da instituição. 

 

2.2.2.3 ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE PORTO UNIÃO E UNIÃO DA VITÓRIA 
 

O polo conhecido como Arranjo Produtivo Local (APL) de Porto União/União da 



 

52 

 

Vitória é originário da organização denominada Núcleo das Esquadrias de Madeira, 

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.  

Atualmente, a área do APL de União da Vitória 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. 

No APL, as indústrias, em sua grande maioria, utilizam madeira para o 

desenvolvimento de suas atividades, especificamente na produção de esquadrias de 

madeira. Porém a região vem sofrendo transformações em sua atividade produtiva, 

não deixando de lado a principal atividade e sim aproveitando-a para desenvolver 

novas tecnologias de reaproveitamento de resíduos oriundos dessas atividades. Um 

exemplo disso são empresas, instaladas em União da Vitória, que trabalham com 

madeira plástica, havendo assim a necessidade de profissionais engenheiros 

mecânicos qualificados para pesquisar, implantar, controlar e manter essas novas 

tecnologias e processo 

Portanto, de acordo com os contextos mesorregionais, microregionais e de 

arranjo produtivo local, fica evidente a necessidade da formação de profissionais 

engenheiros mecânicos não só para o crescimento de União da Vitória mas também 

para o crescimento da região como um todo. Tal necessidade é suprida através do 

curso de engenharia mecânica oferecido pelo Centro Universitário Vale do Iguaçu, 

única instituição de ensino superior a proporcionar esta modalidade de engenharia na 

mesorregião do Sudeste Paranaense.  

 

2.2.2.4 ENGENHARIA  
 

A partir das necessidades expressas na sociedade, os municípios da região e 

mesmo os de fora da região de União da Vitória, vem oferecendo um número 

expressivo de vagas para o profissional engenheiro mecânico através de processos 

seletivos nos quais os alunos egressos do curso têm participado e muitos já estão 

trabalhando.  

Ademais, muitos engenheiros mecânicos formados decidem atuar de forma 
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autônoma, abrindo seus próprios escritórios prestadores de serviços nas mais 

diversas áreas da engenharia mecânica. Os egressos, atuantes na prática 

profissional, continuam com vínculo com a IES, pois buscam qualificação por meio de 

pós-graduações, principalmente em Engenharia de Segurança no Trabalho, e 

encontros como a Semana Acadêmica do Curso, palestras e mesmo o contato por 

meio de campos de estágio, uma vez que alguns egressos se tornaram docentes e/ou 

supervisores de estágio supervisionado os atuais acadêmicos. 

Com base nos dados cadastrais do CREA-PR (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronômia do Estado do Paraná), obtidos pelo censo realizado pelo 

próprio Conselho de acordo com número de profissionais inscritos, o total de 

engenheiros mecânicos registrados pode ser apresentado por inspetoria de União da 

Vitória e microrregiões vizinhas pelo quadro a seguir: 

 

 

INSPETORIA 

DO CREA-PR 

ENG 

MECÂNICO

S 

POPULAÇ

ÃO 

ESTIMADA

, PELO 

MENOS 

ENG 

MECÂNICOS 

(%) 

GUARAPUAVA 70 180364 0,04 

IRATI 18 60425 0,03 

RIO NEGRO 34 33857 0,1 

UNIÃO DA 

VITÓRIA 

61 55874 0,11 

TOTAL DE  183 330520 0,06 

 

Quadro 4: Engenheiros Mecânicos x Inspetoria do CREA-PR. 

Fonte: CREA-PR e IBGE(2018). 

 

Como pode observar-se no Quadro 4, a inspetoria de União da Vitória é que a 

possui, dentre as inspetorias vizinhas, a maior densidade populacional de engenheiros 

mecânicos. O dado reflete a constante demanda por profissionais dessa classe na 

região. 



 

54 

 

Outrossim, justifica-se o fato da instalação do curso de Engenharia Mecânica 

no Centro Universitário Vale do Iguaçu, pois é possível observar que existem cidades 

vizinhas à União da Vitória, com um número expressivo de habitantes, e que não 

contam com a presença do profissional Engenheiro Mecânico, o que possibilita mais 

local de atuação para o egresso e implantação de variada oferta de serviços de 

engenharia para a população local. 

 

 

2.3 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 
 

A aquisição do conhecimento pelo sujeito aprendente se dá através da 

mediação. Este tipo de mediação não só ocorre na sala de aula mas também nos 

diversos ambientes de aprendizado. Compreende-se, assim, que o papel do professor 

é justamente o de mediar, intencionalmente, a relação entre o sujeito-aprendente e o 

objeto a ser apreendido.  

A mediação deve ser lógica, natural e com um propósito. Nesse cenário, o 

trabalho do professor é tornar o conhecimento comunicável de tal forma que o aluno 

✝✂✍✟✁✆✞ ✠✍✑✠✍✡✠✒ ✂ ��✂✒ �✖✂✁ ✠ ✂ ��✞✒✞ �✖✂✁ dos conteúdos, práticas e ensinamentos 

adquiridos. Só assim, tem-se uma transmissibilidade e evolução completa dos objetos 

de aprendizado de modo à suprir as necessidades da sociedade em todasas esferas 

do conhecimento.   

Destarte, tem-se 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 que favoreça a construção de sujeitos autônomos, hábeis, competentes, 

críticos e reflexivos. 

Nesse movimento, a pesquisa e a elaboração pessoal são essenciais. Na ordem 

das atividades didáticas, os planos de ensino orientam a aprendizagem visando o 

desenvolvimento de habilidades e competências primordiais ao exercício da profissão 

e da cidadania, considerando também, a necessidade de promover a capacidade de 

elaboração pessoal e a pesquisa. Estas estão sempre em relação com as práticas 

profissional balizadas pelas discussões coletivas, orientadas pelo docente durante as 

aulas. 

Isto posto, em síntese, as políticas institucionais do Centro Universitário Vale do 
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Iguaçu se resumem à: 

i. a Instituição garante a aprendizagem adequada aos alunos; 

ii. a aprendizagem assenta-se ao mesmo tempo, no domínio dos conteúdos 

considerados essenciais, e no desenvolvimento de competências e habilidades 

relevantes à formação profissional; 

iii. a instituição zela pela formação ética e pelo desenvolvimento da autonomia, da 

autoconfiança, da capacidade de adaptar-se a novas realidades, motivando o 

sujeito aprendiz à conquista de objetivos, à tomada de decisão, a atenção à 

saúde, a comunicação, a liderança, a administração e gerenciamento, à 

superação de obstáculos, à adoção de uma postura empreendedora e ética 

frente aos novos desafios, à competência em lidar com as emoções, à 

liderança, ao trabalho em equipe, à iniciativa, à tolerância e a educação 

permanente, dentre outras habilidades e competências que fazem parte dos 

valores humanos , sociais e éticos que integram a formação profissional. 

 

Nesse contexto, a formação do engenheiro mecânico no curso de Engenharia 

Mecânica da IES pretende ser compatível com as necessidades de um profissional e 

cidadão que atue como agente de transformações, inserido na realidade, possuidor 

de valores socioculturais e ambientais. Sendo assim, a IES forma indivíduos 

comprometidos com o todo que compõe a sociedade em que atua para que possa 

vivenciar os valores e conceitos que o Centro Universitário Vale do Iguaçu tanto 

defendem e disseminam amplamente. 

Logo, em consonância com as políticas institucionais do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu, a concepção do curso de Engenharia Mecânica teve como princípios 

básicos, os seguintes direcionamentos: 

i. o compromisso da IES com os interesses coletivos, visando uma sociedade 

mais justa, fraterna e sustentável; 

ii. a indissociabilidade entre ensino e a extensão; 

iii. o entendimento do processo de ensino-aprendizagem como multidirecional e 

interativo; 

iv. a importância do professor como elemento facilitador do processo ensino-
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aprendizagem e basilar na aplicação de novas tecnologias; 

v. o respeito às individualidades inerentes a cada estudante. 

 

Norteado por esses princípios, o curso de Engenharia Mecânica parte na busca 

de uma clara opção pela transdisciplinaridade, no sentido de entendimento e 

viabilização dos valores essenciais da vida transpassando várias unidades 

curriculares. Dessa forma, incorpora a seus conteúdos programáticos, enfoques 

sistêmicos e sustentáveis que possibilitem identificar diferentes espaços sociais de 

atuação e que contribuam para a formação de um engenheiro mecânico com perfil 

fortalecido para a concepção, aliada à execução. 

Para que esse perfil seja obtido, as práticas pedagógicas sugeridas para a 

condução das disciplinas visam estabelecer as dimensões investigativa e interativa 

como princípios formativos e condição central da formação profissional e da relação 

teoria e realidade, por meio de práticas pedagógicas focadas na formação e 

participação do acadêmico, que incluem: 

i. apoio à iniciação científica e à produção de artigos de base científica ✁ neste 

caso, pretende-se despertar o interesse pela inovação e pela crítica abrangente 

dos processos de formação educacional e profissional; todo o processo é 

normatizado pelo REGULAMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU. 

ii. atividades de pesquisa bibliográfica, utilizando-se do acervo da biblioteca e de 

consultas a bancos de dados da área de saúde; todo o processo é normatizado 

pelo REGULAMENTO INTERNO DA BIBLIOTECA WILHELM HEINRICH DO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU. 

iii. exposição dos próprios trabalhos dos alunos por vários meios de divulgação 

(publicação de artigos, participação em seminários, congressos, simpósios e 

etc.); todos os processos são normatizados pelos REGULAMENTOS 

INTERNOS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTAS ACADÊMICAS e 

PROGRAMA DE INCENTIVO À PRODUÇÃO DOCENTE E DISCENTE DO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU; 

iv. apoio ao trabalho acadêmico interdisciplinar. Sobretudo nos seguintes 

momentos: Estágio de Vivência I, II e III, Estágio Supervisionado, Trabalho de 
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Conclusão de Curso e Atividades Complementares; todos os processos são 

normatizados pelos REGIMENTOS INTERNOS DO TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO, Resoluçao-10-2019 do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu, assim como pelo REGIMENTO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

OBRIGATÓRIO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU. 

v. aulas práticas em laboratórios da IES, ou em instituições de pesquisa 

tecnológica ou em empresas do ramo de engenharia, a fim de que o contato 

com engenheiro, pesquisador ou técnico e com problemas de ordem prática, 

motivem a criação de um senso crítico norteador de decisões; 

vi. o relacionamento direto e recíproco com a comunidade local e regional, pela 

extensão do ensino mediante a oferta de cursos e serviços especiais; 

vii. a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação tecnológica gerada pelos cursos 

da Instituição; todos os processos são normatizados pelos REGIMENTOS 

INTERNOS DO PROGRAMA DE EXTENSÃO e DO PROGRAMA DE 

MONITORIA ACADÊMICA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 

IGUAÇU; 

viii. as 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). 

 

Assim, como a IES entende o seu desenvolvimento como muito próximo ao da 

comunidade de que é originária e busca a institucionalização de suas atividades de 

ensino e extensão, o curso de Engenharia Mecânica não foge à doutrina da instituição 

e atua de forma ativa para o cumprimento desta. 

Portanto, a ação extensionista do curso vai além da prestação de serviços 

(estágios aplicados à indústria local, projetos de extensão e iniciação científica), da 

difusão cultural (eventos, semanas acadêmicas de engenharia), ou da disseminação 

de conhecimentos (cursos, seminários, palestras, conferências).  

Mais do que na simples formulação da missão institucional, é na compreensão 

desta ✁✡✠✍✑✁✡✞✡✠✓ ✍✞ ✔✁✔✂✍✝✁✞ ✡✠✟✑✠ ✝✂✍✝✠✁✑✂� �✄✍✟✁✍✂ �✒☎ ✔✞✄✠✒ ✠ ✝✂✕�✒✂✕✁✟✟✂ ✟✂✝✁✞✄✁

pela comunidade acadêmica que a IES, através do curso de Engenharia Mecânica e 
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tantos outros, promove a integração entre ensino, extensão e aprendizado. 

 

2.4 OBJETIVOS DO CURSO 
 

Os objetivos do Curso de Engenharia Mecânica, baseiam-se no disposto no Art. 

4o da Resolução do CNE/CES 02, de 24 de abril de 2019 e, de acordo com isso, o 

Curso de Engenharia Mecânica do Centro Universitário Vale do Iguaçu tem como 

objetivo principal formar um profissional apto a aplicar, gerenciar e superar os 

conhecimentos de engenharia mecânica, devendo estar consciente e atuante na 

sociedade da qual participa.  

Nesse contexto, o curso foi concebido com a intenção de proporcionar ao 

egresso uma formação plural completa, tanto no aspecto técnico-científico quanto no 

humanístico, formando um profissional qualificado tecnicamente e contribuindo para 

um ser humano mais completo e ciente de suas responsabilidades em relação à 

sociedade. 

Ademais, o curso intenta a formação generalista de profissionais engenheiros 

mecânicos, com uma visão ampla e global, respeitando os princípios éticos, morais e 

culturais do indivíduo e da coletividade visando projetar, desenvolver, manter e 

supervisionar sistemas mecânicos e processos, sendo um profissional voltado ao 

desenvolvimento científico e apto a adquirir por iniciativa própria, conhecimentos que 

possam garantir uma educação continuada e permanente. Devido a forte formação 

científica do engenheiro mecânico, o mesmo torna-se apto a transpassar o 

conhecimento e experiência adquirida de forma organizada e comunicável ao 

leccionar aulas e trabalhar na pesquisa acadêmica, seja no setor público ou na 

iniciativa privada. 

Outrossim, o Curso de Engenharia Mecânica também visa preparar os futuros 

profissionais para situações de adaptação e atualização frente a novos desafios e 

conjunturas, decorrentes da dinâmica de uma sociedade em transformação, a 

�✟✂✝✁✠✡✞✡✠ ✡✂ ✝✂✍✂✠✝✁✕✠✍✑✂✚✄ ✄✟✑✞ �✠✒✟�✠✝✑✁✔✞✓ ✍✠✝✠✟✟☎✒✁✞ ✞ ✠✟✑✠ ✝✖✒✟✂✓ ✠✟✑☎ ✁✍✟✠✒✁✡✞ 

na própria Lei de 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; 

i. formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a 
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inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 

ii. 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. 

 

Portanto, pode-se afirmar que o curso é fundamentado numa abordagem 

multidisciplinar, voltada à visão global, integrada e crítica da profissão e da atuação 

profissional, dotando o egresso de competência técnica, científica e administrativa, 

tornando-o apto para a atuação técnica, à tomada de decisões, à comunicação, à 

liderança, ao gerenciamento, à administração e fundamentalmente à educação 

continuada. 

 

2.5 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 
 

O perfil do egresso do curso será obtido com uma sólida formação acadêmica 

generalista e humanista capaz de desenvolver sujeitos competentes e conscientes 

das exigências éticas e sociais da profissão. A formação primará por conhecimentos, 

habilidades e atitudes que ajudem a inserir os egressos em seus respectivos contextos 

profissionais de forma autônoma, solidária, crítica, reflexiva e comprometida com o 

desenvolvimento local, regional e nacional sustentáveis, objetivando a construção de 

uma sociedade justa e democrática. 

Ademais, o egresso do curso deterá visão ampla e global, respeitando os 

princípios éticos e culturais do indivíduo e da coletividade. Capaz de ter como objeto 

de estudo o movimento de sistemas mecânicos em todas as suas mais variadas 

formas, analisando as possíveis causas e efeitos da dinâmica universal na qual o ser 

humano está inserido.  

O avanço tecnológico ocorrido, principalmente, a partir do final do século 

�✞✟✟✞✡✂✓ �✠✒✕✁✑✁✖ �✖✠ ✞ ✠✡✖✝✞�✎✂ �✞✟✟✞✟✟✠ ✞ ✟✠✒ ✖✕✞ �✠✡✖✝✞�✎✂ ✝✠✍✑✒✞✡✞ ✍✂ ✟✖✆✠✁✑✂

coletivo, que reconhece a importância do outro, a existência de processos coletivos 

de construção do saber e a relevância de se criar ambientes de aprendizagem que 

✁✂✒✍✠�✞✕ ✂ ✡✠✟✠✍✔✂✄✔✁✕✠✍✑✂ ✡✂ ✝✂✍✂✠✝✁✕✠✍✑✂ ✁✍✑✠✒✡✁✟✝✁�✄✁✍✞✒✁ �✁☎✂✄✄☛✓ ☎✆✆✝✓

p.64). Esse novo paradigma, que se instaura desde o início do século XXI, prevê que 
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a necessidade de formação já não está restrita à mera atualização de conhecimentos, 

mas inclui a capacidade do aluno de construir e comparar novas estratégias de ação, 

redefinindo e enfrentando os problemas cotidianos de seu universo de atuação. Isso 

implica, de acordo com MORAES, 

 

Levar o indivíduo a aprender a aprender, que se manifesta pela 

capacidade de refletir, analisar e tomar consciência do que sabe, 

dispor-se a mudar os próprios conceitos, buscar novas informações, 

substituir velhas verdades por teorias transitórias, adquirir novos 

conhecimentos que vêm sendo requeridos pelas alterações existentes 

no mundo, resultantes da rápida evolução das tecnologias da 

informação (1996, p. 64). 

 

Dentro desse contexto atual de avanços tecnológicos e de uma nova percepção 

sobre o aprendizado, destacamos que, em conformidade com acordadas a Resolução 

CNE/CES 02, de 24 de Abril de 2019, a meta do curso de Engenharia Mecânica é a 

formação de um profissional que, 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: 

 

Lista 1: Competências Esperadas do Egresso: 

 

I. Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e 

compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto: 

a) Ser capaz de utilizar técnicas adequadas de observação, compreensão, 

registro e análise das necessidades dos usuários e de seus contextos sociais, 

culturais, legais, ambientais e econômicos; 

b) Formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, 

considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções criativas, bem 

como o uso de técnicas adequadas; 

II. Analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por meio de modelos 

simbólicos, físicos e outros, verificados e validados por experimentação:  

 a) Ser capaz de modelar os fenômenos, os sistemas físicos e químicos, 
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utilizando as ferramentas matemáticas, estatísticas, computacionais e de 

simulação, entre outras. 

 b) prever os resultados dos sistemas por meio dos modelos;  

 c) conceber experimentos que gerem resultados reais para o comportamento 

dos fenômenos e sistemas em estudo.  

 d) verificar e validar os modelos por meio de técnicas adequadas;  

III. Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e serviços), 

componentes ou processos:  

 a) Ser capaz de conceber e projetar soluções criativas, desejáveis e viáveis, 

técnica e economicamente, nos contextos em que serão aplicadas;  

 b) Projetar e determinar os parâmetros construtivos e operacionais para as 

soluções de Engenharia;  

 c) Aplicar conceitos de gestão para planejar, supervisionar, elaborar e 

coordenar projetos e serviços de Engenharia;  

IV. Implantar, supervisionar e controlar as soluções de Engenharia:  

 a) Ser capaz de aplicar os conceitos de gestão para planejar, supervisionar, 

elaborar e coordenar a implantação das soluções de Engenharia.  

 b) Estar apto a gerir, tanto a força de trabalho quanto os recursos físicos, no 

que diz respeito aos materiais e à informação;  

 c) Desenvolver sensibilidade global nas organizações;  

 d) Projetar e desenvolver novas estruturas empreendedoras e soluções 

inovadoras para os problemas;  

 e) Realizar a avaliação crítico-reflexiva dos impactos das soluções de 

Engenharia nos contextos social, legal, econômico e ambiental;  

V. Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica:  

 a) Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em 

idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das 

tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se 

sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis; 

VI. Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares:  

 a) Ser capaz de interagir com as diferentes culturas, mediante o trabalho em 

equipes presenciais ou a distância, de modo que facilite a construção coletiva;  

 b) Atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes 
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multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;  

 c) Gerenciar projetos e liderar, de forma proativa e colaborativa, definindo as 

estratégias e construindo o consenso nos grupos;  

 d) Reconhecer e conviver com as diferenças socioculturais nos mais diversos 

níveis em todos os contextos em que atua (globais/locais);  

 e) Preparar-se para liderar empreendimentos em todos os seus aspectos de 

produção, de finanças, de pessoal e de mercado;  

VII. Conhecer e aplicar com ética a legislação e os atos normativos no âmbito do 

exercício da profissão:  

 a) Ser capaz de compreender a legislação, a ética e a responsabilidade 

profissional e avaliar os impactos das atividades de Engenharia na sociedade 

e no meio ambiente.  

 b) Atuar sempre respeitando a legislação, e com ética em todas as atividades, 

zelando para que isto ocorra também no contexto em que estiver atuando; e  

VIII. Aprender de forma autônoma e lidar com situações e contextos complexos, 

atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos 

desafios da inovação:  

 a) Ser capaz de assumir atitude investigativa e autônoma, com vistas à 

aprendizagem contínua, à produção de novos conhecimentos e ao 

desenvolvimento de novas tecnologias.  

b) Aprender a aprender 

 

Dessa forma, por meio das competências adquiridas durante o curso, o 

engenheiro mecânico formado pelo Centro Universitário Vale do Iguaçu estará apto a 

cumprir com suas atribuições, coforme Art. 3° da RESOLUÇÃO N° 139, DE 16 MAR 

1964 (1) do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e A✆✒✂✍✂✕✁✞�� �✘✁✟�✁✠ ✟obre 

o exercício da pr✂✁✁✟✟✎✂ ✡✠ ✄✍✆✠✍✂✠✁✒✂ ✁✠✝✁✍✁✝✂✁� 

 

i. estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de máquinas e motores;  

ii. estudo, projeto, direção, fiscalização e execução das instalações mecânicas 

termomecânicas e eletromecânicas;  

iii. estudo, projeto, direção, fiscalização e execução dos trabalhos de instalação 

mecânica referentes a energia térmica e ao aproveitamento da energia nuclear, 



 

63 

 

iv. estudo, projeto, direção, fiscalização e execução de trabalhos de organização 

industrial mecânica referentes ao processo e ao produto;  

v. assuntos de engenharia legal, concernentes aos indicados nas alín✠✞✟ ✡✠ �✞✁

✞ �✡✁ ✡✠✟✑✠ ✞✒✑✁✆✂✁ 

vi. vistorias e arbitramentos relativos à matérias das alíneas anteriores. 

 

As quais estão alinhadas com as atribuições dos engenheiros, agronomos e 

arquitetos presentes no artigo 1 da RESOLUÇÃO N° 218, DE 29 JUN 1973 DO 

✆☎�✁✄✄✓ ✡✂✝✖✕✠✍✑✂ �✖✠ �✘✁✟✝✒✁✕✁✍✞ ✞✑✁✔✁✡✞✡✠✟ ✡✞✟ ✡✁✁✠✒✠✍✑✠✟ ✕✂✡✞✄✁✡✞✡✠✟

profissionais de En✆✠✍✂✞✒✁✞✓ ✄✒�✖✁✑✠✑✖✒✞ ✠ ✄✆✒✂✍✂✕✁✞✁� 

 

1. Supervisão, coordenação e orientação técnica; 

2. Estudo, planejamento, projeto e especificação; 

3. Estudo de viabilidade técnico-econômica; 

4. Assistência, assessoria e consultoria; 

5. Direção de obra e serviço técnico; 

6. Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; 

7. Desempenho de cargo e função técnica; 

8. Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação 

técnica; extensão; 

9. Elaboração de orçamento; 

10. Padronização, mensuração e controle de qualidade; 

11. Execução de obra e serviço técnico; 

12. Fiscalização de obra e serviço técnico; 

13. Produção técnica e especializada; 

14. Condução de trabalho técnico; 

15. Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou 

manutenção; 

16. Execução de instalação, montagem e reparo; 

17. Operação e manutenção de equipamento e instalação; 

18. Execução de desenho técnico. 
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3 ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO 
 

 O curso caracteriza-se por possuir uma base multidisciplinar, oferecida na 

matriz curricular do curso, incorporando os vários conhecimentos, entre básico, 

profissionalizantes e específicos. A área específica da engenharia mecânica pode ser 

segmentada em cinco áreas técnico-científicas, a saber: 

 

1. térmica e fluidos, que inclui a termodinâmica, a transmissão de calor e a 

mecânica dos fluidos, com suas aplicações em máquinas térmicas, em 

condicionamento de ambientes, máquinas hidráulicas, pneumáticas etc; 

2. de fabricação e materiais, envolvendo o conhecimento de metrologia, materiais 

e dos processos de fabricação e equipamentos; 

3. de projeto, ligada a concepção de componentes, especificação de materiais e 

cálculos de solicitação mecânica, estática e dinâmica, necessários para se 

chegar a um componente funcional; 

4. de controle e automação, ligada ao emprego de eletrônica e de componentes 

elétricos para automação de produtos e processos; 

5. de gestão, ligada a atividades de administração, economia, planejamento e 

otimização. 

 

Devido ao seu caráter de engenharia clássica, diversas outras engenharias 

derivam da Engenharia Mecânica, tais como: 

� Automobilística; 

� Naval; 

� Aeronáutica; 

� Têxtil; 

� Madeireira etc. 

A natureza clássica da engenharia mecânica garante ao engenheiro mecânico 

formado em União da Vitória um amplo leque de opções para o uso de seu saber, seja 

como autônomo (consultor, perito etc.), seja como empregado em empresas dos mais 

diversos setores da região, no Brasil ou no mundo. 



 

65 

 

Para tal, o curso de Engenharia Mecânica do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu, tem no ensino um enfoque generalista, voltado à compreensão dos conceitos 

e suas diferentes aplicações, preparando o futuro engenheiro em seu 

desenvolvimento no enfoque profissional escolhido. Cabe ao aluno optar por algum 

segmento específico através da variedade de disciplinas optativas, este enfoque pode 

ser na área de manutenção, na área madeireira, na área de mineração ou na área de 

produção. O aluno também tem a opção de realizar disciplinas optativas denominadas 

�✕☎✡✖✄✂ ✄✁✔✒✠✁ ✠✕ �✖✞✄�✖✠✒ ✂✖✑✒✂ ✝✖✒✟✂ ✂✁✠✒✠✝✁✡✂ �✠✄o Centro Universtário, com 

destaque para os cursos de Administração, Agronomia, Biomedicina, Direito, 

Fisioterapia entre outros. 

O engenheiro mecânico tem formação para trabalhar em indústrias 

madeireiras, mineração, têxteis, empresas metalúrgicas, siderúrgicas, 

automobilísticas etc. Atualmente, na região de União da Vitória, o setor madeireiro e o 

mineral é o que mais absorve esse profissional, que poderá trabalhar, também, no 

comando de equipes de especialistas, em manutenção de máquinas em geral e no 

desenvolvimento de novos projetos. 

Como principais atividades o engenheiro mecânico está preparado para: 

 

� instalar e manter turbinas, bombas, válvulas e máquinas em funcionamento; 

� definir instrumentos para monitorar processos industriais; 

� especificar equipamentos, fazendo especificações térmicas, dinâmicas e de 

material para os equipamentos industriais; 

� projetar ferramentas, dispositivos e componentes de máquinas; 

� especificar e realizar testes de desempenho em máquinas e equipamentos; 

� realizar manutenção de compressores, caldeiras, motores de combustão 

interna e sistemas de refrigeração; 

� perícia técnica em máquinas e equipamentos industriais; 

� pesquisas e docência no ensino da engenharia mecânica e correlacionadas. 

 

Nesse contexto, o curso de Engenharia Mecânica 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 Lei n.9.394 e com a Resolução CNE/CES 02, 
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de 24 de abril de 2019, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos 

de Engenharia. 

 Para a integralização do Curso e obtenção do Diploma, o aluno deve cumprir 

3.600 horas, sendo, 3.200 horas em disciplinas, conforme a distribuição da carga 

horária contida na matriz curricular, em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, além de realizar 200 horas de 

Atividades Complementares de Graduação, conforme as normas deste PPC. Deverá, 

ainda, apresentar Trabalho de Conclusão de Curso e obter aprovação em defesa 

pública e cumprir no mínimo 200 horas de estágio curricular obrigatório.  

 O curso apresenta duração formal de cinco anos (dez semestres), com duração 

mínima de dez semestres e com duração máxima de vinte semestres. As aulas são 

oferecidas em turno único, matutino, de modo a proporcionar ao acadêmico liberação 

do outro turno para participar de outras atividades que completam a sua formação 

acadêmica plena. O curso oferecerá anualmente 80 vagas, formando duas turmas de 

40 alunos, dispostas em um único ingresso anual, no primeiro semestre de cada ano. 

 Considerando que as aulas são ministradas em blocos de 50 minutos, o quadro 

a seguir mostra a distribuição da carga horária do Curso em aulas e em horas, bem 

como o tempo mínimo e máximo de integralização do Curso. 

 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO DE ENGENHARIA 

MECÂNICA 

Exigência Horas Aulas Mínimo Máximo 

Disciplinas Obrigatórias 3.200 3.840 10 semestres 20 

semestres 

Estágio Supervisionado 200 240   

Atividades 

Complementares 

Obrigatórias 

200 240   

Total 3.600 4.320 10 semestres 20 

semestres 

Quadro 5: Distribuição de carga horária total do curso de Engenharia Mecânica; 

Fonte: elaboração própria. 
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 Os conteúdos curriculares do curso, em conformidade com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de Engenharia, procuram revelar inter-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. 

 ✄✟✟✞✟ ✘✁✒✠✑✒✁�✠✟ ✡✠✟✑✞✝✞✕✓ ✍✂ ✞✒✑✁✆✂ ✝✁✓ �✖✠ �✑✂✡✂ ✝✖✒✟✂ ✡✠ ✄✍✆✠✍✂✞✒✁✞✓

independente de sua modalidade, deve possuir em seu currículo um núcleo de 

conteúdos básicos, um núcleo de conteúdos profissionalizantes e um núcleo de 

✝✂✍✑✠☞✡✂✟ ✠✟�✠✝✂✁✁✝✂✟ �✖✠ ✝✞✒✞✝✑✠✒✁�✠✕ ✞ ✕✂✡✞✄✁✡✞✡✠✁✄ 

 A estrutura curricular do curso de Engenharia Mecânica da IES está distribuída 

semestralmente e pelos núcleos de conteúdos básicos (CB), profissionalizantes (CP) 

e profissionalizantes específicos (CPE). 

 Também estão presentes na matriz curricular o estágio curricular 

supervisionado obrigatório, as atividades complementares e o trabalho de conclusão 

do curso. 

 

 Disciplinas básicas: São aquelas que compõem o núcleo de conteúdos 

básicos (CB), todas obrigatórias, e correspondendo ao que estabelece a resolução 

CNE/CES 02, de 24 de abril de 2019. 

 De acordo com as Diretrizes Curriculares, cerca de 30% da carga horária total 

devem ser do núcleo de conteúdos básicos, ou seja, considerando que o Curso de 

Engenharia Mecânica possui uma carga horária total 4.320 horas, as disciplinas que 

cobrem o núcleo de conteúdos básicos devem possuir no mínimo 1.296h. 

 O núcleo de conteúdos básicos deve conter os seguintes tópicos: 

I. Metodologia Científica e Tecnológica; 

II. Administração e Economia; 

III. Algoritmos e Programação; 

IV. Ciências dos Materiais; 

V. Ciências do Ambiente; 

VI. Eletricidade; 
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VII. Estátistica; 

VIII. Expressão Gráfica; 

IX. Fenômenos de Transporte; 

X. Física; 

XI. Informática; 

XII. Matemática; 

XIII. Mecânica dos Sólidos; 

XIV. Química. 

 

 A Tabela 1 apresenta a correspondência entre os tópicos do núcleo de 

conteúdos básicos e as disciplinas que contemplam aqueles conteúdos. 

 

 Tabela 1: Núcleo de Conteúdos Básicos 

 

Núcleo de Conteúdos Básicos 

Tópico Disciplina(s) que contempla(m) o 

Tópico 

Metodologia Científica e Tecnológica Introdução à Engenharia I, II 

 

Algoritmo e Programação e 

Informática 

 

Programação de Computadores e 

Métodos Numéricos I e II 

Expressão Gráfica Desenho Técnico I e II 

Matemática e Estatística 

 
 

Cálculo Diferencial e Integral I, II, III e 

IV 

Probabilidade e Estatística 

Geometria Analítica e Álgebra Linear 

Física Física I, II 

Fenômenos de Transporte Termodinâmica Técnica, Mecânica 

dos Fluidos e Transferência de Calor 
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Mecânica dos Sólidos Mecânica Geral I e II 

Eletricidade Física III, IV e Eletrotécnica 

Química Química Tecnológica I e II 

Ciência e Tecnologia dos Materiais Química Tecnológica I e II 

Administração Fundamentos da Administração 

Economia Fundamentos da Economia 

Ciências do Ambiente Engenharia Ambiental I e II 

 

As disciplinas que cobrem o núcleo de conteúdos básicos correspondem a 42% 

do total. 

A Tabela 2 apresenta um resumo da distribuição das disciplinas no núcleo de 

conteúdos básicos. 

 

Tabela 2: Disciplinas que compõem o Núcleo de Conteúdos Básicos 

 

Disciplina CH (Horas Aula) 

Cálculo Diferencial e Integral I,II,III 

e IV 

320 

Geometria Analítica 80 

Álgebra Linear 80 

Programação de Computadores e 

Métodos Numéricos I e II 

80 

Física I, II, III e IV 320 

Química Tecnológica I e II 80 

Introdução à Engenharia I, II 80 

Desenho Técnico I e II 80 

Probabilidade e Estatística I e II 80 

Termodinâmica Técnica I e II 80 

Eletrotécnica I e II 80 

Fundamentos da Administração 40 

Legislação e Ética Profissional 40 

Fundamentos da Economia 40 
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Mecânica dos Fluidos 80 

Transferência de Calor 80 

Mecânica Geral I e II 160 

Total 1800 

 

Disciplinas profissionalizantes:  São aquelas que compõem o núcleo de 

conteúdos profissionalizantes (CP), todas obrigatórias, e correspondendo ao que 

estabelece a resolução CNE/CES 02, de 24 de abril de 2019. 

As Diretrizes Curriculres estabelecem que o núcleo de conteúdos 

profissionalizantes, com cerca de 15% da carga horária mínima, deve versar sobre 

um subconjunto coerente de tópicos a ser escolhido pela instituição a partir de um 

universo de 52 tópicos.  

O Curso de Engenharia Mecânica elegeu os seguintes tópicos do Núcleo de 

Conteúdos Profissionalizantes: 

I. Controle de Sistemas Dinâmicos; 

II. Instrumentação e Controle 

III. Materiais de Construção Mecânica; 

IV. Processos de Fabricação; 

V. Gestão de Tecnologia; 

VI. Sistemas Mecânicos; 

VII. Sistemas Térmicos. 

VIII. Estratégia e Organização; 

IX. Gerência de Produção; 

X. Gestão Econômica; 

XI. Pesquisa Operacional; 

XII. Qualidade; 

XIII. Gestão Ambiental; 

XIV. Ergonomia e Segurança do Trabalho; 

XV. Sistemas Estruturais e Teoria das Estruturas. 

XVI. Vibrações 

 

 A Tabela 3 apresenta a correspondência entre os tópicos eleitos do Núcleo de 
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Conteúdos Profissionalizantes e as disciplinas que contemplam aqueles conteúdos. 

 Tabela 3: Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 

 

Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 

Tópico Disciplina(s) que contempla(m) o 

Tópico 

Estratégia e Organização Gestão de Projetos I e II, Gestão 

Empresarial 

Controle de Sistemas Dinâmicos; Dinâmica de Máquinas I e II 

Instrumentação Instrumentação e Controle I e II 

Materiais de Construção 

Mecânica 

Materiais de Construção Mecânica I e 

II 

Processos de Fabricação Tecnologia Mecânica I e II 

Sistemas Mecânicos Elementos de Máquinas I e II 

Sistemas Térmicos Sistemas Térmicos e Fluidomecânicos I 

e II 

Gerência de Produção Gestão da Produção I e II 

Pesquisa Operacional Pesquisa Operacional I e II 

 

Qualidade 

 

Gestão de Projetos I e II 

Ergonomia e Segurança do 

Trabalho 

Segurança do Trabalho 

Gestão Ambiental Engenharia Ambiental 

Sistemas Estruturais e Teoria das 

Estruturas 

Resistência dos Materiais I e II 

 

A Tabela 4 apresenta um resumo da distribuição das disciplinas no núcleo de 

conteúdos profissionalizantes. 

 

Tabela 4: Disciplinas que compõem o Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 

 

Disciplina CH (Horas Aula) 
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Gestão de Projetos I e II 160 

Dinâmica de Máquinas I e II 80 

Gestão Empresarial 80 

Instrumentação e Controle I e II 80 

Materiais de Construção Mecânica 

I e II 

160 

Tecnologia Mecânica I e II 160 

Elementos de Máquinas I e II 160 

Sistemas Térm. e Fluidomecânicos 

I e II 

160 

Gestão da Produção I e II 160 

Pesquisa Operacional I e II 80 

Gestão de Projetos I e II 160 

Segurança do Trabalho 40 

Engenharia Ambiental 80 

Resistências dos Materiais I e II 160 

Total 1640 

 

 

Considerando que o Curso de Engenharia Mecânica possui uma carga horária total 

4.320 horas, as disciplinas que correspondem aos tópicos escolhidos do Núcleo de 

Conteúdos Profissionalizantes correspondem a 38% do total. 

 

Disciplinas profissionalizantes específicas: São aquelas que compõem o 

núcleo de conteúdos profissionalizantes específicos (CPE), todas obrigatórias, e 

correspondendo ao que estabelece a resolução CNE/CES 02, de 24 de abril de 2019. 

O restante da carga horária do curso é dedicado ao núcleo de conteúdos 

específicos e se constitui em extensões e aprofundamentos dos conteúdos do núcleo 

de conteúdos profissionalizantes, bem como de outros conteúdos destinados a 

caracterizar modalidades. 

O Curso de Engenharia Mecânica oferece disciplinas, que constam da sua 

matriz curricular, que se relacionam com os seguintes tópicos do núcleo de 
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conteúdos específicos: 

I. Modelagem, Análise e Simulação de Sistemas; 

II. Estágio Curricular; 

III. Trabalho Final de Curso; 

 

A Tabela 5 apresenta a correspondência entre os tópicos eleitos do Núcleo de 

Conteúdos Específicos e as disciplinas que contemplam aqueles conteúdos. 

Assim, as disciplinas que correspondem aos tópicos escolhidos do núcleo de 
conteúdos específicos correspondem a 20% da carga horária total. 
 

Tabela 5 Núcleo de Conteúdos Específicos 
 

Núcleo de Conteúdos Específicos 

Tópico Disciplina(s) que contempla(m) o 

Tópico 

Modelagem, Análise e Simulação de 

Sistemas 

Simulação de Sistemas Mecânicos I, II, 

III e IV 

Estágio Curricular Estágio Curricular 

Trabalho Final de Curso Trabalho de Conclusão de Curso 

Atividades Complementares Atividades Complementares 

Demais Tópicos Optativas 

 

A Tabela 6 apresenta um resumo da distribuição das disciplinas no núcleo de 
conteúdos específicos. 

Tabela 6: Disciplinas que compõem o Núcleo de Conteúdos Específicos 
Disciplina CH (Horas Aula) 

Simulação de Sistemas Mecânicos I e II 80 

Trabalho de Conclusão de Curso 40 

Estágio Supervisionado Obrigatório 240 

Atividades Complementares 240 

Optativas I e II 160 



 

74 

 

Total 760 

 

Apresentadas as disciplinas básicas, profissionalizantes e profissionalizantes 

específicas de acordo com o núcleo de conteúdos no qual cada uma delas está 

inserida assim como as respectivas cargas horárias, pode-se construir a matriz 

curricular do curso de Engenharia Mecânica do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

Sabe-se que a matriz curricular é uma expressão sintética através de meio 

gráfico do processo de desenvolvimento e formação dos alunos. A Tabela 7 

apresentam a matriz curricular do Curso de Engenharia Mecânica. As cores identificam 

o núcleo de conteúdo ao qual a disciplina pertence. A integração multidisciplinar é 

estimulada nas disciplinas da mesma série, assim como, nas disciplinas de séries 

diferentes. 

A multidisciplinaridade é trabalhada 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 nos 

últimos semestres do curso, com carga horária de 80 horas por semestre, num total 

de 160 horas. 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 aulas teóricas e as aulas práticas de laboratório são ministradas em 

unidades de 50 minutos, acrescidas de 20% de trabalho discente efetivo. 

 As disciplinas ofertadas pelos demais cursos da IES e relacionadas com a 

formação pretendida ao egresso engenheiro mecânico 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 
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trabalhos de conclusão de curso que serão apresentados na sequência. 

A tabela 7 a seguir tem-sem a estrutura curricular do curso de Engenharia 

Mecânica do Centro Universitário Vale do Iguaçu. Na cor amarela, as disciplinas do 

ciclo básico, na cor rosa, aquelas do ciclo profissionalizante e em verde, as que 

pertencem ao ciclo profissionalizante específico. 

  

Tabela 7: Matriz Curricular do Curso de Engenharia Mecânica 

 

Matriz Curricular do Curso de 

Engenharia Mecânica do Centro 

Universitário Vale Iguaçu 

1° Período C.H. (Horas Aula) 

Cálculo Diferencial e Integral I 80 

Desenho Técnico I 40 

Física Geral e Experimental I 80 

Geometria Analítica 80 

Introdução a Engenharia I 40 

Química Tecnológica I 40 

Fundamentos da Administração 40 

Total Período 400 

2° Período C.H. (Horas Aula) 

Cálculo Diferencial e Integral II 80 

Desenho Técnico II 40 

Física Geral e Experimental II 80 

Álgebra Linear 80 

Introdução a Engenharia II 40 

Química Tecnológica II 40 

Fundamentos da Economia 40 

Total Período 400 

Total Acumulado 800 

3° Período C.H. (Horas Aula) 

Cálculo Diferencial e Integral III 80 
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Física Geral e Experimental III 80 

Programação de Computadores e Métodos Numéricos 

I 

40 

Termodinâmica Técnica I 40 

Mecânica Geral I 80 

Materiais de Construção Mecânica I 80 

Total Período 400 

Total Acumulado 1200 

4° Período C.H. (Horas Aula) 

Cálculo Diferencial e Integral IV 80 

Física Geral e Experimental IV 80 

Programação de Computadores e Métodos Numéricos 

II 

40 

Termodinâmica Técnica II 40 

Mecânica Geral II 80 

Materiais de Construção Mecânica II 80 

Total Período 400 

Total Acumulado 1600 

5° Período C.H. (Horas Aula) 

Probabilidade e Estatística I 40 

Gestão de Projetos I 80 

Pesquisa Operacional I 40 

Mecânica dos Fluidos 80 

Resistência dos Materiais I 80 

Tecnologia Mecânica I 80 

Total Período 400 

Total Acumulado 2000 

6° Período C.H. (Horas Aula) 

Probabilidade e Estatística II 40 

Gestão de Projetos II 80 

Pesquisa Operacional II 40 
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Transferência de Calor 80 

Resistência dos Materiais II 80 

Tecnologia Mecânica II 80 

Total Período 400 

Total Acumulado 2400 

7° Período C.H. (Horas Aula) 

Eletrotécnica I 40 

Simulação de Sistemas Mecânicos I 40 

Elementos de Máquinas I 80 

Gestão da Produção I 80 

Gestão Empresarial 80 

Instrumentação e Controle I 80 

Total Período 400 

Total Acumulado 2800 

8° Período C.H. (Horas Aula) 

Simulação de Sistemas Mecânicos II 40 

Engenharia Ambiental 80 

Elementos de Máquinas II 80 

Gestão da Produção II 80 

Eletrotécnica II 40 

Instrumentação e Controle II 80 

Total Período 400 

Total Acumulado 3200 

9° Período C.H. (Horas Aula) 

Processos de Fabricação Mecânica 80 

Sistemas Térmicos e Fluidomecânicos I 80 

Dinâmica de Máquinas I 80 

Optativa I 80 

Optativa II 80 

Total Período 400 

Total Acumulado 3600 



 

78 

 

10° Período C.H. (Horas Aula) 

Legislação e Ética Profissional 40 

Engenharia de Segurança 40 

Sistemas Térmicos e Fluidomecânicos II 80 

Trabalho de Conclusão de Curso 40 

Vibrações 40 

Estágio Supervisionado 240 

Atividades Complementares 240 

Total Período 600 

Total Curso 4320 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
 

 

3.1 Política de Educação Ambiental 
 

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 

�✒✂✕✂✔✠✒ ✞ ✄✡✖✝✞�✎✂ ✄✕�✁✠✍✑✞✄ ✠✕ ✑✂✡✂✟ ✂✟ ✍✂✔✠✁✟ ✡✠ ✠✍✟✁✍✂✓ �✂✁✟ �✑✂✡✂✟ ✑✂✕ ✡✁✒✠✁✑✂

ao meio ambiente ecologicamente 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-✄✂ �✞✒✞ ✞✟ �✒✠✟✠✍✑✠✟ ✠ ✁✖✑✖✒✞✟ ✆✠✒✞�✁✠✟✁✄ 

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 
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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 

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. 

O Centro Universitário Vale do Iguaçu, todos os anos, promove na primeira 

semana do mês de junho junto com os discentes, à Atividade da Semana Ambiental. 

A realização desta atividade no mês de junho é decorrente do dia mundial do meio 

ambiente, comemorado no dia cinco de junho. 

✄ ✄✡✖✝✞�✎✂ ✄✕�✁✠✍✑✞✄ ✟✠✒☎ ✞�✂✒✡✞✡✞ ✍✞ ✡✁✟✝✁�✄✁✍✞ ✡✠ �✄✍✆✠✍✂✞✒✁✞ ✄✕�✁✠✍✑✞✄✁✓

atendendo as diretrizes do Regimento Interno do Núcleo Ambiental e, ao mesmo 

tempo, trazendo a interface da associação dos temas às atividades profissionais do 

engenheiro mecânico. 

 

3.1.1 Regimento Interno do Núcleo Ambiental 
 

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 
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comunicação em educação ambiental, em todos os seus âmbitos, sendo livre à participação 

de docentes, discentes, funcionários e demais interessados na causa ambiental. 

  

Art. 3º. São objetivos do Núcleo: 

  

a) Preservar e defender o meio ambiente e todos os seus recursos naturais sustentáveis, 

visando as condições socioambientais de qualidade para sobrevivência; 

b) Fomentar atividades de ensino, pesquisa e extensão com vistas à produção acadêmica 

que contribua para o desenvolvimento sustentável da sociedade; 

c) Promover a compreensão integrada e multidimensional do meio ambiente em suas 

complexas relações; 

d) Democratizar o acesso à informação referente à área socioambiental; 

e) Despertar a sociedade para o compromisso com o equilíbrio e a qualidade ambiental; 

f) 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; 

g) 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; 

h) Proporcionar análises sobre as desigualdades socioeconômicas e seus impactos 

ambientais, assim como a proteção e o respeito das comunidades; 

i) Fortalecer, por meio de valores éticos, a integração entre ciência e tecnologia, em prol 

do conhecimento e da sustentabilidade socioambiental; 

j) Valorização da mão-de-obra local e desenvolvimento de atividades internas que 

acarretem menores impactos ambientais, bem como a utilização racional dos recursos 

ambientais; 

k) Integralização das matrizes curriculares dos cursos de graduação e pós-graduação do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) com as questões ambientais; 

l) Institucionalização da imagem sustentável da Instituição perante à sociedade. 
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CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 3º. O Núcleo Ambiental terá a seguinte organização: 

 

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; 
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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. 

 

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. 

 

3.2 Ética e cidadania 
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desenvolvimento da sociedade por meio dos conceitos básicos de humanidade e 

cidadania, analisando a constituição do sujeito social e abordando a temática no 

contexto do profissional do engenheiro de produção; em atividades extracurriculares 

e projetos de extensão promovidos pelo Núcleo de Ética e Bioética da IES, em 

consonância com as diretrizes de seu Regimento; na iniciação científica e em 

atividades complementares. 

 

3.2.1 Regimento Interno do Núcleo de Ética e Bioética 
 

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. 

 

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. 
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§ 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; 

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 
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à Reitoriado 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 
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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 

 

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 
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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; 

 

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, 
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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. 

 

3.3 Política das Relações Étnico-Raciais e o Ensino da História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígenas 

 
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 Graduação em Engenharia Mecânica do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu, após deliberação junto ao DNE, e posterior aprovação junto ao colegiado, 
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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. 

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-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 e sobre a 

recriação das identidades 
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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-
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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. 

 
3.4 Gênero, Acessibilidade e Direitos Humanos 
 

Os temas serão discutidos na disciplina de Legislação e Ética Profissional; 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.  

Conforme Resolução nº 19/2019, o Núcleo de Acessibilidade do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu, é composto pelos seguintes professores: 

Coordenadora: Profa. Tânia Mara Ruivo; 

Membros: 

Prof. Atílio Augustinho Matozzo ✁ Linguista; 
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Prof. João Estevão Sebbem ✁ Representante dos Coordenadores Cursos; 

Profa. Guidie Elleine Nedochetko Rucinski ✁ Piscóloga; 

Profa. Paula Vaccari Toppel ✁ Arquiteta e Urbanista; 

Profa. Denise Delonzek ✁ Pedagoga; 

Profa. Larissa Yagnes ✁ Engenheira Civil; 

Profa. Marta Borges Maia ✁ Piscopedagoga; 

Profa. Marly Terezinha Della Latta ✁ Enfermeira; 

Profa. Mirian Olbertz ✁ Pedagoga Especialista em Libras. 

O 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. 

 

3.4.1 Regimento do Núcleo de Acessibilidade (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). 
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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; 

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 Acadêmicado Centro Universitário Vale do Iguaçu. 
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§ 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 

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; 
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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; 

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; 
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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. 

 

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. 
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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). 

 

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. 

 

3.4.2 Regulamento do Núcleo de Direitos Humanos 
 

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 
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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; 

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. 
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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 

Reitoriado 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; 

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; 
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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 deconscientização 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; 

 

Art. 6º. Compete aos demais membros do Núcleo: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento; 
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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: 
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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; 

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 

Reitoriado 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. 



 

101 

 

3.5 CONTEÚDOS CURRICULARES 
 

O Curso de Engenharia Mecânica do Centro Universitário Vale do Iguaçu, 

por meio de sua matriz curricular, instrumentaliza teórico- metodologicamente os 

acadêmicos potencializando uma formação que o prepare para o exercício das 

competências e habilidades específicas e privativas deste profissional, destacando 

as habilidades profissionais com base no rigor científico e intelectual. Nesse 

cenário, assume-se como compromisso primordial a capacitação do acadêmico 

para desenvolver soluções de engenharia nas mais diversas áreas da engenharia 

mecânica.  

O aprendizado promovido organizadamente por meio da matriz curricular 

deverá direcionar o acadêmico para adquirir a capacidade da tomada de decisões, 

uso de equipamentos, execução de procedimentos, bem como avaliar, decidir qual 

o procedimento indicado a cada caso. 

O engenheiro mecânico deverá adquirir a capacidade de comunicação 

verbal e não verbal, interagir com a sociedade, clientes e colaboradores em todos 

os níveis hierárquicos e também assumir o papel de liderança e administração e 

gerenciamento de equipes de engenharia para que, frente aos desafios 

encontrados no dia a dia, tenha capacidade de integrar de forma harmônica 

conhecimentos, habilidades e atitudes e assim tornar-se apto ao exercício das 

seguintes competências (conforme a Resolução CNE/CES 02/2019): 

a) formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e 

compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto: 

I) ser capaz de utilizar técnicas adequadas de observação, compreensão, 

registro e análise das necessidades dos usuários e de seus contextos sociais, 

culturais, legais, ambientais e econômicos;  

II) formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, 

considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções criativas, bem 

como o uso de técnicas adequadas; 

b) analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por meio de modelos 

simbólicos, físicos e outros, verificados e validados por experimentação:  

I) ser capaz de modelar os fenômenos, os sistemas físicos e químicos, 

utilizando as ferramentas matemáticas, estatísticas, computacionais e de 

simulação, entre outras.  
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II) prever os resultados dos sistemas por meio dos modelos;  

III) conceber experimentos que gerem resultados reais para o comportamento 

dos fenômenos e sistemas em estudo.  

IV) verificar e validar os modelos por meio de técnicas adequadas; 

c) conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e serviços), 

componentes ou processos: 

I) ser capaz de conceber e projetar soluções criativas, desejáveis e viáveis, 

técnica e economicamente, nos contextos em que serão aplicadas;  

II) projetar e determinar os parâmetros construtivos e operacionais para as 

soluções de Engenharia;  

III) aplicar conceitos de gestão para planejar, supervisionar, elaborar e 

coordenar projetos e serviços de Engenharia;   

d) implantar, supervisionar e controlar as soluções de Engenharia:  

I) ser capaz de aplicar os conceitos de gestão para planejar, supervisionar, 

elaborar e coordenar a implantação das soluções de Engenharia.  

II) estar apto a gerir, tanto a força de trabalho quanto os recursos físicos, no 

que diz respeito aos materiais e à informação;  

III) desenvolver sensibilidade global nas organizações;  

IV) projetar e desenvolver novas estruturas empreendedoras e soluções 

inovadoras para os problemas;  

V) realizar a avaliação crítico-reflexiva dos impactos das soluções de 

Engenharia nos contextos social, legal, econômico e ambiental; 

e) comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica: 

I) ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em 

idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das 

tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se 

sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis; 

f) trabalhar e liderar equipes multidisciplinares:  

I) ser capaz de interagir com as diferentes culturas, mediante o trabalho em 

equipes presenciais ou a distância, de modo que facilite a construção coletiva; 

II) atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes 

multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;  

III) gerenciar projetos e liderar, de forma proativa e colaborativa, definindo as 
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estratégias e construindo o consenso nos grupos;  

IV) reconhecer e conviver com as diferenças socioculturais nos mais diversos 

níveis em todos os contextos em que atua (globais/locais);  

V) preparar-se para liderar empreendimentos em todos os seus aspectos de 

produção, de finanças, de pessoal e de mercado; 

g) conhecer e aplicar com ética a legislação e os atos normativos no âmbito do 

exercício da profissão: 

I) ser capaz de compreender a legislação, a ética e a responsabilidade 

profissional e avaliar os impactos das atividades de Engenharia na sociedade 

e no meio ambiente.  

II) atuar sempre respeitando a legislação, e com ética em todas as atividades, 

zelando para que isto ocorra também no contexto em que estiver atuando; e  

h) aprender de forma autônoma e lidar com situações e contextos complexos, 

atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos 

desafios da inovação: 

I) ser capaz de assumir atitude investigativa e autônoma, com vistas à 

aprendizagem contínua, à produção de novos conhecimentos e ao 

desenvolvimento de novas tecnologias.  

II) aprender a aprender. 

 

Dessa forma, o engenheiro mecânico deverá ser capaz de estar em constante 

aprendizado tanto na sua formação quanto na sua prática. O profissional poderá 

atuar em instituições públicas, privadas, sendo acima de tudo um profissional ético 

e comprometido com o trabalho.  

Os conteúdos curriculares são periodicamente avaliados pelo colegiado do 

curso e NDE, tendo em vista as novas demandas do profissional engenheiro 

mecânico. 

 

3.5.1 CORRELAÇÃO ENTRE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS PREVISTAS 
NESTE PROJETO PARA O PROFISSIONAL DE ENGENHARIA MECÂNICA 
E AS DISCIPLINAS DO CURSO 

 

O presente item tem como objetivo demonstrar a relação entre o perfil 

profissional desejado para o(a) aluno(a) concluinte do Curso e a formação educacional 
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proposta por este projeto. 

O Curso de Graduação em Engenharia Mecânica tem como perfil do egresso 

do curso um engenheiro mecânico com sólida formação acadêmica generalista e 

humanista capaz de desenvolver sujeitos competentes e conscientes das exigências 

éticas e sociais da profissão. A formação primará por conhecimentos, habilidades e 

atitudes que ajudem a inserir os egressos em seus respectivos contextos profissionais 

de forma autônoma, solidária, crítica, reflexiva e comprometida com o 

desenvolvimento local, regional e nacional sustentáveis, objetivando a construção de 

uma sociedade justa e democrática. 

Sendo assim, para fins didáticos, são expostas as habilidades e competências 

que formarão o perfil desejado para o(a) graduado(a) em Engenharia Mecânica 

atribuindo uma marcação a cada item: 

 

1. formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e 

compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto: 

I) ser capaz de utilizar técnicas adequadas de observação, compreensão, 

registro e análise das necessidades dos usuários e de seus contextos sociais, 

culturais, legais, ambientais e econômicos;  

II) formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, 

considerando o usuário e seu contexto, concebendo soluções criativas, bem 

como o uso de técnicas adequadas; 

2. analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por meio de modelos 

simbólicos, físicos e outros, verificados e validados por experimentação:  

I) ser capaz de modelar os fenômenos, os sistemas físicos e químicos, 

utilizando as ferramentas matemáticas, estatísticas, computacionais e de 

simulação, entre outras.  

II) prever os resultados dos sistemas por meio dos modelos;  

III) conceber experimentos que gerem resultados reais para o comportamento 

dos fenômenos e sistemas em estudo.  

IV) verificar e validar os modelos por meio de técnicas adequadas; 

3. conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e serviços), 

componentes ou processos: 

I) ser capaz de conceber e projetar soluções criativas, desejáveis e viáveis, 
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técnica e economicamente, nos contextos em que serão aplicadas;  

II) projetar e determinar os parâmetros construtivos e operacionais para as 

soluções de Engenharia;  

III) aplicar conceitos de gestão para planejar, supervisionar, elaborar e 

coordenar projetos e serviços de Engenharia;   

4. implantar, supervisionar e controlar as soluções de Engenharia:  

I) ser capaz de aplicar os conceitos de gestão para planejar, supervisionar, 

elaborar e coordenar a implantação das soluções de Engenharia.  

II) estar apto a gerir, tanto a força de trabalho quanto os recursos físicos, no 

que diz respeito aos materiais e à informação;  

III) desenvolver sensibilidade global nas organizações;  

IV) projetar e desenvolver novas estruturas empreendedoras e soluções 

inovadoras para os problemas;  

V) realizar a avaliação crítico-reflexiva dos impactos das soluções de 

Engenharia nos contextos social, legal, econômico e ambiental; 

5. comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica: 

I) ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou em 

idioma diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das 

tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), mantendo-se 

sempre atualizado em termos de métodos e tecnologias disponíveis; 

6. trabalhar e liderar equipes multidisciplinares:  

I) ser capaz de interagir com as diferentes culturas, mediante o trabalho em 

equipes presenciais ou a distância, de modo que facilite a construção coletiva; 

II) atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes 

multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede;  

III) gerenciar projetos e liderar, de forma proativa e colaborativa, definindo as 

estratégias e construindo o consenso nos grupos;  

IV) reconhecer e conviver com as diferenças socioculturais nos mais diversos 

níveis em todos os contextos em que atua (globais/locais);  

V) preparar-se para liderar empreendimentos em todos os seus aspectos de 

produção, de finanças, de pessoal e de mercado; 

7. conhecer e aplicar com ética a legislação e os atos normativos no âmbito do 

exercício da profissão: 
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I) ser capaz de compreender a legislação, a ética e a responsabilidade 

profissional e avaliar os impactos das atividades de Engenharia na sociedade 

e no meio ambiente.  

II) atuar sempre respeitando a legislação, e com ética em todas as atividades, 

zelando para que isto ocorra também no contexto em que estiver atuando; e  

8. aprender de forma autônoma e lidar com situações e contextos complexos, 

atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos 

desafios da inovação: 

I) ser capaz de assumir atitude investigativa e autônoma, com vistas à 

aprendizagem contínua, à produção de novos conhecimentos e ao 

desenvolvimento de novas tecnologias.  

II) aprender a aprender. 

 

3.5.2 CORRELAÇÃO DAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS COM AS 
DISCIPLINAS DA MATRIZ CURRICULAR OFERECIDA PELO CURSO 

 
 

No seguinte tópic se fará a correlação entre as disciplinas da matriz curricular 

do curso de Engenharia Mecânica das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu com 

as competências desejadas para o profissional egresso do curso. Sendo assim, tem-

se que: 

 

Disciplinas do núcleo de conteúdos básicos: 

 

Disciplina Habilidades/Competência 

Cálculo Diferencial e Integral I,II,III 

e IV 

1, 2, 4, 5 

Geometria Analítica 1, 2, 4, 5 

Álgebra Linear 1, 2, 4, 5 

Programação de Computadores e 

Métodos Numéricos I e II 

1, 2, 3, 5 

Física I, II, III e IV 1, 2, 3 

Química Tecnológica I e II 1, 2, 3 

Introdução à Engenharia I, II 4, 5, 6, 7 
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Desenho Técnico I e II 2, 3 

Probabilidade e Estatística I e II 1, 2, 4, 5 

Termodinâmica Técnica I e II 1, 2, 4, 5 

Eletrotécnica I e II 3, 4 

Fundamentos da Administração 1, 4, 5, 6, 7, 8 

Legislação e Ética Profissional 7 

Fundamentos da Economia 6 

Mecânica dos Fluidos 1, 2, 3, 4 

Transferência de Calor 2, 4 

Mecânica Geral I e II 1, 2, 3 

 

Disciplinas do núcleo de conteúdos profissionalizantes: 

 

Disciplina Habilidades/Competências 

Gestão de Projetos I e II 2, 3, 4 

Dinâmica de Máquinas I e II 1, 2, 3 

Gestão Empresarial 4, 5, 6 

Instrumentação e Controle I e II 1, 3, 8 

Materiais de Construção Mecânica I e II 1, 2, 3  

Tecnologia Mecânica I e II 1, 2, 3, 5 

Elementos de Máquinas I e II 1, 2, 3, 4, 5, 8  

Sistemas Térm. e Fluidomecânicos I e 

II 

1, 2, 3, 4, 5, 8 

Gestão da Produção I e II 3, 4, 5, 6 

Pesquisa Operacional I e II 4, 5 

Segurança do Trabalho 4, 7 

Engenharia Ambiental 4, 7 

Resistências dos Materiais I e II 1, 2, 3, 5 

 

 

Disciplinas do núcleo de conteúdos profissionalizantes específicos: 
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Disciplina Habilidades/Competências 

Simulação de Sistemas Mecânicos I e II 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Trabalho de Conclusão de Curso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Estágio Supervisionado Obrigatório 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Atividades Complementares 6, 8 

Optativas I e II *pois depende do tipo de optativa 

 

 

3.5.3 EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 
 

 
PRIMEIRO PERÍODO: 

 

 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula. 

EMENTA:  

Intervalos e desigualdades. Funções de uma variável real. Limites e continuidade. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica. 3ed. São Paulo, HARBRA, 

1994. 37 

STEWART, James. Cálculo. 7ed. São Paulo, Cengage Learning, 2013. 30 

MACHADO, Antonio dos Santos. Funções e derivadas. São Paulo : Atual Editora, 

1988. 17 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

HOFFMANN, Laurence D; BRADLEY, Gerald L.. Cálculo : um curso moderno e suas 

aplicações. Rio de Janeiro : LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora, 1999. 2 

ROCHA, Luiz Mauro. Cálculo 1 : limites, derivadas, integrais, exercícios resolvidos, 

670 exercícios com respostas. 11.ed. São Paulo, Atlas, 1996. 4 

ANTON, Howard;BIVENS, Irl;DAVIS, Stephen. Cálculo. 8. ed. Porto Alegre, Bookman, 
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2007. 14  

PISKOUNOV, N. Cálculo diferencial e integral. 18.ed. s.l., Lopes da Silva, 2000. 515. 

3 

THOMAS, George B. Cálculo. 11.ed., V.1, São Paulo, Addison Wesley, 2009. 8 

 

FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I 

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula.  

EMENTA: 

Medidas e sistemas de unidades. Movimento em uma, duas e três dimensões. Leis 

de Newton. Trabalho e energia. Conservação de energia. Sistemas de partículas e 

conservação de momento. Colisões. Cinemática e dinâmica das rotações. Equilíbrio. 

Instrumentos de medidas. Erros e gráficos. Experimentos envolvendo conceitos de 

cinemática, dinâmica, energia, momento linear e rotações. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

TIPLER, Paul A.;MOSCA, Gene. Fisica para cientistas e engenheiros : física moderna: 

mecânica quântica, relatividadee a estrutura da matéria. 6.ed. Rio de Janeiro, LTC, 

2009. 24 

HALLIDAY, David;RESNICK, Robert;WALKER, Jearl. Fundamentos de fisica : 

mecânica. 9.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2012. 41 

YOUNG, Hugh D.;FREEDMAN, Roger A. Fisica I : mecânica. 12.ed. São Paulo, 

Addison Wesley, 2008. 24 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FEYNMAN, Richard P. Dicas de física de Feynman : suplemento para a resolução de 

problemas do lectures on Physics. Porto Alegre, Bookman, 2008. 4 

FEYNMAN, Richard P.;LEIGHTON, Robert B.;SANDS, Matthew. Lições de física de 

Feynman: edição definitiva. Porto Alegre, Bookman, 2008. 12 

SERWAY, Raymond A.; JEWETT JR., John W.; ASSIS, André Koch Torres (Trad.). 

Princípios de Física. São Paulo, Pioneira, 2005. 12 

JEWETT JR, John W.;SERWAY, Raymond A. Física para cientistas e engenheiros : 
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mecânica. São Paulo, Cengage Learning, 2011. 4 

KELLER, Frederick J.;GETTYS, W. Edward;SKOVE, Malcolm J. Física, volume 1. São 

Paulo, Makron Books, 2004. 4 

 

GEOMETRIA ANALÍTICA  

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula.  

EMENTA: 

Vetores no plano e no espaço. Retas no plano e no espaço. Estudo do plano. 

Distância, área e volume. Cônicas, Quádricas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BOULOS, P.; CAMARGO, I. Geometria Analítica: um tratamento vetorial. 3a ed., São 

Paulo: Pearson Education, 2005. 24 

STEINBRUCH, Alfredo;WINTERLE, Paulo. Geometria analítica. 2 ed. São Paulo, 

Pearson Makron Books, 1987. 25 

WINTERLE, Paulo. Vetores e geometria analítica. São Paulo, Pearson, 2012. 24 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAROLI, Alésio de; CALLIOLI, Carlos A.; FEITOSA, Miguel O. Matrizes, vetores e 

geometria analítica. São Paulo: Nobel, 1984. 2 

CORREA, Paulo S. Q.. Álgebra Linear e Geometria Analítica. : Interciência, 2006. 4 

GIACAGLIA, Giorgio Eugênio Oscare. Vetores e geometria analítica com elementos 

de álgebra linear. São Paulo: Nobel, 198. 2 

JULIANELLI, Jose Roberto. Cálculo Vetorial e Geometria Analítica. : Ciência Moderna, 

2008. 4 

LORETO, A. C. C.; LORETO JR, A. P. Vetores e Geometria Analítica: teoria e 

exercícios. : Editora LCTE, 2005. 4 

 

DESENHO TÉCNICO I  

 

CARGA HORÁRIA:  
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40 horas aula.  

EMENTA: 

Instrumentação e Normas. Esboços a mão livre. Construções Geométricas (figuras 

geométricas planas e sólidos geométricos). Perspectivas (axonométricas). 

Perspectiva (cavaleira). Projeções ortogonais (1 º Diédro). Desenho de elementos 

Básicos. Escalas. Cotagem. Cortes. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FREDO, Bruno. Noções de geometria e desenho técnico. São Paulo, Ícone, 1994. 10 

MAGUIRE, D. E; SIMMONS, C. H. Desenho técnico básico: problemas e soluções 

gerais do desenho. Brasil, Hemus, 2004. 9 

MICELI, Maria Teresa; FERREIRA, Patrícia. Desenho técnico básico. 4.ed. Rio de 

Janeiro, Imperial Novo Milênio, 2010. 28 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ABNT;Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6492 : representação de 

projetos de arquitetura. Rio de Janeiro, ABNT, 1994. 9 

MICHEL JUNIOR, Raul José dos Santos; ANDRADE MICHEL, Jéssica. Desenho 

técnico para engenharia: Engenharia elétrica. Santo Angelo, EDIURI, 2015. 6 

FRENCH, Thomas E; VIERCK, Charles J. Desenho técnico e tecnologia gráfica. 8.ed. 

São Paulo, Globo, 2005. 7 

SILVA, Arlindo; RIBEIRO, Carlos Tavares; DIAS, João et al. Desenho técnico moderno. 

4.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2012. 4 

SPECK, Henderson José;PEIXOTO, Virgílio Vieira. Manual básico de desenho 

técnico. 4.ed. Florianópolis, UFSC, 2007. 5  

 

FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO 

 

CARGA HORÁRIA:  

40 horas aula.  

EMENTA: 

Fundamentos da Administração: definição; princípios gerais; conceitos e questões 

centrais; a administração enquanto processo. O papel dos gerentes e o novo perfil 
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profissional. Liderança organizacional; Processo de comunicação organizacional; 

Administração Contemporânea: análise, tendências e desafios para a realidade 

organizacional. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 8 ed. Rio de 

Janeiro, Elsevier, 2011. 6 

KWASNICKA, Eunice, Laçava. Introdução à Administração. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2011. 8 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à Administração. 8.ed. São Paulo, 

Atlas, 2011. 8 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHIAVENATO , I. Administração: teoria, processo e prática. Rio de Janeiro: Editora 

Elsevier, (2000-2007). 5 

DRUCKER, P. F. Desafios gerenciais para o século XXI. São Paulo: Thompson 

Learning, 2001. 3 

DAVIS, Mark M.; AQUILANO, Nicholas J.; CHASE, Richard B. Fundamentos da 

administração da produção. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2003. 7 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria geral da administração. 2.ed. São Paulo: 

Atlas, 2000. 5 

MOTTA, Fernando C. P.; VASCONCELOS, Isabella F. de Gouveia de. Teoria geral da 

administração. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. 441 p. 5 

 

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA I 

 

CARGA HORÁRIA:  

40 horas aula. 

EMENTA: 

O papel social do Engenheiro Mecânico. Os possíveis efeitos das políticas de inclusão 

social na evolução tecnológica brasileira. Questões e conflitos étnico-raciais na 

indústria. Legislação profissional. Áreas de atuação do Engenheiro Mecânico. 

 



 

113 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

COCIAN, Luis Fernando Espinosa. Descobrindo a engenharia : a profissão. Canoas, 

ULBRA, 2009. 10 

HOLTZAPPLE, Mark T.;REECE, W. Dan. Introdução à engenharia. Rio de Janeiro, 

LTC, 2012.10 

DYM, Clive L.;LITTLE, Patrick. Introdução à engenharia : uma abordagem baseada 

em projeto. 3 ed. Porto Alegre, Bookman, 2010. 26 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BAZZO, Walter Antonio;PEREIRA, Luiz Teixeira do Vale. Introdução a engenharia : 

conceitos, ferramentas e comportamentos. 4.ed. Florianópolis, UFSC, 2013. 8 

BROCKMAN, Jay B. Introdução à engenharia : Modelagem e solução de problemas. 

Rio de Janeiro, LTC, 2013. 4 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná. 

Manual do profissional da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Curitiba, Conselho 

Regional de Engenharia, 2005; 9 

WICKERT, Jonathan. Introdução à Engenharia Mecânica. p. 386, Cengage Learning, 

2011. 10  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 

científica. 6. ed. São Paulo, Atlas, 2006. 5 

 

QUÍMICA TECNOLÓGICA I 

 

CARGA HORÁRIA:  

40 horas aula. 

EMENTA: 

Introdução à química, características e abordagens importantes para estudar matéria 

e materiais: perspectivas macroscópicas, microscópicas e simbólicas. Relação entre 

a Química Geral e a Química Tecnológica, importância e aplicações na Engenharia. 

Átomos e moléculas: estrutura atômica e propriedades periódicas dos elementos; 

principais características das ligações iônicas, covalentes e metálicas, descrição e 

previsão das principais propriedades físicas e químicas de compostos iônicos, metais, 

semi-metais e não metais. Equações químicas, reações e estequiometria: notação e 
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nomenclatura dos compostos químicos, representação e ajuste estequiométrico de 

reações químicas, cálculos estequiométricos envolvendo pureza, rendimento e 

reagentes limitantes. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ATKINS, Peter; JONES, Loretta. Princípios de Química : questionando a vida moderna 

e o meio ambiente . 5 ed. Porto Alegre, Bookman, 2012. 24 

MASTERTON, William L.; SLOWINSKI, Emil J.; STANITSKI, Conrad L. Princípios de 

química. Rio de Janeiro, LTC, 1990. 43 

RUSSEL, John B. Química geral. 2ed., V.1, São Paulo, Makron Books, 1994. 19 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BAUER, L.A Falcão (Coord.). Materiais de construção. 5.ed. Rio de Janeiro, LTC, 

2012. 12  

BRADY, James E.;SENESE, Fred. Química : a matéria e suas transformações. 5 ed. 

Rio de Janeiro, LTC, 2011. 8 

CALLISTER, William D.;RETHWISCH, David G. Ciência e engenharia de materiais : 

uma introdução. 8.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2012.  16 

FOGLER, H. Scott. Elementos de engenharia das reações químicas. Rio de Janeiro, 

LTC, 2012. 4 

MAHAN. B. H., Química - um Curso Universitário, EDGARD BLUCHER. 2002. 3 

 

SEGUNDO PERÍODO: 

 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula. 

EMENTA: 

Derivadas e Integrais com uma variável real. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

STEWART, James. Cálculo. 7ed. São Paulo, Cengage Learning, 2013. 30 
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THOMAS, George B. Cálculo. 11.ed. São Paulo, Addison Wesley, 2009. 8 

LEITHOLD, Louis. O Cálculo com geometria analítica. ed.3. São Paulo, HARBRA, 

1994. 37 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOULOS, Paulo;ABUD, Zara Issa. Cálculo diferencial e integral. 2ª ed. São Paulo, 

Pearson, 2002. 8 

HOFFMANN, Laurence D; BRADLEY, Gerald L.. Cálculo : um curso moderno e suas 

aplicações. Rio de Janeiro : LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora, 1999. 2 

MUNEM, Mustafa A.;FOULIS, David J. Cálculo. Rio de Janeiro, LTC, 1982. 3 

ROCHA, Luiz Mauro. Cálculo 1 : limites, derivadas, integrais, exercícios resolvidos, 

670 exercícios com respostas. 11.ed. São Paulo, Atlas, 1996. 4 

AYRES JR., Frank;MENDELSON, Elliott. Cálculo diferencial e integral. 3.ed. São 

Paulo, Mcgraw- Hill, 1994. 16 

 

FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II 

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula. 

EMENTA: 

Gravitação; oscilações; movimento ondulatório; ondas sonoras; fluídos; temperatura; 

teoria cinética dos gases; calor e primeira lei da termodinâmica; segunda lei da 

termodinâmica; entropia; processos térmicos. Experimentos envolvendo conceitos da 

disciplina. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

HALLIDAY, David;RESNICK, Robert;WALKER, Jearl. Fundamentos de fisica : 

mecânica. 9.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2012. 39 

TIPLER, Paul A.;MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros : mecânica, 

oscilações e ondas, termodinâmica. 6.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2009. 39 

YOUNG, Hugh D.;FREEDMAN, Roger A. Física II : termodinâmica e ondas. 12 ed. 

São Paulo, Addison Wesley, 2008. 24 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALONSO, Marcelo. Física : um curso universitário. 2 ed. São Paulo, Blucher, 1972. 8 

FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert B.; SANDS, Matthew. Lições de física de 

Feynman: edição definitiva. Porto Alegre, Bookman, 2008. 12 

KELLER, Frederick J.; GETTYS, W. Edward; SKOVE, Malcolm J. Física ✁ vol. 2. São 

Paulo, Pearson, 1999. 4 

NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de física básica - vol. 2: fluidos, oscilações e 

ondas, calor. 4.ed. São Paulo, Blucher, 2002. 4 

SERWAY, Raymond A.; JEWETT JR., John W. Física para cientistas e engenheiros: 

oscilações, ondas e termodinâmica. 8.ed. São Paulo, Cengage Learning, 2011. 4 

 

ÁLGEBRA LINEAR  

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula. 

EMENTA: 

Matrizes, Sistemas de Equações Lineares, Espaços Vetoriais, Transformações 

lineares, Autovalores e Autovetores. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BOLDRINI, Jóse Luiz;COSTA, Sueli I. Rodrigues. Álgebra linear. 3.ed. São Paulo, 

Harper & Row do, 1980.  13 

STEINBRUCH, Alfredo;WINTERLE, Paulo. Álgebra linear. 2.ed. São Paulo, Makron 

Books, 1987. 25 

ANTON, Howard;RORRES, Chris. Álgebra linear com aplicações. 10.ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2012. 33 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LEON, Steven J. Álgebra linear com aplicações. 4.ed. Rio de Janeiro, LTC, 1999. 15 

CORRÊA, Paulo Sérgio Quilelli. Álgebra linear e geometria analítica. Rio de Janeiro, 

Interciência, 2006. 4 

KOLMAN, Bernard;HILL, David R. Introdução à álgebra linear : com aplicações. 8.ed. 

Rio de Janeiro, LTC, 2012. 15 
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LANG, Serge. Álgebra linear. Rio de Janeiro, Editora Ciência, 2003. 3 

LAY, David C. Álgebra linear e suas aplicações. 2 ed. Rio de Janeiro, LTC, 2012. 4 

 

DESENHO TÉCNICO II 

 

CARGA HORÁRIA:  

40 horas aula. 

EMENTA: 

Introdução ao uso de programa de desenho e projeto assistido por computador: 

origem, histórico. Aplicações em desenhos e detalhamentos de elementos. Aplicações 

gerais em desenhos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

VENDITTI, Marcus Vinicius dos Reis. Desenho técnico sem prancheta com AutoCAD 

2010. Florianópolis : Visual Books, 2010. 9 

LIMA, Claudia Campos. Estudo Dirigido de AutoCAD 2008. São Paulo : Érica, 2008. 

15 

GIESECKE, F. E. et al. Comunicação Gráfica Moderna. Porto Alegre: BOOKMANN, 

2002, 534p. 24 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SILVA, Arlindo;RIBEIRO, Carlos Tavares;DIAS, João et al. Desenho técnico moderno. 

4.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2012. 4 

CRUZ, Michele David. Desenho Técnico Para Mecânica. Editora: Érica, 1ª. Ed., 2010. 

4 

FREDO, Bruno. Noções de geometria e desenho técnico. São Paulo: Ícone, 1994. 10 

MAGUIRE, D. E. Desenho Técnico Básico: Problemas e Soluções Gerais do Desenho. 

: Hemus, 2004, 257p. 9 

MICELI, Maria Teresa; FERREIRA, Patrícia. Desenho Técnico Básico. Rio de Janeiro: 

Ao Livro Técnico, 2004. 10 

 

FUNDAMETOS DA ECONOMIA 
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CARGA HORÁRIA:  

40 horas aula.  

EMENTA: 

Conceitos de Economia; Mercados e Preços; Demanda; Oferta; Teoria da Firma; 

Estruturas de Mercado; O Papel do Governo. Noções de Macroeconomia e Economia 

Internacional. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MOCHON, F. Princípios de Economia. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 16 

SULLIVAN, A. SHEFFRIN, S. M. & NISHIJIMA, M. Introdução à Economia. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2004. 16 

VICECONTI, Paulo Eduardo Vilchez; NEVES, Silvério das. Introdução à economia. 7 

ed. São Paulo: Frase, 2005. 7 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MENDES, Judas Tadeu Grassi. Economia : fundamentos e aplicações. 1. ed. São 

Paulo, Prentice Hall, 2004. 10 

DORNBUSCH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. 10 ed. : Mcgraw-Hill. 

2009. 3 

BHAGWATI, Jagdish. A economia em países subdesenvolvidos. Rio de Janeiro : 

Zahar Editores, 1975. 2 

PARKIN, Michael. Economia. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 4 

VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de (Org.); GARCIA, Manuel E. 

Fundamentos da Economia. São Paulo : Saraiva, 2014. 2 

TROSTER, R. L. e MOCHÓN, F. Introdução à Economia. São Paulo: Makron Books, 

1999. 3 

 

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA II 

 

CARGA HORÁRIA:  

40 horas aula. 

EMENTA: 

Leitura e compreensão de textos acadêmico-científicos. Definição e estrutura de 
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textos acadêmico-científicos. Produção acadêmico-científica escrita e oral. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 10 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6 ed. São 

Paulo: Atlas, 2006. 5 

RUIZ, J. Á. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 5 ed. São Paulo: 

Atlas, 2002. 3 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Para entender o texto: leitura e redação. 16. ed. São 

Paulo: Ática, 2007. 7 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 

2002. 5  

MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resenhas, resumos. 

8. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 3 

MOREIRA, H.; CALEFFE, L. G. Metodologia da pesquisa para o professor 

pesquisador. 2. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2008. 24 

OLIVEIRA, S. L. Tratado de metodologia científica: projetos de pesquisa, TGI, 

monografias, dissertações e teses. São Paulo: Pioneira, 2002. 5 

 

QUÍMICA TECNOLÓGICA II 

 

CARGA HORÁRIA:  

40 horas aula.  

EMENTA: 

Energia e Química: Energia e reações químicas, transformação e conservação de 

energia, energia e estequiometria, capacidade calorífica e entalpia, aplicações 

práticas e exemplos na área da Engenharia. Funções Inorgânicas: características, 

aplicações, nomenclatura e exemplos de ácidos, bases, sais e óxidos.Eletroquímica: 

reações de oxidação e redução, potenciais de redução padrão e potencial de celas 

eletroquímicas. Eletrólise e baterias. Corrosão e formas de evitar a corrosão: A 

importância da corrosão em estruturas metálicas. Elementos da ciência dos materiais: 



 

120 

 

arranjo cristalino, caracterização da matéria, metais, isolantes, semi-condutores, 

polímeros. Processos tecnológicos de obtenção de polímeros, metais, vidros, 

cerâmicas e aglomerantes. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ATKINS, P. W.; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna 

e o meio ambiente. Porto Alegre: Bookman, 2012. 24 

MASTERTON. W. L., et al., Princípios de Química, Rio de Janeiro: Ed. LTC, 1990. 43 

RUSSEL, J. B. Química geral. 2.ed. . Vols 1 e 2. São Paulo, Makron Books, 1994. 31 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BAUER, L. A. F.; Materiais de Construção Vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 10 

BRADY, James E.; RUSSELL, Joel W; HOLUM, John R. Química: a matéria e suas 

transformações. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 2 

CALLISTER Jr, W. D. Ciência e Engenharia de Materiais ✁ Uma introdução. 8a ed. R. 

Janeiro: LTC, 2012. 16 

FOGLER, H. Scott. Elementos de engenharia das reações químicas. 3. ed.-. Rio de 

Janeiro: LTC, 2012. 4 

MAHAN. B. M., Química - um Curso Universitário, EDGARD BLUCHER. 2002. 3 

 

TERCEIRO PERÍODO: 

 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III 

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula.  

EMENTA: 

Funções de várias variáveis reais. Limites e continuidade de várias variáveis reais. 

Derivadas de várias variáveis reais. Integral de várias variáveis reais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica. 3 ed., V.1, São Paulo, HARBRA, 

1994. 22 
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STEWART, James. Cálculo. 7ed. São Paulo, Cengage Learning, 2013. 30 

ANTON, Howard;BIVENS, Irl;DAVIS, Stephen. Cálculo. 8. ed. Porto Alegre, Bookman, 

2007. 14 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

HOFFMANN, Laurence D; BRADLEY, Gerald L.. Cálculo : um curso moderno e suas 

aplicações. Rio de Janeiro : LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora, 1999. 2 

ROCHA, Luiz Mauro. Cálculo 1 : limites, derivadas, integrais, exercícios resolvidos, 

670 exercícios com respostas. 11.ed. São Paulo, Atlas, 1996. 4 

MACHADO, Antonio dos Santos. Funções e derivadas. São Paulo : Atual Editora, 

1988. 17 

PISKOUNOV, N. Cálculo diferencial e integral. 18.ed. s.l., Lopes da Silva, 2000. 2 

THOMAS, George B. Cálculo. 11.ed., V.1, São Paulo, Addison Wesley, 2009. 8 

 

FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL III 

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula.  

EMENTA: 

Força elétrica; campo elétrico; lei de Coulomb; lei de Gauss; potencial elétrico; energia 

eletrostática e capacitância; corrente elétrica; circuitos de corrente contínua; resistência 

e teoria microscópica da condução elétrica. Experimentos envolvendo conceitos de 

eletrostática e circuitos elétricos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

HALLIDAY, David;RESNICK, Robert;WALKER, Jearl. Fundamentos de Física : 

eletromagnetismo. 9.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2012. 44 

TIPLER, Paul A.;MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros : eletricidade e 

magnetismo, óptica. 6.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2009. 24 

YOUNG, Hugh D.;FREEDMAN, Roger A. Física III : eletromagnetismo. 12.ed. São 

Paulo, Addison Wesley, 2009. 24 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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ALONSO, Marcelo. Física : um curso universitário. 2 ed. São Paulo, Blucher, 1972. 8 

FEYNMAN, Richard P.;LEIGHTON, Robert B.;SANDS, Matthew. Lições de física de 

Feynman : edição definitiva. V.3. Porto Alegre, Bookman, 2008. 12 

KELLER, Frederick J.;GETTYS, W. Edward;SKOVE, Malcolm J. Física, volume 2. São 

Paulo, Pearson, 1999. 4 

SERWAY, Raymond A.;JEWETT JR, John W. Física para cientistas e engenheiros : 

eletricidade e magmetismo. 8.ed. São Paulo, Cengage Learning, 2011. 4 

NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de física básica - vol.3 : eletromagnetismo. 

São Paulo, Blucher, 1997. 4 

 

PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES E MÉTODOS NUMÉRICOS I 

 

CARGA HORÁRIA:  

40 horas aula.  

EMENTA: 

Conceito de algoritmo, partes do algoritmo, atribuição e operações, entrada e saída, 

estruturas de condição, estruturas de repetição, vetores, matrizes. Sub-algoritmos: 

Procedimentos e funções. Estudo sobre erros. Zeros de funções. Métodos numéricos 

de Álgebra Linear. Interpolação. Derivação e integração numérica. Aproximação de 

funções, ajustamento de dados. Solução numérica de equações diferenciais 

ordinárias. Outras aplicações. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARENALES, S,. DAREZZO A., Cálculo Numérico Aprendizagem com Apoio de 

Software, Thomson Learning, 2012. 8 

FRANCO, N. B., Cálculo Numérico, 1ª.Ed., Pearson Prentice Hall, 2006. 12 

MANZANO, J. A. N. G.; OLIVEIRA, J. F. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de 

programação de computadores. 26.ed. SÃO PAULO: Érica, 2012. 320p. 10 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Ap. Veneruchi de. Lógica de 

programação com pascal. São Paulo : Makron Books, 2002. 9 

MANZANO, J. A. N. G.;YAMATUMI, W. Y. Programando em turbo pascal 7.0 & free 



 

123 

 

pascal compiler. 9.ed. São Paulo, Érica, 2004. 5 

MANZANO, J. A. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação. São 

Paulo, Érica, 2004. 5 

OLIVEIRA, Álvaro Borges de. Introdução à programação algoritmos. Florianópolis: 

Visual Books, 1999. 163p. 5 

ZIVIANI, N. Projeto de Algoritmos: com implementações em Pascal e C. São Paulo, 

Pioneira, 2002. 12 

 

TERMODINÂMICA TÉCNICA I  

 

CARGA HORÁRIA:  

40 horas aula.  

EMENTA: 

Conceitos fundamentais. Definição de sistemas termodinâmicos. Calor, Trabalho, 

Energia e a Primeira Lei da Termodinâmica. Propriedades dos Fluidos e Gases e 

modelos de gás ideal. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BORGNAKKE, Claus;SONNTAG, Richard Edwin. Fundamentos da termodinâmica. 8 

ed. São Paulo, Blucher, 2013. 12 

MORAN, Michael J.;SHAPIRO, Howard N. Princípios de termodinâmica para 

engenharia. 6.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2009. 8 

POTTER, Mele C.;SCOTT, Elaine P. Termodinâmica. São Paulo, Thomson Learning, 

2006. 6 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

IENO, Gilberto;NEGRO, Luiz. Termodinâmica. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 

2004. 2  

LEVENSPIEL, Octave. Termodinâmica amistosa para engenheiros. São Paulo, 

Blucher, 2002. 2 

OLIVEIRA, Mário José de. Termodinâmica. 2 ed. São Paulo, Livraria da física, 2012. 

2 

PÁDUA, Antonio Braz de;PÁDUA, Cléia Guiotti de. Termodinâmica : uma coletânea 
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de problemas. São Paulo, Livraria da física, 2006. 2 

SONNTAG, Richard Edwin. Introdução à termodinâmica para engenharia. 2 ed. Rio 

de Janeiro, LTC, 2011. 2 

 

MECÂNICA GERAL I  

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula.  

EMENTA: 

Estática dos pontos materiais. Corpos rígidos. Equilíbrio dos corpos rígidos. Forças 

distribuídas. Centróides e baricentros. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BEER, Ferdinand Pierre;JOHNSTON, E. Russell;MAZUREK, David F. et al. Mecânica 

vetorial para engenheiros : estática. 9 ed. Porto Alegre, Bookman, 2012. 18 

HIBBELER, R.C. Estática : mecânica para engenharia. 12. ed. São Paulo, Pearson 

Prentice Hall, 2011. 20 

SHAMES, Irving H. Estática : mecânica para engenharia. 4.ed. São Paulo, Pearson, 

2002. 16 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BORESI, Arthur P.;SCHMIDT, Richard J. Estática. São Paulo, Pioneira Thomson 

Lerning, 2003. 4 

MERIAM, J.L.;KRAIGE, L. G. Mecânica para engenharia : estática. 8.ed. Rio de 

Janeiro, LTC, 2012. 4 

FRANÇA, Luis Novaes Ferreira;MATSUMURA, Amadeu Zenjiro. Mecânica geral : com 

introdução à mecânica analítica e exercícios resolvidos. 3.ed. São Paulo, Blucher, 

2011. 6 

MELCONIAN, Sarkis. Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais. 19ªed. São 

Paulo, Érica, 2012. 16  

POPOV, E. P. Introdução À Mecânica Dos Sólidos. 1° ed. p. 552, Edgard Blucher, 

1978. 6 
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA I 

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula.  

EMENTA: 

Estrutura Cristalina, Defeitos Cristalinos, Difusão, Propriedades mecânicas dos 

materiais. Ensaios de tração, dureza e impacto. Mecanismos de endurecimento. 

Recuperação, recristalização e crescimento de grão em metais. Introdução à mecânica 

da fratura, Fraturas por fadiga, fluência, dúcteis e frágeis. Diagramas de equilíbrio. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CALLISTER, William D.;RETHWISCH, David G. Ciência e engenharia de materiais : 

Uma introdução. 8 ed. Rio de Janeiro, LTC, 2013. 8 

ASKELAND, D.R; PHULÉ, P.P. Ciência e Engenharia dos Materiais 1 Ed Editora 

Thompson Learning, P.616, 2008. 16 

SHACKELFORD, James F. Ciência dos Materiais 6 ed., Pearson, 2008.  16 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ADAMIAN, R . Novos Materiais Tecnologias e Aspectos Econômicos. Escola 

Politécnica UFRJ, Rio de Janeiro, 2009. 4 

CHIAVERINI, Vicente. Aços e ferros fundidos : características gerais, tratamentos 

térmicos, principais tipos. 7. ed. São Paulo, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

METALURGICA, 2012. 4 

SOUZA, Sérgio Augusto. Ensaios mecânicos de materiais metálicos : fundamentos 

teóricos e práticos. 5.ed. São Paulo, Blucher, 1982. 4 

VAN VLACK, Lawrence H. Princípios de Ciência e Tecnologia dos Materiais. ed. 4. 

Rio de Janeiro, Campus, 1984. 9 

LYMAN, Taylor. Metals Handbook. Cleveland : American Society for metals, 1948. 2 

 

QUARTO PERÍODO: 

 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV 
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CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula.  

EMENTA: 

Sequência e Séries numéricas. Equações Diferenciais. Equações Diferencias 

Ordinárias. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

STEWART, James. Cálculo. Volume 2. 7ed. São Paulo, Cengage Learning, 2013. 15 

THOMAS, George B. Cálculo. 11.ed. São Paulo, Addison Wesley, 2009. 8 

LEITHOLD, Louis. O Cálculo com geometria analítica. ed.3. São Paulo, HARBRA, 

1994. 37 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOULOS, Paulo;ABUD, Zara Issa. Cálculo diferencial e integral. 2ª ed. São Paulo, 

Pearson, 2002. 8  

HOFFMANN, Laurence D; BRADLEY, Gerald L.. Cálculo : um curso moderno e suas 

aplicações. Rio de Janeiro : LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora, 1999. 2 

MUNEM, Mustafa A.;FOULIS, David J. Cálculo. Rio de Janeiro, LTC, 1982. 3 

ROCHA, Luiz Mauro. Cálculo 1 : limites, derivadas, integrais, exercícios resolvidos, 

670 exercícios com respostas. 11.ed. São Paulo, Atlas, 1996. 4 

AYRES JR., Frank;MENDELSON, Elliott. Cálculo diferencial e integral. 3.ed. São 

Paulo, Mcgraw- Hill, 1994. 16 

 

FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL IV 

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula.  

EMENTA: 

Campo magnético; lei de Gauss para o magnetismo; lei de Ampare; fluxo magnético; 

lei de Faraday; indutância; energia magnética; circuitos de corrente alternada; 

Experimentos envolvendo conceitos de eletrostática, magnetismo e circuitos elétricos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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HALLIDAY, David;RESNICK, Robert;WALKER, Jearl. Fundamentos de Física : 

eletromagnetismo. 9.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2012. 44 

TIPLER, Paul A.;MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros : eletricidade e 

magnetismo, óptica. 6.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2009. 24 

YOUNG, Hugh D.;FREEDMAN, Roger A. Física III : eletromagnetismo. 12.ed. São 

Paulo, Addison Wesley, 2009. 24  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALONSO, Marcelo. Física : um curso universitário. 2 ed. São Paulo, Blucher, 1972. 8 

FEYNMAN, Richard P.;LEIGHTON, Robert B.;SANDS, Matthew. Lições de física de 

Feynman : edição definitiva. Porto Alegre, Bookman, 2008. 12 

KELLER, Frederick J.;GETTYS, W. Edward;SKOVE, Malcolm J. Física, volume 2. São 

Paulo, Pearson, 1999. 4 

NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de física básica - vol.3 : eletromagnetismo. 

São Paulo, Blucher, 1997. 4 

SERWAY, R. A. Física para Cientistas e Engenheiros. : Rio de Janeiro: LTC, 2011. 8° 

ed Vol. 3. 4 

 

PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES E MÉTODOS NUMÉRICOS II 

 

CARGA HORÁRIA:  

40 horas aula.  

EMENTA: 

Estudo sobre erros. Zeros de funções. Métodos numéricos de Álgebra Linear. 

Interpolação. Derivação e integração numérica. Aproximação de funções, ajustamento 

de dados. Solução numérica de equações diferenciais ordinárias. Outras aplicações. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

RUGGIERO, Marcia A. Gomes;LOPES, Vera Lpucia da Rocha. Cálculo numérico : 

aspectos teóricos e computacionais. 2ªed. São Paulo, Pearson, 1996. 12 

BARROSO, Leônidas Conceição;BARROSO, Magali Maria de Araújo;CAMPOS, 

Frederico Ferreira et al. Cálculo numérico : (com aplicações). 2ed. São Paulo, 

HARBRA, 1987. 9 
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FRANCO, Neide Bertoldi. Cálculo numérico. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2006. 

12 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BURDEN, Richard L.;FAIRES, Douglas J. Análise numérica. 2 ed. São Paulo, 

Cengage Learning, 2011. 2 

SPERANDIO, Décio. Cálculo numérico : características matemáticas e 

computacionais dos métodos numéricos. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2003. 2 

ARENALES, Selma;DAREZZO, Artur. Cálculo numérico : aprendizagem com apoio de 

software. São Paulo, Cengage Learning, 2012. 8 

OLIVEIRA, Álvaro Borges de. Introdução à programação algoritmos. Florianópolis: 

Visual Books, 1999. 163p. 5 

ZIVIANI, N. Projeto de Algoritmos: com implementações em Pascal e C. São Paulo, 

Pioneira, 2002. 12 

 

TERMODINÂMICA TÉCNICA II  

 

CARGA HORÁRIA:  

40 horas aula.  

EMENTA: 

Análise de Massa e Energia para um Volume de Controle. Irreversibilidades e a 

Segunda Lei da Termodinâmica. Entropia. Balanço de Entropia para um Volume de 

Controle. Sistemas de Potência a Vapor e a Gás. Sistemas de Refrigeração e Bombas 

de Calor. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BORGNAKKE, Claus; SONNTAG, Richard Edwin. Fundamentos da termodinâmica. 7 

ed. São Paulo, Blucher, 2009. 18 

MORAN, Michael J.;SHAPIRO, Howard N. Princípios de termodinâmica para 

engenharia. 6.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2009. 8 

POTTER, Mele C.;SCOTT, Elaine P. Termodinâmica. São Paulo, Thomson Learning, 

2006. 6 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

IENO, Gilberto;NEGRO, Luiz. Termodinâmica. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 

2004. 2  

LEVENSPIEL, Octave. Termodinâmica amistosa para engenheiros. São Paulo, 

Blucher, 2002. 2  

OLIVEIRA, Mário José de. Termodinâmica. 2 ed. São Paulo, Livraria da física, 2012. 

2 

PÁDUA, Antonio Braz de; PÁDUA, Cléia Guiotti de. Termodinâmica : uma coletânea 

de problemas. São Paulo, Livraria da física, 2006. 2 

SONNTAG, Richard Edwin. Introdução à termodinâmica para engenharia. 2 ed. Rio 

de Janeiro, LTC, 2011. 2 

 

MECÂNICA GERAL II 

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula.  

EMENTA: 

Análise de estruturas. Forças em vigas e cabos. Dinâmica: cinemática e cinética dos 

pontos materiais e dos corpos rígidos. Movimento plano dos corpos rígidos. Dinâmica 

dos sistemas não rígidos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BEER, F.R. e JOHNSTON Jr., R. Mecânica Vetorial para Engenheiros: Estática. 5ed., 

Vol.1, SP: Makron Books / McGraw-Hill. 16 

HIBBELER, R.C. Estática ✁ Mecânica para engenharia. 12ed., SP: Pearson ✁ Prentice 

Hall, 2011. 20 

SHAMES, Irving H. Estática: mecânica para engenharia. vol.1, 4ª Ed, São Paulo, 

Pearson Education do Brasil, 2002. 16 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BORESI, A. P. e SCHMIDT R. J. Estática. Thomson Learning, 2003. 4 

FRANÇA, L.N.F. e MATSUMURA, A.Z. - Mecânica Geral, Estática. Ed. Edgar Blücher 
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Ltda. 1ª edição. S.P. 2011. 6 

MELCONIAN, S. Mecânica Técnica E Resistência Dos Materiais 14ª Ed. Editora: 

Érica, p. 376, 2012. 16 

MERIAM, J.L.;KRAIGE, L. G. Mecânica para engenharia : estática. 8.ed. Rio de 

Janeiro, LTC, 2012. 4 

POPOV, E. P. Introdução À Mecânica Dos Sólidos. p. 552, Edgard Blucher, 2001. 6 

 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA II 

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula.  

EMENTA: 

Tratamentos térmicos, de endurecimento superficial e termo-químicos. Processos de 

conformação de metais. Ligas ferrosas (aços estruturais, aços ferramentas, aços 

inoxidáveis e ferros fundidos) e não-ferrosas (alumínio, cobre, magnésio, titânio e suas 

ligas). Polímeros. Materiais compósitos. Seleção de materiais. Ensaios não-

destrutivos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CALLISTER, William D.;RETHWISCH, David G. Ciência e engenharia de materiais : 

uma introdução. 8.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2012. 16 

ASKELAND, Donald R.,. Ciência e engenharia dos materiais. 3.ed. São Paulo, 

Cengage Learning, 2014. 16 

SHACKELFORD, James F. Ciências dos materiais. 6.ed. São Paulo, Pearson Prentice 

Hall, 2008. 16 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia mecânica Vol. II 2.ed. São Paulo, Makron Books, 

1986. 12  

ADAMIAN, Rupen;MEDINA, Heloísa Vasconcellos;WEISZ, Joel (Coord.). Novos 

materiais : tecnologia e aspectos econômicos. ed.1. Rio de Janeiro, COPPE/UFRJ, 

2009. 6 

CHIAVERINI, Vicente. Aços e ferros fundidos : características gerais, tratamentos 
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térmicos, principais tipos. 7. ed. São Paulo, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

METALURGICA, 2012. 4 

NEWELL, James. Fundamentos da modernidade engenharia e ciencias dos materiais. 

Rio de Janeiro, LTC, 2010. 4 

SOUZA, Sérgio Augusto. Ensaios mecânicos de materiais metálicos : fundamentos 

teóricos e práticos. 5.ed. São Paulo, Blucher, 1982. 4 

 

QUINTO PERÍODO: 

 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA I 

 

Carga Horária:  

40 horas aula.  

EMENTA: 

Estatística Descritiva. Medidas de tendência central. Medidas de dispersão. Medidas 

de assimetria. Medidas de achatamento. Generalização das medidas numéricas para 

dados agrupados. Introdução à Teoria de Probabilidades. Teoria dos conjuntos e 

técnicas de contagem. Teoria de probabilidades. Axiomas da probabilidade. 

Probabilidade condicional. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BARBETTA, Pedro A. et al. Estatística para Cursos de Engenharia e Informática. São 

Paulo. Atlas, 2010. 18 

FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de estatística. 

6.ed. São Paulo, Atlas, 1996. 22 

LEVINE, D. Estatística Teoria e Aplicações: usando Microsoft Excel em Português. 3 

ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2012. 8 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MANN, Prem S. Introdução à Estatística. Tradução Eduardo Benedito Curtolo, Teresa 

C. P. de Souza. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 3 

MEYER, P.L. Probabilidade, Aplicações à Estatística. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico 

S.A., 1983. 2  
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MOORE, D. A estatística básica e sua prática. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2011. 482 

p. 5  

MORRETTIN, Luiz G. Estatística Básica: probabilidade. 7ª ed. São Paulo: Pearson 

Makron Books, 1999. v.1. 6 

TOLEDO, Geraldo Luciano; OVALLE, Ivo Izidoro. Estatística básica. 2ª. ed. São Paulo 

: Atlas, 1985. 22  

 

MECÂNICA DOS FLUIDOS 

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula.  

EMENTA: 

Leis Básicas: Quantidade de Movimento, Transporte de Calor e Massa. Estática dos 

Fluidos; Manometria, Forças sobre Superfícies Submersas e Flutuação. Formulação 

integral: Continuidade, Quantidade de Movimento, Energia, Perda de Carga em 

Escoamentos Internos. Medidores de Vazão e Velocidade. Transferência de Calor: 

Condução e Convecção. Analogia com Transporte de Massa. Conceito de Trocadores 

de Calor. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FOX, Robert W;MCDONALD, Alan T;PRITCHARD, Philip J. Introdução à mecânica 

dos fluídos. 8ed. Rio de Janeiro, LTC, 2014. 10 

WHITE, Frank M. Mecânica dos fluidos. 6 ed. Porto Alegre, AMGH, 2011. BRUNETTI, 

F, Mecânica dos Fluidos, Pearson Prentice Hall, 2005. 10 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BIRD, Robert Byron;WARREN, E. Stewart. Fenômenos de transporte. 2 ed. Rio de 

Janeiro, LTC, 2011. 2 

MORAN, Michael J.;SHAPIRO, Howard N. Introdução a engenharia de sistemas 

térmicos : Termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. Rio de 

Janeiro, LTC, 2014.10 

BRUCE, R. Munson;YOUNG, Donald F.;OKIISHI, Theodore H. Fundamentos da 

mecânica dos fluidos. São Paulo, Blucher, 2004. 4 
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MUNSON, B. R., YOUNG, D.T., OKIISHI, T.H., Uma Introdução Concisa À Mecânica 

Dos Fluidos. 2ª Ed., p. 384, Edgard Blucher, 2005. 2 

POTTER, M. C. e WIGGERT, D. C. Mecânica Dos Fluidos p. 676, Cengage Learning, 

2003. 2 

 

PESQUISA OPERACIONAL I  

 

CARGA HORÁRIA:  

40 horas aula.  

EMENTA: 

Introdução à Pesquisa Operacional. Modelagem de problemas e classificação de 

modelos matemáticos; Programação Linear. Método Simplex. Dualidade. Análise de 

sensibilidade. Interpretação econômica. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LACHTERMACHER, Gerson. Pesquisa operacional na tomada de decisões. 4ed. São 

Paulo, Pearson Prentice Hall, 2009. 16 

MOREIRA, Daniel Augusto. Pesquisa operacional: curso introdutório. 2.ed.rev. e 

atualiz. São Paulo, Cengage Learning, 2013. 40 

RAGSDALE, Cliff T. Modelagem e análise de decisão. Edição revisada. São Paulo, 

Cengage Learning, 2014. 10 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. Introdução à pesquisa operacional: métodos e 

modelos para a análise de decisão. 2.ed. Rio de Janeiro, LTC, 1998. 5 

GOLDBARG, Marco Cesar;LUNA, Henriqueta Pacca L. Otimização combinatória e 

programação linear: modelos e algoritmos. Rio de Janeiro, Campus, 2000. 6 

HILLIER, F. S.; LIEBERMAN, G. J. Introdução à pesquisa operacional. 9. ed. Porto 

Alegre: Mc Graw Hill (AMGH), 2013. 2 

FLEURY, Paulo Fernando (Org.); WANKE, Peter (Org.); FIGUEIREDO, Kleber Fossati 

(Org.). Logística empresarial: a perspectiva brasileira. São Paulo : Atlas, 2013. 3 

PASSOS, José Pedreira Franco Dos. Programação Linear Como Instrumento da 

Pesquisa Operacional. São Paulo: ATLAS, 2008. 2 
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RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I 

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula.  

EMENTA: 

Hipóteses básicas e classificação dos esforços. Tensão e Deformação. Carregamento 

axial. Diagrama Tensão-deformação. Lei de Hooke. Fadiga. Deformações de barras 

sujeitas a carregamento axial. Lei de Hooke generalizada. Efeitos de temperatura. 

Torção. Deformações de eixos circulares. Tensões no regime elástico. Eixos 

estaticamente indeterminados. Flexão pura. Análise de tensões e deformações na 

flexão pura. Concentração de tensões. Carregamento excêntrico. Carregamento 

transversal. Cisalhamento em vigas. Tensões devidas a combinações de 

carregamentos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BEER, Ferdinand Pierre;JOHNSTON, E. Russell;DEWOLF, John T. et al. Mecânica 

dos materiais. 5.ed. Porto Alegre, AMGH, 2011. 13 

HIBBELER, R.C. Resistência dos materiais. 7.ed. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 

2010. 22 

MELCONIAN, Sarkis. Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais. 19ªed. São 

Paulo, Érica, 2012. 16 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ASSAN, Aloisio Ernesto. Resistência dos materiais. Campinas, UNICAMP, 2010. 4 

BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Resistência dos materiais : para entender e 

gostar. 2.ed. São Paulo, Blucher, 2013. 6 

POPOV, E. P. Introdução À Mecânica Dos Sólidos. p. 552, Edgard Blucher, 2001. 6 

BORESI, A. P. e SCHMIDT R. J. Estática. Thomson Learning, 2003. 4 

KRAIGE, L.G. e MERIAM J.L. Mecânica Estática 8ed., Vol.1, RJ: LTC, 2012. 4 

 

GESTÃO DE PROJETOS I 
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CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula.  

EMENTA: 

O ambiente operacional. O ambiente de projeto. As fases de um projeto. Aspectos 

mercadológicos dos projetos. Viabilidade econômica de projetos. O gerente de 

projetos e sua equipe. Gestão da operação em projetos. Planejamento em projetos. 

Preparação do projeto. Execução e Controle de projetos. O projeto e Qualidade Total. 

A NBR ISO 9000 e o Prêmio Nacional da Qualidade. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MADUREIRA, O. M. Metodologia Do Projeto - Planejamento, Execução E 

Gerenciamento. 1ª Ed., p. 360, Edgard Blucher, 2010. 8 

VALERIANO, Dalton L. Moderno Gerenciamento De Projetos. p. 272, São Paulo: 

Pearson, 2005. 18  

NOCÊRA, Rosaldo de Jesus Gerenciamento de Projetos - Teoria e Prática - De 

Acordo com a 4ª Ed. 2009 do Pmbok do Pmi. 4ª. Ed. p. 975, Editora: Zamboni 2009. 

2 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARVALHO, M. M.; RABECHINI, R. Fundamentos em Gestão de Projetos: 

Construindo competências para gerenciar projetos. São Paulo: Atlas, 2011. 2 

GASNIER, D.G. Guia prático para gerenciamento de projetos. 6. Ed, 2012. 3 

KERZNER, Harold. Gestão de Projetos: as melhores práticas. Porto Alegre: Bookman, 

2006. 9 

XAVIER, C.M.S. Gerenciamento de projetos: Como definir e controlar o escopo do 

projeto, São Paulo : Saraiva, 2009. 3 

XAVIER, C.M.S.; VIVACQUA, F.R.; MACEDO, O.S.; XAVIER, L.F.S. Metodologia de 

Gerenciamento de projetos ✁ METHODWARE. Rio de Janeiro: Brasport, 2005. 3 

MENEZES, Luís Cesar Moura. Gestão de Projetos. São Paulo: Atlas, 2009. 8 

 

TECNOLOGIA MECÂNICA I  

 

CARGA HORÁRIA:  
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80 horas aula.  

EMENTA: 

Medições de Grandezas Mecânicas. Unidades dimensionais. Confiabilidade 

metrológica e resultados de medição. Instrumentos de medição e suas características. 

Aplicações de tolerâncias dimensionais e geométricas. Capabilidade de processos 

produtivos. Medição. Processos de Usinagem: Características dos processos de 

remoção de material e aplicações. Fundamentos de usinagem e mecanismos de 

formação do cavaco. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALBERTAZZI, Armando. Fundamentos de metrologia : científica e industrial. São 

Paulo, Manole, 2008. 9 

CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia mecânica : processos de fabricação e tratamento. 

2.ed. São Paulo, Makron Books, 1986. 9 

LIRA, Francisco Adval. Metrologia na Indústria. 9ª edição. São Paulo, Érica, 2013. 8 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DINIZ, Anselmo Eduardo;MARCONDES, Francisco Carlos;COPPINI, Nivaldo Lemos. 

Tecnologia da usinagem dos materiais. 9. ed. São Paulo, ARTLIBER EDITORA, 2014. 

7 

FERRARESI, Dino. Fundamentos da usinagem dos metais. São Paulo, Blucher, 1970. 

3 

LESKO, Jim. Design industrial : guia de materiais e fabricação. 2 ed. São Paulo, 

Blucher, 2012. 9 

CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia mecânica : metariais de construção mecânica. 2.ed. 

São Paulo, Makron Books, 1986. 12 

CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia mecânica : estrutura e propriedade das ligas 

metálicas. 2.ed. São Paulo, Makron Books, 1986. 9 

 

SEXTO PERÍODO 

 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA II 
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CARGA HORÁRIA:  

40 horas aula.  

EMENTA: 

Variáveis aleatórias e funções de probabilidade. Distribuições de probabilidade. 

Distribuições de probabilidade para variáveis discretas. Distribuições de probabilidade 

para variáveis contínuas. Inferência Estatística. Teoria da Estimação. Estimativa 

Pontual. Estimativa Intervalar. Testes de Hipóteses. Correlação e Regressão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BARBETTA, Pedro A. et al. Estatística para Cursos de Engenharia e Informática. São 

Paulo. Atlas, 2010. 18 

FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de estatística. 

6.ed. São Paulo, Atlas, 1996. 22 

LEVINE, D. Estatística Teoria e Aplicações: usando Microsoft Excel em Português. 3 

ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2012. 8 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MANN, Prem S. Introdução à Estatística. Tradução Eduardo Benedito Curtolo, Teresa 

C. P. de Souza. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 3 

MEYER, P.L. Probabilidade, Aplicações à Estatística. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico 

S.A., 1983. 2  

MOORE, D. A estatística básica e sua prática. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2011. 482 

p. 5  

MORRETTIN, Luiz G. Estatística Básica: probabilidade. 7ª ed. São Paulo: Pearson 

Makron Books, 1999. v.1. 6 

TOLEDO, Geraldo Luciano; OVALLE, Ivo Izidoro. Estatística básica. 2ª. ed. São Paulo 

: Atlas, 1985. 22  

 

PESQUISA OPERACIONAL II  

 

CARGA HORÁRIA:  

40 horas aula.  

EMENTA: 

Modelos de transporte e alocação; Uso de pacotes computacionais; PERT/CPM; 
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Teoria de filas; Análise de decisão; Aplicações em áreas da Engenharia. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LACHTERMACHER, Gerson. Pesquisa operacional na tomada de decisões. 4ed. São 

Paulo, Pearson Prentice Hall, 2009. 16 

MOREIRA, Daniel Augusto. Pesquisa operacional: curso introdutório. 2.ed.rev. e 

atualiz. São Paulo, Cengage Learning, 2013. 40 

RAGSDALE, Cliff T. Modelagem e análise de decisão. Edição revisada. São Paulo, 

Cengage Learning, 2014. 10 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. Introdução à pesquisa operacional: métodos e 

modelos para a análise de decisão. 2.ed. Rio de Janeiro, LTC, 1998. 5 

GOLDBARG, Marco Cesar;LUNA, Henriqueta Pacca L. Otimização combinatória e 

programação linear: modelos e algoritmos. Rio de Janeiro, Campus, 2000. 6 

MOREIRA, Daniel Augusto. Administração da produção e operações. 2.ed. São Paulo, 

Cengage Learning, 2012. 3 

ARENALES, M.; ARMENTANO, V.; MORABITO, R.; YANASSE, H. Pesquisa 

operacional para cursos de engenharia. 2° ed. Editora Campus, 2015. 13   

COLIN, Emerson Carlos, Pesquisa Operacional: 170 aplicações em estratégias, 

finanças, logística, produção, marketing e vendas ✁ Rio de Janeiro: LTC, 2007. 2 

 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II 

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula.  

EMENTA: 

Análise de tensões e deformações. Estado plano de tensões. Tensões principais. 

Círculo de Mohr. Critérios de ruptura. Projeto de vigas e eixos de transmissão. 

Deflexão de vigas. Equação da linha elástica. Vigas estaticamente indeterminadas. 

Deflexão de vigas pelo método das áreas. Métodos de energia. Trabalho de 

deformação. Flambagem de colunas. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BEER, Ferdinand Pierre;JOHNSTON, E. Russell;DEWOLF, John T. et al. Mecânica 

dos materiais. 5.ed. Porto Alegre, AMGH, 2011. 13 

HIBBELER, R.C. Resistência dos materiais. 7.ed. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 

2010. 22 

MELCONIAN, Sarkis. Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais. 19ªed. São 

Paulo, Érica, 2012. 16 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ASSAN, Aloisio Ernesto. Resistência dos materiais. Campinas, UNICAMP, 2010. 4 

BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Resistência dos materiais : para entender e 

gostar. 2.ed. São Paulo, Blucher, 2013. 6 

POPOV, E. P. Introdução À Mecânica Dos Sólidos. p. 552, Edgard Blucher, 2001. 6 

BORESI, A. P. e SCHMIDT R. J. Estática. Thomson Learning, 2003. 4 

KRAIGE, L.G. e MERIAM J.L. Mecânica Estática 8ed., Vol.1, RJ: LTC, 2012. 4 

 

GESTÃO DE PROJETOS II  

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula.  

EMENTA: 

A Ética em planejamento, organização, liderança em controle de projetos. Aspectos 

ambientais dos projetos. A segurança no planejamento e na execução dos projetos. 

Aspectos especiais em Gestão de Projetos: Empreendedorismo, Comunicação 

interpessoal e Processo Decisório. Os critérios do PMBOK. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

KERZNER.Harold. Gestão de projetos : as melhores práticas. 2.ed. Porto Alegre, 

Bookman, 2006. 9 

CARVALHO, Marly Monteiro de. Fundamentos em gestão de projetos: construindo 

competências para gerenciar projetos. 3.ed. São Paulo, Atlas, 2011. 2 

CAMARGO, Marta Rocha. Gerenciamento de projetos: fundamentos e prática 

integrada. Rio de Janeiro, Elsevier, 2014. 9 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

VALERIANO, Dalton. Moderno gerenciamento de projetos. São Paulo, Pearson, 2005. 

18   

OLIVEIRA, Guilherme Bueno de. MS project & gestão de projetos. São Paulo, 

Pearson, 2007. 3 

WOILER, Samsão; MATHIAS, Washington Franco. Projetos: planejamento, 

elaboração, análise. São Paulo, Atlas, 2008. 6 

COLBARI, Antonia L. Ética do trabalho. 2. ed. São Paulo, Letras e Letras, 1995. 

[174/C684e] PUSCH, Jaime. Ética e responsabilidade profissional. 5.ed. Curitiba, 

CREA - PR, 2008. 6 

MADUREIRA, O. M. Metodologia Do Projeto - Planejamento, Execução E 

Gerenciamento. 1ª Ed., p. 360, Edgard Blucher, 2010. 8 

 

TECNOLOGIA MECÂNICA II  

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula.  

EMENTA: 

Processos especiais de usinagem: eletro-erosão, remoção química, jato d'água e 

abrasivo e laser. Máquinas-Ferramentas: Ferramentas e maquinário de processos 

manuais e convencionais de usinagem: limas, serras, etc. Centros de usinagem e 

máquinas-ferramentas empregadas em  processos especiais de usinagem. Processos 

de conformação plástica. Classificação dos processos de conformação. Fundição. 

Soldagem. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia mecânica Vol. I, II, III 2.ed. São Paulo, Makron 

Books, 1986. 25 

DINIZ, Anselmo Eduardo;MARCONDES, Francisco Carlos;COPPINI, Nivaldo Lemos. 

Tecnologia da usinagem dos materiais. 9. ed. São Paulo, ARTLIBER EDITORA, 2014. 

7 

LESKO, Jim. Design industrial : guia de materiais e fabricação. 2 ed. São Paulo, 
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Blucher, 2012. 9 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

STEMMER, Caspar Erich Ferramentas de corte I e II. 2. ed. Florianópolis: Ed. UFSC. 

1995. 5 

FISCHER, U.; GOMERINGER, R.; HEINZLER, M. et al. Manual de Tecnologia Metal 

Mecânica 2ª Ed. p. 414, Blucher, 2011. 7 

JUVINALL, Robert C. Fundamentos do projeto de componentes de máquinas. 5.ed. 

Rio de Janeiro, LTC, 2016.FERRARESI, Dino. Fundamentos da usinagem dos metais. 

São Paulo, Blucher, 1970. 3 

GOMERINGER, M. Heinzler . Manual de Tecnologia Metal Mecânica. Ed. Blucher.2 

ed, 2011. 7 

 

TRANSFERÊNCIA DE CALOR 

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula.  

EMENTA: 

Conceitos básicos ✁ Transporte de calor e massa. Equações básicas: Lei de Fourier, 

Lei de Newton da convecção e Lei da radiação (equação de Stephan Boltzmann). 

Princípio da conservação de energia. Balanço de energia. Condutividade térmica em 

corpos sólidos. Condução unidimensional em regime permanente e transiente. 

Condução multidimensional: permanente e transiente. Sistemas cilíndricos e esféricos. 

Sistemas com geração interna de calor. Coeficiente global de transferência de calor 

�✌✁� ✆✂✍✝✠✁✑✂ ✠ ✝☎✄✝✖✄✂✟✄ Ventilação: para conforto humano, para reduzir odores 

corporais até níveis aceitáveis socialmente e para reduzir contaminantes. 

 

Convecção natural e números de Grashoff, Graetz, Biot, Peclet, Rayleigh, etc. 

Convecção em canalizações (dutos). Ebulição e condensação: equação de Nusselt. 

Equações simplificadas de condensação e ebulição. Curva de ebulição. Condensação 

em filme ou em gota. Trocador de calor: tipos, coeficiente global de transferência de 

calor em trocadores de calor. Trocadores de correntes paralelas e contra corrente. 

Método da efetividade ✁ NUT. Radiação: conceitos fundamentais e eletromagnetismo. 
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Distribuição de Plank, lei de Wien e equação de Stephan Boltzmann. Absortividade, 

refletividade e transmissividade. Lei de Kirchoff. Troca radiativa entre superfícies. 

Transferência de calor em superfícies expandidas. Aletas. Equação geral das aletas. 

Rendimento (ou efetividade) de uma aleta. Tópico especial: AR CONDICIONADO ✁ 

para aplicação do conceito de Coeficiente �✄✂�✞✄ ✡✠ ✁✒✞✍✟✄ ✆✞✄✂✒ �✌✁ ✍✂

dimensionamento simplificado de ARCON. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

INCROPERA, Frank P.;DEWITT, David P.;BERGMAN, Theodore L. et al. 

Fundamentos de transferência de calor e de massa. 6 ed. Rio de Janeiro, LTC, 2008. 

8 

MORAN, Michael J.;SHAPIRO, Howard N. Introdução a engenharia de sistemas 

térmicos : Termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. Rio de 

Janeiro, LTC, 2014. 10 

KREITH, Frank e BOHN, Mark S., Princípios de Transferência de Calor. São Paulo: 

Cengage Learning. 2003. 9 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BORGNAKKE, Claus;SONNTAG, Richard Edwin. Fundamentos da termodinâmica. 7 

ed. São Paulo, Blucher, 2009. 18 

VAN WYLEN, Gordon. SONNTAG, Richard Edwin; BORGNAKKE, Claus. 

Fundamentos da Termodinâdinamica : Classica. São Paulo : Blucher, 1995. 2 

MUNSON, B. R., YOUNG, D.T., OKIISHI, T.H., Fundamentos da Mecânica dos 

Fluidos. 4ª Ed., p. 584, Edgard Blucher, 2004. 4 

WHITE,F.M. Mecânica dos Fluidos, 6ª. Ed. p. 880, Bookman, 2011. 10 

BIRD, R.B., STEWART, W.E., LIGHTFOOT, E.N., �✁✠✍✂✕✠✍✂✟ ✡✠ ✁✒✞✍✟�✂✒✑✠✁✄ ✄ ✠✡✄

LTC, 2011. 2 

 

SÉTIMO PERÍODO 

 

GESTÃO EMPRESARIAL 

 

CARGA HORÁRIA:  
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80 horas aula. 

EMENTA: 

Conceito de Administração. Motivos para se estudar Administração. Funções da 

Administração 

- planejamento, organização, liderança e controle. Teoria Geral da Administração: 

clássica, científica, humanística, estruturalista, burocrática e sistêmica. Teorias 

modernas de gestão: contingencial e administração por objetivos. Estratégias 

emergentes de gestão: visão holística, administração empreendedora e administração 

virtual. Planejamento Estratégico de Organizações. Gestão de Marketing - estratégias 

e o composto de marketing. Administração financeira - fluxo de caixa, apuração de 

resultados e análise de investimentos. Gestão da produção - planejamento, produção 

e operações. Gestão de Recursos humanos - planejamento e práticas. Gestão da 

Qualidade - a evolução da Qualidade; os gurus da qualidade; programas da qualidade; 

sistemas e ferramentas da qualidade. Procedimentos para abertura de empresas; as 

organizações e os tributos; empreendedorismo na engenharia mecânica. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHANLAT, Jean-François Gestão Empresarial - Uma Perspectiva Antropológica 

p.272, Cengage Learning, 2010. 18  

FERREIRA, A. A., REIS, A. C. F. & PEREIRA, M. I. Gestão Empresarial De Taylor Aos 

Nossos Dias. , Cengage Learning, 2015. 12 

CORRÊA, Henrique L; GIANESI, Irineu G. N; CAON, Mauro. Planejamento, 

programação e controle da produção : MRP II/ERP : conceitos, uso e implantação, 

base para SAP, Oracle Applications e outros softwares integrados de gestão. São 

Paulo : Atlas, 2007. 11 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GHOSHAL, S. e TANURE, B. Estratégia E Gestão Empresarial - Construindo 

Empresas Brasileiras De Sucesso. p.296, Campus, 2004. 2 

LOBATO, D. M. Estratégia De Empresas. 9ª EDIÇÃO, p. 208, Editora:FGV EDITORA, 

2009. 5 

OLIVEIRA, Otávio J. Gestão Empresarial: Sistemas E Ferramentas. 1ª edição, p. 200, 

Atlas,2007. 2 
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CHANLAT, Jean-François. Gestão empresarial : uma perspectiva antropológica. São 

Paulo : Cengage Learning, 2010. 18 

OLIVO, Silvio. Como entender o mundo dos negócios: o empreendedor, a empresa, o 

mercado. 2.ed. Brasília, SEBRAE, 2003. 10 

 

ELEMENTOS DE MÁQUINAS I  

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula.  

EMENTA: 

Noções de projeto mecânico. Dimensionamento de eixos. Chavetas. Embreagens e 

freios. Mancais de rolamento, Mancais de deslizamento. Uniões parafusadas. Fusos. 

Uniões por conectores. Uniões soldadas. Molas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BUDYNAS, Richard G. Elementos De Máquinas De Shigley - Projeto De Engenharia 

Mecânica: Bookman, 1ª. Ed., p. 1084, 2011. 10 

JUVINALL, Robert C., Fundamentos do projeto de componentes de máquinas. LTC, 

Rio de Janeiro, 4. Ed., 2008. 8 

NORTON, Robert L., Projeto de máquinas: uma abordagem integrada. Bookman, 

Porto Alegre, 4ª. ed., 2013. 11  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANTUNES, I.; FREIRE, M. A.C. Elementos de Máquinas. Editora: Érica Ltda. 1997. 2 

CUNHA, Lamartine Bezerra da. Elementos de Máquinas. Editora: LTC, 2005. 2 

LESKO, J. Design industrial, materiais e processos de fabricação. São Paulo: Edgard 

Blucher, 2004. 2 

MELCONIAN, Sarkis. Elementos de máquinas. 8ª. Ed. São Paulo: Ed. Érica, 2009. 3 

NIEMANN, Gustav. Elementos de máquinas. v. 1, 2 e 3. São Paulo: Ed. Edgard 

Blücher, 2004. 6 

 

ELETROTÉCNICA I 
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CARGA HORÁRIA:  

40 horas aula. 

EMENTA 

Noções básicas de eletricidade. Circuito Elétrico CA: circuitos RLC, fasores, 

impedância, potência instantânea e média, potência ativa, aparente e reativa, fator de 

potência. Circuitos trifásicos: ligação estrela e triângulo, noções sobre geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica. Transformadores: coeficiente de 

acoplamento, relação de transformação, perdas, funcionamento do transformador a 

vazio e sob carga, transformador trifásico. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BIM, Edson. Máquinas Elétricas e Acionamento. Elsevier, p. 480, 2009. 11 

FRANCHI, C. M. Acionamentos Elétricos. 1 Ed., p. 256, : Érica, 2007. 11 

MEIRELES, Vitor Cancela. Circuitos elétricos. 4 ed. Rio de Janeiro : LTC, 2007. 10 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FILHO, João Mamede. Instalações elétricas industriais. 8ed. Rio de Janeiro, LTC, 

2015. 6 

PETRUZELLA, Frank D. Eletro-Técnica I ✁ Série Tekne. Porto Alegre, Mc Graw Hill, 

2013. 2 

PETRUZELLA, Frank D. Eletro-Técnica II ✁ Série Tekne. Porto Alegre, Mc Graw Hill, 

2013. 2 

IRWIN, J. David. Análise Básica de Circuitos para Engenharia, 10 Ed. Rio de Janeiro, 

LTC, 2013. 9 

SIMONE, Gilio Aluisio. Transformadores: Teoria e Exercícios. São Paulo, Érica, 2010. 

5 

 

SIMULAÇÃO DE SISTEMAS MECÂNICOS I 

 

CARGA HORÁRIA:  

40 horas aula. 

EMENTA: 

Simulações de casos de engenharia. A busca de informações para o desenvolvimento 



 

146 

 

de trabalhos. Utilização de tecnologias CAD/CAE/CAM. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FIGUEIRAS, L. V. L. et al. Fundamentos de computação gráfica. Rio de Janeiro, São 

Paulo:LTC, 1987. 3 

FRENCH E. T., et al. Desenho Técnico e Tecnologia Gráfica. São Paulo: Globo, 2005, 

1093p. 7 

GIESECKE F. E. et al. Comunicação Gráfica Moderna. Porto Alegre: BOOKMANN, 

2002, 534p. 7 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CRUZ, Michele David. Desenho Técnico Para Mecânica. Editora: Érica, 1ª. Ed., 2010. 

4 

G. MANFE, et al. Desenho Técnico Mecânico. São Paulo: Hemus, 2004. 4 

MAGUIRE, D. E. Desenho Técnico Básico: Problemas e Soluções Gerais do Desenho. 

: Hemus, 2004, 257p. 9 

MICELI, Maria Teresa; FERREIRA, Patrícia. Desenho Técnico Básico. Rio de Janeiro: 

Ao Livro Técnico, 2004. 10 

GROOVER, Mikell P. Automação industrial e sistemas de manufatura. São Paulo : 

Pearson Prentice Hall, 2011. 9 

 

GESTÃO DA PRODUÇÃO I 

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula. 

EMENTA: 

Apresentação e discussão do fluxo geral de informação e decisão na gestão da 

produção. Discute-se também a natureza hierárquica do planejamento contemplando 

o planejamento de longo, médio e curto prazo e as atividades pertinentes como 

localização e capacidade, planejamento agregado e programação, sequenciamento e 

balanceamento. Serão apresentadas e discutidas as variáveis manipuladas no âmbito 

da gestão da produção (demanda e estoques), e apresentadas às técnicas de gestão 

associadas a essas variáveis. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CORRÊA, Henrique L;GIANESI, Irineu G. N;CAON, Mauro - Planejamento, 

programação e controle da produção : MRP II/ERP : conceitos, uso e implantação - 5 

ed. São Paulo, Atlas, 2007. 11 

LUSTOSA, L. et al - Planejamento e controle da produção - Campus ✁ Abepro, 376p 

2008. 9 

TUBINO, Dalvio Ferrari - Manual de planejamento e controle da produção - 2.ed. São 

Paulo, Atlas, 2000. 8 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANTUNES, Junico - Sistemas de produção: conceitos e práticas para projeto e gestão 

da produção enxuta- Porto Alegre: Bookman, 2008. 2 

BURBIDGE, John L - Planejamento e controle da produção - Atlas, 1998. 2 

RUSSOMANO, Victor H - Planejamento e controle da Produção- Pioneira, 1995. 2 

SHINGO, S. ✁ O sistema toyota de produção do ponto de vista da engenharia de 

produção - Editora Bookman, Porto Alegre, 1996. 4 

WIENEKE, Falko ✁ Gestão da Produção ✁ Blucher, 2009. 3 

 

 

INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE I 

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula.  

EMENTA: 

Conhecer instrumentos utilizados para indicar, registrar e controlar: pressão, vazão, 

temperatura e nível. Compreender sistemas em malha aberta e malha fechada e as 

técnicas de realimentação. Modelar matematicamente o processo a ser controlado. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BALBINOT, A. e BRUSAMARELLO, V. J. Instrumentação e Fundamentos de Medidas 

V. 1 e 2, 2ª Ed., p. 402 e p. 508 LTC, 2015. 9 

GROOVER, Mikell P. Automação Industrial e Sistemas de Manufatura. 3ª. Ed. Prentice 
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Hall, 592p. 2011. 9 

OGATA, K. Engenharia De Controle Moderno 5ª Ed., p. 824, Pearson, 2010. 11 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BEGA; DELMÉE; COHN; BULGARELLI; KOCH; FINKEL Instrumentação Industrial. 3ª 

Ed. p. 694:Interciência, 2011. 3 

GEORGINI, Marcelo. Automação Aplicada - Descrição e Implementação de Sistemas 

Sequenciais com PLC. 9ª Ed. S.P.: Érica, 2007. 3 

NATALE, Ferdinando. Automação Industrial. 10ª Ed. S.P.: Érica, 2000. 3 

SIGHIERI, Luciano. Controle Automático de Processos Industriais - Instrumentação. 

2ª Ed. SP: Edgard Blücher, 1998. 11 

THOMAZINI, D. e ALBUQUERQUE, P. U. B. Sensores Industriais - Fundamentos e 

Aplicações. 8ª Ed., SP: Érica, 2011. 3 

 

OITAVO PERÍODO 

 

ENGENHARIA AMBIENTAL 

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula.  

EMENTA: 

Técnicas de gestão de processos produtivos incluindo a variável ambiental. Modelos 

e sistemas de gestão ambiental (SGA) de processos produtivos. Norma ISO 14.001. 

Auditorias ambientais. Qualificação de auditores. Norma ISO 19.011. Principais 

normas e legislação ambiental. Economia e Meio Ambiente. Estudos de Impacto 

Ambiental (EIA), Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA) e Relatório Ambiental 

Preliminar (RAP). 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DONAIRE, Denis. Gestão ambiental na empresa. 2. ed. São Paulo, Atlas, 1999. 15 

TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: 

estratégias de negócios focadas na realidade brasileira. 7. ed. São Paulo, Atlas, 2011. 

5 
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BRAGA, Benedito;HESPANHOL, Ivanildo;CONEJO, João G. Lotufo. Introdução à 

engenharia ambiental : o desafio do desenvolvimento sustentável. 2.ed. São Paulo, 

Pearson Prentice Hall, 2005. 11 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PHILIPPI JÚNIOR, Arlindo (Edit.);ROMÉRO, Marcelo de Andrade (Edt.);BRUNA, 

Gilda Collet (Edit.). Curso de gestão ambiental. Barueri, Manole, 2004. 8 

SÁNCHES, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental : conceitos e métodos. São 

Paulo, Oficina de texto, 2008. 7 

AGRA FILHO, Severino Soares. Planejamento e gestão ambiental no Brasil : os 

instrumentos da política nacional de meio ambiente. Rio de Janeiro, Elsevier, 2014. 

16 

JUNIOR, Arlindo P. (Coord.). Saneamento, saúde e ambiente : fundamentos para um 

desenvolvimento sustentável. Barueri, Manole, 2005. 3 

BOTKIN, Daniel B.;KELLER, Edward A. Ciência ambiental : terra, um planeta vivo. 7 

ed. Rio de Janeiro, LTC, 2011. 4 

 

ELEMENTOS DE MÁQUINAS II 

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula. 

EMENTA: 

Engrenagens cilíndricas de dentes retos. Engrenagens de dentes helicoidais. 

Engrenagens cônicas. Parafusos sem fim. Transmissões mecânicas por correias e 

por correntes. Cabos de aço. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BUDYNAS, Richard G. Elementos De Máquinas De Shigley - Projeto De Engenharia 

Mecânica: Bookman, 1ª. Ed., p. 1084, 2011. 10 

JUVINALL, Robert C., Fundamentos do projeto de componentes de máquinas. LTC, 

Rio de Janeiro, 4. Ed., 2008. 8 

NORTON, Robert L., Projeto de máquinas: uma abordagem integrada. Bookman, 

Porto Alegre, 4ª. ed., 2013. 11  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANTUNES, I.; FREIRE, M. A.C. Elementos de Máquinas. Editora: Érica Ltda. 1997. 2 

CUNHA, Lamartine Bezerra da. Elementos de Máquinas. Editora: LTC, 2005. 2 

LESKO, J. Design industrial, materiais e processos de fabricação. São Paulo: Edgard 

Blucher, 2004. 2 

MELCONIAN, Sarkis. Elementos de máquinas. 8ª. Ed. São Paulo: Ed. Érica, 2009. 3 

NIEMANN, Gustav. Elementos de máquinas. v. 1, 2 e 3. São Paulo: Ed. Edgard 

Blücher, 2004. 6 

 

ELETROTÉCNICA II:  

 

CARGA HORÁRIA:  

40 horas aula.  

EMENTA: 

Motores Elétricos: conceitos básicos e tipos de motores, motor de indução, campo 

girante, partida do motor, chave estrela-triângulo e chave compensadora. Instalações 

Elétricas: noções básicas, dimensionamento dos condutores e circuito de proteção. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

COTRIM, A. A. M. B. Instalações Elétricas. 5ª. ed. São Paulo: Pearson, 2009. 9 

GUSSOW, Milton. Eletricidade básica. Porto Alegre : Bookman, 2009. 9 

SIMONE G. A. e CREPPE, R. C. Conversão Eletromecânica De Energia - Uma 

Introdução Ao Estudo 1ª Ed. : Érica P. 344, 2010. 9 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAVALIN, G.; CERVELIN, S. Instalações Elétricas Prediais. 4 ed. São Paulo: Érica, 

2000. 10 

CREDER,Hélio. Instalações Elétricas. 15 ed. Rio de Janeiro, LTC, 2007. 3 

LIMA FILHO, Domingos Leite. Projetos de Instalações Elétricas Prediais. São Paulo : 

Saraiva, 2011. 10 

FILIPPO FILHO, Guilherme. Motor de Indução, 1ed. Érica, 2000. 2 

MAMEDE FILHO, J. Instalações Elétricas Industriais. 8ª ed. LTC, 2015. 6 
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SIMULAÇÃO DE SISTEMAS MECÂNICOS II 

 

CARGA HORÁRIA:  

40 horas aula.  

EMENTA: 

Simulações de casos de engenharia. A busca de informações para o desenvolvimento 

de trabalhos. Utilização de tecnologias CAD/CAE/CAM. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FIGUEIRAS, L. V. L. et al. Fundamentos de computação gráfica. Rio de Janeiro, São 

Paulo:LTC, 1987. 3 

FRENCH E. T., et al. Desenho Técnico e Tecnologia Gráfica. São Paulo: Globo, 2005, 

1093p. 7 

GIESECKE F. E. et al. Comunicação Gráfica Moderna. Porto Alegre: BOOKMANN, 

2002, 534p. 7 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CRUZ, Michele David. Desenho Técnico Para Mecânica. Editora: Érica, 1ª. Ed., 2010. 

4 

G. MANFE, et al. Desenho Técnico Mecânico. São Paulo: Hemus, 2004. 4 

MAGUIRE, D. E. Desenho Técnico Básico: Problemas e Soluções Gerais do Desenho. 

: Hemus, 2004, 257p. 9 

MICELI, Maria Teresa; FERREIRA, Patrícia. Desenho Técnico Básico. Rio de Janeiro: 

Ao Livro Técnico, 2004. 10 

GROOVER, Mikell P. Automação industrial e sistemas de manufatura. São Paulo : 

Pearson Prentice Hall, 2011. 9 

 

GESTÃO DA PRODUÇÃO II 

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula. 

EMENTA: 
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Apresentação e discussão dos sistemas MRP/MRPII/ERP, compreendendo os 

elementos para os cálculos de MRP, tais como, árvore de produto, lead time, entre 

outros. O JIT, Just in Time, e conceitos associados, como papel dos estoques, layout 

para ambiente JIT, sistema Kanban, produção puxada X produção empurrada. A 

Teoria das Restrições (OPT) e os conceitos associados; lote de transferência, lote de 

produção, dimensionamento do pulmão e premissas de implantação. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CORREA, H.L., GIANESI, I.G.N. & CAON, M. Planejamento, Programação e Controle 

da Produção MRP II/ERP: Conceitos, Uso e Implantação, 5ª ed. São Paulo: Atlas, 

2007. 11 

 

LUSTOSA, L. et al. Planejamento e Controle da Produção. Campus, 376p. 2008. 9 

WIENEKE, Falko Gestão da Produção Blucher, 2009. 3 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANTUNES, Junico. Sistemas de produção: Conceitos e Práticas para Projeto e Gestão 

da Produção Enxuta. Porto Alegre: Bookman, 2008. 2 

GIANESI, I. & CORREA, H. L.. Just in time, MRP II e OPT: um enfoque estratégico. 

2.ed. Atlas, 1996. 5 

OHNO, T. O sistema Toyota de Produção além da Produção em Larga Escala. Editora 

Bookman, Porto Alegre, 1997. 2 

SHINGO, S. O Sistema Toyota de Produção do Ponto de Vista da Engenharia de 

Produção. Editora Bookman, Porto Alegre, 1996. 4 

WOMACK, J. P.; JONES, D.T. A mentalidade enxuta nas empresas. Editora Campus, 

Rio de Janeiro, 1998. 2 

 

 

INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE II 

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula. 

EMENTA: 
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Estudo da definição do contexto da automação e jargão utilizado. Sensores, atuadores 

e controladores. Ações de controle PID. Protocolos de comunicação industrial. Noções 

de programação de manipuladores industriais. Pneumática e eletropneumática e 

sistemas integrados de produção. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BALBINOT, Alexandre; BRUSAMARELLO, Valner João. Instrumentação e 

fundamentos de medidas. Rio de Janeiro : LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora, 

2015. 9 

ALVES, J. L. L. Instrumentação, Controle e Automação De Processos. 2ª Ed. LTC, p. 

214, 2013. 9 

CAMPOS, Mario C. M. M.; Teixeira, Herbert C. G. Controles Típicos de Equipamentos 

e Processos Industriais - 2ª Ed. Blucher, p. 396, 2010. 9 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BONACORSO, Nelson. Automação Eletropneumática. 5ª Ed. S.P.: Érica, 01. 2013. 2 

CAPELLI, Alexandre Automação Industrial - Controle do Movimento e Processos 

Contínuos. 2ª Ed. SP: Érica. 2 

FIALHO, A. B.. Automação Hidráulica. 2ª Ed. S.P.: Érica, 04 STEWART, Harry. 

Pneumática e Hidráulica. 3ª Ed. S.P.: Hemus, 01, 2011. 2 

WERKEMA, Cristina. Avaliação De Sistemas De Medição. 1ª. Ed. Campus, p.120, 

2011. 2 

BEGA, Egídio Aberto. Instrumentação Industrial. Rio de Janeiro : Interciência, 2011. 3 

 

NONO PERÍODO 

 

SISTEMAS TÉRMICOS E FLUIDODINÂMICOS I 

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula. 

EMENTA: 

Introdução às máquinas térmicas. Máquinas térmicas à vapor, ciclo Rankine. Motores 

de reação e turbinas à gás. Combustíveis, combustão e noções sobre emissão de 
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poluentes. Poder calorífico dos combustíveis, caldeiras e geradores de vapor. 

Rendimentos e perdas em caldeiras. Motores de combustão interna, diagramas e 

ciclos térmicos Otto e Diesel. Curvas características de motores de combustão interna. 

Ensaios de motores de combustão interna e noções das normas utilizadas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MARTINS, Jorge Motores De Combustão Interna. 4ª.Ed. p. 437, Publindustria. 2013. 

9 

MAZURENKO, Anton Stanislavovich. Máquinas Térmicas de Fluxo : Cálculos 

Termodinâmicos e Estruturais. Rio de Janeiro : Interciência, 2013. 9  

SILVA, Napoleão F. Bombas Alternativas Industriais - Teoria E Prática 1ª. Ed. p. 212, 

Editora Interciência, 2007. 9 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MACINTYRE, A.J. Bombas e Instalações de Bombeamento. 2ª ed. p.782, Rio de 

Janeiro: LCT, 2016. 6 

MILLER, Rex e MILLER, Mark R. Refrigeração E Ar Condicionado 1ª. Ed. p. 540, LTC, 

2008. 9 

MORAN, M.J.; SHAPIRO, H.N.; MUNSON, B.R. e DEWITT, D.P., Introdução à 

Engenharia de Sistemas Térmicos: Termodinâmica, Mecânica dos Fluidos e 

Transferência de Calor. Ed. LTC, 2012. 2 

SILVA, J. C.; SILVA, A. C. G. C. Refrigeração E Climatização Para Técnicos E 

Engenheiros 1ª. Ed. p. 360, Ciencia Moderna, 2007. 2 

STOECKER, W.F., JABARDO, J.M.; Refrigeração Industrial. 2ª Ed. p.384, São Paulo: 

Edgard Blücher, 2002. 2 

 

DINÂMICA DE MÁQUINAS I: 

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula. 

EMENTA: 

Cinemática e Cinética de uma partícula e de um corpo extenso, mecanismos, 

vibrações livres e forçadas, com e sem amortecimento e com um ou mais graus de 
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liberdade, vibrações harmônicas, periódicas e transitórias, introdução à simulação e 

análise, manutenção preditiva, técnicas de monitoramento da condição de máquinas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BALACHANDRAN, B. e EDWARD B. Vibrações Mecânicas 1ª. Ed. p. 640, Cengage 

Learning, 2011. 9  

GROEHS, Ademar Gilberto. Mecânica vibratória. P. 650, São Leopoldo: Unisinos, 

2012. 9 

MERIAM, James L; KRAIGE, L. G.. Mecânica para engenharia : dinâmica. Rio de 

Janeiro : LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora, 2009. 23  

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FRANÇA, L. N. F., SOTELO Jr., J. Introdução Às Vibrações Mecânicas 1ª. Ed. p. 176, 

Edgard Blucher, 2006. 2 

NEPOMUCENO, L. X. Técnicas de manutenção preditiva. São Paulo: Edgard Blucher, 

v. 1 e 2, 1989. 2 

PINTO, Alan Kardec; NASCIF, Júlio Aquino. Manutenção: função estratégica. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Qualitymark, vol. 1, 2001. 2 

RAO, Singiresu Vibrações Mecânicas 4ª Ed. p. 448, Pearson, 2008. 2 

SANTOS, Valdir Aparecido dos. Manual Prático de Manutenção Industrial. São Paulo: 

Ícone, 1999. 2 

 

OPTATIVA I 

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula. 

EMENTA: 

Os acadêmicos deverão optar por disciplinas que não sejam obrigatórias na matriz 

curricular do curso de Engenharia de Mecânica, mas tenham caráter complementar à 

sua formação, dentre as disciplinas ofertadas pelos demais cursos da IES, que serão 

denominadas de Módulo Livre. Além dessas disciplinas, poderá optar também por 

LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais ou Tópicos Especiais em Engenharia de 
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Mecânica. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Definida de acordo com a Disciplina escolhida. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Definida de acordo com a Disciplina escolhida. 

 

OPTATIVA II 

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula. 

EMENTA: 

Os acadêmicos deverão optar por disciplinas que não sejam obrigatórias na matriz 

curricular do curso de Engenharia de Mecânica, mas tenham caráter complementar à 

sua formação, dentre as disciplinas ofertadas pelos demais cursos da IES, que serão 

denominadas de Módulo Livre. Além dessas disciplinas, poderá optar também por 

LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais ou Tópicos Especiais em Engenharia de 

Mecânica. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Definida de acordo com a Disciplina escolhida. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Definida de acordo com a Disciplina escolhida. 

 

PROCESSOS DE FABRICAÇÃO MECÂNICA 

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula. 

EMENTA:  

Introdução; classificação dos processos de fabricação; processos metalúrgicos: 
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fundição; soldagem; metalurgia do pó; materiais e procedimentos; Processos 

mecânicos: conformação. Materiais e procedimentos; Novos Processos de fabricação 

de precisão; Fundamentos de Usinagem: grandezas de Corte; Custo de Usinagem; 

escolha de ferramentas e das condições de corte: o intervalo de máxima eficiência; 

processos de usinagem; o planejamento do processo de Usinagem. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALBERTAZZI, Armando. Fundamentos de metrologia : científica e industrial. São 

Paulo, Manole, 2008. 9 

CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia mecânica : processos de fabricação e tratamento. 

2.ed. São Paulo, Makron Books, 1986. 9 

LIRA, Francisco Adval. Metrologia na Indústria. 9ª edição. São Paulo, Érica, 2013. 8 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DINIZ, Anselmo Eduardo;MARCONDES, Francisco Carlos;COPPINI, Nivaldo Lemos. 

Tecnologia da usinagem dos materiais. 9. ed. São Paulo, ARTLIBER EDITORA, 2014. 

7 

FERRARESI, Dino. Fundamentos da usinagem dos metais. São Paulo, Blucher, 1970. 

3 

LESKO, Jim. Design industrial : guia de materiais e fabricação. 2 ed. São Paulo, 

Blucher, 2012. 9 

CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia mecânica : metariais de construção mecânica. 2.ed. 

São Paulo, Makron Books, 1986. 12 

CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia mecânica : estrutura e propriedade das ligas 

metálicas. 2.ed. São Paulo, Makron Books, 1986. 9 

 

DÉCIMO PERÍODO 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

CARGA HORÁRIA:  

40 horas aula. 

EMENTA: 
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Desenvolvimento de trabalho teórico-prático envolvendo conceitos da área da 

Engenharia Mecânica. 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, M. S. Elaboração De Projeto, Tcc, Dissertação E Tese 2ª Ed. p. 96, Atlas, 

2014. 14 

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. 

Fundamentos de metodologia científica. São Paulo : Pearson Education do Brasil, 

2007. 9 

MOREIRA,H.; CALEFFE, L. G., Metodologia da Pesquisa - Para o Professor 

Pesquisador - 2ª ed. 24 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. 6. ed. SP: Atlas, 

2011. 5  

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de Pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 

2002. 5 

SANTOS, A. R. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 6.ed. Rio de 

Janeiro: DP & A, 2002. 6 

FURASTÉ P. A. Normas técnicas para o trabalho científico. Explicitação das normas 

da ABNT. Porto Alegre: s.n. 2016. 2 

LÜCK, H. Metodologia de projetos. Uma ferramenta de planejamento e gestão. 5 ed. 

São Paulo: Vozes. 2003. 5 

 

ENGENHARIA DE SEGURANÇA 

 

CARGA HORÁRIA:  

40 horas aula. 

EMENTA: 

Conceitos (Segurança e Higiene do Trabalho); Causas dos Acidentes do Trabalho; 

Análise e Estatísticas dos Acidentes; Organização da Segurança do Trabalho; 
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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: 

GOVERNO, Brasil. Segurança e medicina do trabalho : NR 1 a 36 CLT - Arts.154 a 

201. São Paulo : Atlas, 2016. 7  

MATTOS, U. A. O. e MÁSCULO, F. S. Higiene E Segurança Do Trabalho Editora 

Campus, 2011. 9 

KIRCHNER A.; KAUFMANN H; SCHMID, D. e FISCHER G. Gestão Da Qualidade - 

Segurança Do Trabalho E Gestão Ambiental 2ª Ed. Edgard Blucher p.240, 2009. 9 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ASFAHL, C. R. Gestão De Segurança Do Trabalho E De Saúde Ocupacional 1ª. Ed., 

p. 446 Editora: ERNESTO REICHMANN, 2005. 2 

MORAIS, C. R. N. Perguntas e Respostas Comentadas em Segurança e Saúde do 

Trabalho 3ª Ed. Editora Yendis. 2008. 1  

REIS, Roberto Salvador Segurança e Saúde do Trabalho - Normas 

Regulamentadoras - 8ª Ed. Editora Yendis, 2011. 1  

Segurança e medicina do trabalho. São Paulo : Saraiva, 2016. 2 

SZABO Jr., A. M Manual de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho 2ª Ed. : 

RIDEEL 2011. 2 

 

LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL 

 

CARGA HORÁRIA:  

40 horas aula. 

EMENTA: 

Noções gerais de Direito. Direitos Humanos. Configurações dos conceitos de raça, 

etnia e cor no Brasil. Políticas de Ações Afirmativas e Discriminação Positiva ✁ a 

questão das cotas. Legislação profissional, ética e ética profissional. Legislação 
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básica e códigos de ética. O sistema profissional: CONFEA e CREA. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRANCATO, R.T. Instituições de Direito Público e de Direito Privado. 12ª Ed. p. 328, 

Saraiva; 2003. 3 

MAGGI, Bruno; DWYER, Tom; CARUSO, Luiz Antonio Cruz. Cadernos de TTO n° 1 : 

trabalho, tecnologia e organização. São Paulo : Blucher, 2007. 18  

ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Cidadania: do direito aos direitos humanos. São 

Paulo, Acadêmica, 1993. 6 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CASTRO, C. A. P. Sociologia Aplicada À Administração 2ª Ed. p. 232, Atlas, 2014. 2 

CHIAVENATO, IDALBERT Comportamento Organizacional 2ª Ed. p. 560, Campus, 

2014. 8 

FERREIRA, A. S. R. Modelagem Organizacional Por Processos 1ª. Ed. p. 272, Editora: 

Mauad, 2010. 2 

FREITAS, W. Gestão De Contratos - Melhores Práticas Voltadas Aos Contratos 

Empresariais ✁ 1ª Ed. p. 78, Atlas, 2009. 2 

PASSOS, E. Ética Nas Organizações 1ª. Ed. p. 192 : Atlas, 2015. 2 

SROUR, R. H. Casos De Ética Empresarial - Chaves Para Entender E Decidir 1ª. Ed. 

p. 192, Campus, 2011. 2 

SROUR, R. H. Poder, Cultura E Ética Nas Organizações - 2ª Ed. p. 408,Campus, 

2005. 2 

HADDAD, Sérgio;GOMIDE, Denise (Org.). Desenvolvimento e direitos humanos: 

diálogos no forum social mundial. São Paulo, ABONG, 2002. 3 

FOLMANN, Melissa (Coord.);ANNONI, Danielle (Coord.). Direitos Humanos : os 60 

anos da Declaração Universal da ONU. 1 ed. Curitiba, Juruá, 2008. 10 

MAGGI, B. Do Agir Organizacional 1ª Ed. p. 256, Edgard Blucher, 2005. 9 

 

SISTEMAS TÉRMICOS E FLUIDODINÂMICOS II 

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula. 
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EMENTA: 

Termodinâmica aplicada à refrigeração. Psicrometria. Condicionamento de ar. 

Sistema de compressão a vapor. Refrigeração industrial. Refrigerantes. Perda de 

carga. Máquinas hidráulicas. Considerações energéticas do Sistema de 

bombeamento. Cavitação e NPSH. Diagrama de velocidades. Similaridade. 

Fundamentos do projeto de bombas centrífugas. Noções sobre projetos de tubulações 

industriais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SILVA, Napoleão F. Bombas Alternativas Industriais - Teoria E Prática 1ª. Ed. p. 212, 

Editora Interciência, 2007. 9 

MACINTYRE, A.J. Bombas e Instalações de Bombeamento. 2ª ed. p.782, Rio de 

Janeiro: LCT, 2016. 6 

MILLER, Rex e MILLER, Mark R. Refrigeração E Ar Condicionado 1ª. Ed. p. 540, LTC, 

2008. 9 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BRUNETTI, Franco. Motores de combustão interna. São Paulo : Blucher, 2012. 9 

MARTINS, Jorge. Motores De Combustão Interna. 1ª.Ed. p. 437, Publindustria, 2013. 

9 

MORAN, M.J.; SHAPIRO, H.N.; MUNSON, B.R. e DEWITT, D.P., Introdução à 

Engenharia de Sistemas Térmicos: Termodinâmica, Mecânica dos Fluidos e 

Transferência de Calor. Rio de Janeiro : LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora, 

2014. 10 

SILVA, J. C.; SILVA, A. C. G. C. Refrigeração E Climatização Para Técnicos E 

Engenheiros 1ª. Ed. p. 360, Ciencia Moderna, 2008. 2 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

 

CARGA HORÁRIA:  

240 horas aula.  

EMENTA: 

Realização de estágio curricular supervisionado, atuando na área da Engenharia 
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Mecânica. Experiência prática junto ao meio profissional e entrega de relatório final de 

estágio. Orientação por professor familiarizado com a especialidade escolhida para o 

estágio e supervisão por parte da empresa escolhida. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

MOREIRA,H.; CALEFFE, L. G., Metodologia da Pesquisa - Para o Professor 

Pesquisador - 2ª ed. 24 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. 6. ed. SP: Atlas, 

2011. 5  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P.. Para entender o texto: leitura e redação. 16ª Ed. São 

Paulo: Ática, 2007. 7 

MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resenhas, resumos. 

8ª.ed. São Paulo: Atlas, 2006. 3 

OLIVEIRA, S. L. Tratado de metodologia científica: projetos de pesquisa, TGI, 

monografias, dissertações e teses. São Paulo: Pioneira, 2002. 5 

SANTOS, A. R. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 6.ed. Rio de 

Janeiro: DP & A, 2002. 6 

 

VIBRAÇÕES 

 

CARGA HORÁRIA: 

40 horas aula. 

EMENTA: 

Análise Estrutural com Elementos Finitos (FEA), o uso software para simulações. 

Análise estrutural estática. Análise dinâmica (vibração). Análise térmica-estrutural. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BALACHANDRAN, B. e EDWARD B. Vibrações Mecânicas 1ª. Ed. p. 640, Cengage 

Learning, 2011. 9  

GROEHS, Ademar Gilberto. Mecânica vibratória. P. 650, São Leopoldo: Unisinos, 

2012. 9 
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MERIAM, James L; KRAIGE, L. G.. Mecânica para engenharia : dinâmica. Rio de 

Janeiro : LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora, 2009. 23  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FRANÇA, L. N. F., SOTELO Jr., J. Introdução Às Vibrações Mecânicas 1ª. Ed. p. 176, 

Edgard Blucher, 2006. 2 

NEPOMUCENO, L. X. Técnicas de manutenção preditiva. São Paulo: Edgard Blucher, 

v. 1 e 2, 1989. 2 

PINTO, Alan Kardec; NASCIF, Júlio Aquino. Manutenção: função estratégica. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Qualitymark, vol. 1, 2001. 2 

RAO, Singiresu Vibrações Mecânicas 4ª Ed. p. 448, Pearson, 2008. 2 

SANTOS, Valdir Aparecido dos. Manual Prático de Manutenção Industrial. São Paulo: 

Ícone, 1999. 2 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS  

 

DINÂMICA DE MÁQUINAS II 

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula. 

EMENTA: 

Balanceamento de rotores, características das máquinas de balanceamento, 

influência da velocidade angular e da excentricidade do centro de massa, alinhamento 

de eixos, método periférico direto, reverso, laser, termográfico, reações nos mancais 

em função do desalinhamento, revisão sobre mancais de rolamento e de deslizamento, 

lubrificação, aquisição e análise de sinais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BALACHANDRAN, B. e EDWARD B. Vibrações Mecânicas 1ª. Ed. p. 640, Cengage 

Learning, 2011. 9  

GROEHS, Ademar Gilberto. Mecânica vibratória. P. 650, São Leopoldo: Unisinos, 

2012. 9 

MERIAM, James L; KRAIGE, L. G.. Mecânica para engenharia : dinâmica. Rio de 
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Janeiro : LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora, 2009. 23  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FRANÇA, L. N. F., SOTELO Jr., J. Introdução Às Vibrações Mecânicas 1ª. Ed. p. 176, 

Edgard Blucher, 2006. 2 

NEPOMUCENO, L. X. Técnicas de manutenção preditiva. São Paulo: Edgard Blucher, 

v. 1 e 2, 1989. 2 

PINTO, Alan Kardec; NASCIF, Júlio Aquino. Manutenção: função estratégica. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Qualitymark, vol. 1, 2001. 2 

RAO, Singiresu Vibrações Mecânicas 4ª Ed. p. 448, Pearson, 2008. 2 

SANTOS, Valdir Aparecido dos. Manual Prático de Manutenção Industrial. São Paulo: 

Ícone, 1999. 2 

 

ESTRUTURAS METÁLICAS 

 

CARGA HORÁRIA:  

80 horas aula. 

EMENTA:  

Introdução. Propriedades do aço estrutural. Ações e segurança. Estados Limites. 

Peças tracionadas. Ligações com conectores. Ligações com solda. Peças 

comprimidas. Vigas de alma cheia. Metodologia 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ABNT. NBR 8800: Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 

concreto de edifícios. ABNT, 2008. 8 

SILVA, V. P., PANNONI, F. D. Estruturas de Aço para Edifícios, Aspectos 

Tecnológicos e de Concepção 2010 � 1ª edição PINHEIRO, A. C. F. Estruturas 

Metálicas Cálculos, Detalhes, Exercícios e Projetos 2005 � 2ª edição. 9 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

RODRIGUES, I.L. Especificação para estrutura de aço e serviço. Pini, 2013. 2 

BELLEI, I. H.; Pinho, F. O.; Pinho, M. O. Edifícios de múltiplos andares em aço. 2. ed. 

PINI, 2008. 2 
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PINHEIRO, Antonio Carlos da F. Bragança. Estruturas metálicas : cálculos, detalhes, 

exercícios e projetos. São Paulo : Blucher, 2005. 9  

MARTHA, L. F. Análise de estruturas: conceitos e métodos básicos. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2010.  15 

SORIANO, H. L. Estática das Estruturas. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2014. 11 

 

3.6 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 Engenharia Mecânica é ampla. Vejamos alguns exemplos: 

� Aula Inaugural; 

� Semana Acadêmica do Curso ✁ SEMTEC; 

� Extensão Universitária; 

� Iniciação Científica; 

� Práticas de laboratório; 

� Viagem Técnicas; 

� Estágio supervisionado; 

� Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso com defesa pública. 

 

3.6.1 Aula Inaugural 

 

Todo início de semestre o curso promove uma Aula Inaugural com profissionais 

engenheiros mecânicos 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. 
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3.6.2 Semana Acadêmica do Curso ✁ SEMTEC 

 

A semana acadêmica do curso de Engenharia Mecânica é um evento 

institucional caracterizado como espaço de integração, interlocução e 

interdisciplinaridade. 

             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. 

Em 2013 os acadêmicos do curso de engenharia mecânica participaram, 

juntamente com os acadêmicos de engenharia civil e de produção da Semana de 

Engenharia e Tecnologia (I SENTEC). Em um dos momentos foi apresentado um 

trabalho sobre transportes verticais nas edificações, demonstrando a 

transdisciplinaridade da atividade. Na II SENTEC a engenharia mecânica teve 

minicursos em conjunto da engenharia elétrica e engenharia de produção, como na 

fabricação de drones e o uso de sensores nas indústrias, além de palestras abertas à 

comunidade e empresários convidados onde foi apresentado o Núcleo de Inovações 

Tecnológicas (NIT), onde se iniciou-se um estudo de iniciações científicas 

transdisciplinares nas mais diversas áreas que envolvam os cursos do Centro 

Tecnológico da Uniguaçu (CTU).  

Na terceira edição da semana, já em 2016, os cursos de Sistemas de 

Informação e Arquitetura e Urbanismo passaram a participar do evento, agora 

denominado III SEMTEC, passando a ser a Semana de Tecnologia, onde foram 

realizadas diversas palestras envolvendo os cursos e também minicursos práticos 

como excel para engenheiros e programação de CLP's. Já nos anos de 2017 e 2018 

foram realizadas a IV e V SEMTEC, respectivamente. Nelas foram ofertadas mais de 

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

da busca de novos conhecimentos. 

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. Na VI SEMTEC, os 
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acadêmicos buscaram entender alguns problemas relacionados aos três eixos, e 

apresentaram soluções, através da metodologia Design Sprint. Sempre divulgando os 

eventos via rede social, site, mídia falada (Rádio Educadora Uniguaçu) e outras rádios 

locais. 

 

3.6.3 Extensão Universitária 

 

Em conformidade com o Regimento Interno do Programa de Extensão do 

Centro Universitário 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 

Engenharia Mecânica✓ ✝✂✕✂ ✍✂ ✗✒✂✆✠✑✂ �✌✍✁✆✖✞�✖ ✍✞ ✗✒✞�✞✁✓ ✗✒✂✆✠✑✂ �✡✠ ✗✒✂✡✖�✎✂

de Artigos Científico-✄✝✞✡✂✕✁✝✂✟ �✗✂☎✁✄✆� ✠ ✗✒✂✆✠✑✂ �☛✑✞✒✑✖� �✞✒✞✆✠✁✄ Essa 

temática será melhor detalhada no item 3.12Erro! Fonte de referência não 

encontrada.. 

 

3.6.4 Iniciação Científica 

 

Em conformidade com o Regulamento do Programa de Iniciação Científica do 

Centro Universitário Vale Do Iguaçu 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 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 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 
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criatividade, no confronto direto com os problemas oriundos da pesquisa. No curso de 

Engenharia de Mecânica é uma oportunidade do aluno sistematizar uma problemática 

de projeto em forma de artigo.  

No ano de 2018, 96 acadêmicos do curso de Engenharia Mecânica do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu, participaram de programa de iniciação científica, destes, 

onze acadêmicos participaram como ouvintes. Os demais acadêmicos, tiveram a sua 

participação distribuída em 56 projetos de iniciação científica. 

Segue recorte do Regulamento do Programa de Iniciação Científica, que 

aponta os objetivos do Programa: 

 

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. 
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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; 

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. 

 

3.6.5 Práticas de laboratório 

 

O curso de engenharia mecânica apresenta uma vertente prática. As disciplinas 

teóricas fornecem subsídios para complementar a prática, na formulação dos projetos, 

assim as práticas de laboratório tornam-se essências. Todos os professores têm à 

disposição a infraestrutura oferecida pela IES e autonomia para elaborar aulas 

práticas nos laboratórios, desde que em conformidade com o plano de ensino e 

agendamentos da Instituição.  

 
3.6.6 Viagem Técnicas 

 

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 Engenharia Mecânica. 

 

Quadro 6: Lista de Viagens Técnicas promovidos pelo curso por ano 

VIAGEM ANO 
CANOINHAS (SC) ✁ COOPERALFA 2015 
CASTRO (PR) ✁ TIGRE 2015 
PONTA GROSSA (PR) ✁ CONTINENTAL 2015 
SÃO MATEUS DO SUL (PR) ✁ INCEPA 2016 
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SÃO MATEUS DO SUL (PR) ✁ SIX PETROBRAS 2016 
FOZ DO IGUAÇU (PR) ✁ USINA HIDRELÉTRICA 
DE ITAIPU 

2017 

ANGRA DOS REIS (RJ) ✁ USINA NUCLEAR 2017 
PONTA GROSSA (PR) - HEINEKEN 2017 
PONTA GROSSA (PR) ✁ OAK BIER 2017 
UNIÃO DA VITÓRIA (PR) ✁ PORMADE 2018 
CURITIBA (PR) ✁ LACTEC 2019 
JARAGUÁ DO SUL ✁ WEG 2019 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

3.6.7 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 e trocas de experiências dos 

diferentes campos. O estágio supervisionado é regido pelo Regimento Interno de 

Estágio Curricular Obrigatório. 

 

3.6.8 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 

Engenharia Mecânica deste Centro Universitário 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.  

 

3.10.9 Tecnologias de Informação e Comunicação ✁ ✁✙✆✚✟ ✁ no processo ensino-

aprendizagem 

 

Atento às atualizações tecnológicas e difusões de informações e 

conhecimentos, o Centro Universitário Vale do Iguaçu dispõem de 13 laboratórios com 

223 computadores disponíveis, destinados a atividades pedagógicas de seus cursos. 

Um laboratório específico para programação de computadores onde os acadêmicos 

podem utilizar de kits de construção de robôs da Lego EV3 Mindstorm e Arduino para 
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verificar na prática a aplicação dos conteúdos propostos no que refere-se as 

habilidades e competências do perfil do engenheiro mecânico, além de proporcionar 

ao acadêmico uma prototipagem rápida através de impressão 3D, onde demonstra a 

interdisciplinaridade com as disciplinas de desenho técnico I e II com programação de 

computadores e métodos numéricos I e II, 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 Engenharia Mecânica, 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 Engenharia. 

Os acadêmicos poderão, ainda, utilizar as redes sociais como instrumento de 

promoção de conhecimento e inserção no mercado de trabalho. 

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 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 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 
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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. 

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; 

� 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. 

 

3.6.9 Metodologias Ativas 

 

A formação profissional deve contemplar o ensino interdisciplinar, com adoção 

de metodologias ativas; o educar pela pesquisa, fundamentado no atendimento 
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integral ao indivíduo e a aplicação do conhecimento para o benefício da sociedade. A 

consecução desta triangulação se dará com ações de ensino, pesquisa e extensão e 

na observação apurada da realidade social aferida a partir do contexto loco-regional. 

A problematização tem sido a principal estratégia de ensino-aprendizagem nas 

metodologias ativas, no interesse de alcançar e motivar o discente. Confrontado com 

o problema o aluno se detém, examina, reflete, relaciona a sua história e passa a 

ressignificar suas descobertas. A fim de solucionar um problema e assim encontrar 

maneiras de desenvolver a si mesmo, o sujeito entra em contato com as informações 

e à produção do conhecimento. O exercício da liberdade e da autonomia têm, assim, 

seu momento de expressão, uma vez que essa nova forma de aprender é o 

instrumento necessário e importante para consolidar o indivíduo como cidadão pleno 

e participativo, além de capaz de escolhas e decisões. 

As práticas de metodologias ativas devem ser entendidas como uma nova 

concepção no planejamento e construção de conteúdos e objetivos educacionais. A 

transformação dessa práxis enseja as seguintes mudanças: 

a) de orientada por conteúdos e objetivos mal definidos, para orientada para 

competências bem definidas; 

b) da transmissão de informações e pura utilização da memória (decorar), para 

a construção do conhecimento e desenvolvimento de habilidades e atitudes para 

resolver problemas, considerando experiências anteriores de aprendizagem, culturais 

e de vida; 

c) de professores capacitados somente em conteúdos para professores 

capacitados também em educação prática; 

d) de ensinar-aprender com observação passiva dos estudantes, para ao 

aprender a aprender, com participação ativa dos aprendizes, ou seja, do centrado no 

professor para centrado no estudante; 

e) de humilhação e intimidação dos estudantes pelos docentes, para o respeito 

mútuo; 

f) ✡✠ ✝✄☎✟✟✁✝✞ ✁✍�✖✁✟✁�✎✂ ✡✂ �✒✂✁✠✟✟✂✒ �✝✂✕✂ ✔✂✝✂ ✞✁✍✡✞ ✍✎✂ ✟✞�✠�✁✓ �✞✒✞ �✂ �✖✠

✔✂✝✂ ✞✁✍✡✞ ✍✎✂ ✟✞�✠�✁✓ ✞✆✖✡✞✍✡✂ ✂ ✠✟✑✖✡✞✍✑✠ ✞ ✁✡✠✍✑✁✁✁✝✞✒ ✠ ✟✖�✠✒✞✒ ✂✁✞✑✂✟ ✡✠

aprendizagem; 

g) de primeiro a teoria e depois a prática (somente nos últimos anos do curso), 

para um processo integrado de ação-reflexão-ação, desde o princípio do curso; 
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h) de avaliação praticamente somativa/punitiva no final das unidades, estágios e 

disciplinas, para uma avaliação preferencialmente formativa, com constantes 

feedbacks. 

O ensino pela problematização ou ensino baseado na investigação (Inquiry 

Based Learning) baseia-se no aumento da capacidade do discente em participar como 

agente de transformação social, durante o processo de detecção de problemas reais 

e de busca por soluções originais. Procura mobilizar o potencial social, político e ético 

do estudante a fim de que este se configure como um cidadão e profissional em 

formação, abrangendo a dimensão política da educação e da sociedade.  

Os principais aspectos da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) são: (1) 

a aprendizagem significativa; (2) a indissociabilidade entre teoria e prática; (3) o 

respeito à autonomia do estudante; (4) o trabalho em pequeno grupo; (5) a educação 

permanente; (6) a avaliação formativa. A ABP permite formar um estudante capaz de 

construir o seu próprio conhecimento e de trabalhar em grupo de modo articulado e 

produtivo. 

Na realidade tecnológica que vivenciamos é preciso lembrar que novas 

tecnologias por si só não oferecem garantias de ruptura dos velhos paradigmas. Para 

ressignificar conceitos do processo ensino-aprendizagem em uma perspectiva 

emancipadora da educação se faz necessário transformar tais conceitos.  

Ao mesmo tempo em que se procura adotar novos instrumentos metodológicos, 

deve-se elaborar um currículo que trate de forma integrada e integral temas e 

conteúdos, valorizando a interdisciplinaridade e interrompendo o ciclo de 

fragmentação e reducionismo que caracteriza o ensino tradicional. 

Assim, se por um lado o aluno deve ser reconhecido como um indivíduo capaz 

de construir, modificar e integrar ideias desde que se lhe oportunize interagir com 

outros atores, com objetos e situações que exijam o seu envolvimento, por outro lado 

é importante que o docente seja mediador e interventor no processo, compartilhando 

sua experiência com outros professores. 

No curso de Engenharia Mecânica 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 engenharia, 

com o uso de Estudos de Caso, que oferece aos estudantes a oportunidade de 

direcionar sua própria aprendizagem, enquanto exploram seus conhecimentos em 
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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 Classroom, para gerenciar os grupos de discussões e trabalhos, 

inclusive respondendo os questionamentos em tempo real online, ou usando os 

diversos recursos disponíveis. 

 

3.6.10 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 
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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.  

 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 
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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.  

 

3.6.10.1 REGIMENTO INTERNO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 
SUPERVISIONADAS 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADES 

 

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 
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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. 

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).  
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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. 

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. 

 

3.6.10.2 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 
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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. 

 

3.6.10.3 A APS NO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA 

 

 O curso de Engenharia Mecânica tem o Projeto Integrado como APS, com 80 

horas, esse projeto é de caráter interdisciplinar entre os cursos de Engenharia e 

✄✒�✖✁✑✠✑✖✒✞ ✠ ✌✒�✞✍✁✟✕✂✓ ✝✂✕✂ ✁✂✝✂✓ ✍✂ �✒✁✕✠✁✒✂ ✟✠✕✠✟✑✒✠✓ ✍✞ ✑✠✕☎✑✁✝✞ ��✒✁✍�✖✠✡✂

☛✖✟✑✠✍✑☎✔✠✄✁✓ ✍✂ �✖✞✄ ✑✂✡✂✟ ✂✟ ✞✄✖✍✂✟ ✡✠✔✠✒✎✂ ✁✂✒✕✞r 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 serão postadas no 

Ambiente Virtual, para que os estudantes desenvolvam suas tarefas, as quais vão 

desde situações problemas envolvendo cálculo até atividades de aplicação de 

questionários e apresentação de ideias para as demais equipes. A ementa da APS, 

que é uma disciplina dentro do curso. 

Durante o semestre o foco das equipes será 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 será no final do 

semestre, com a apresentação dos brinquedos e as explicações dos processos 

utilizados, seguido de uma exposição dos trabalhos. 

Como as APS foram implementadas em 2019, o curso de Engenharia Mecânica 

tem essa disciplina apenas no primeiro período do curso, mas a matriz curricular já 

prevê a aplicação, no decorrer dos semestres, em todos os períodos levando, sempre, 

em consideração a relação teoria-prática como condutor das atividades realizadas. 

A disciplina com APS conta com um professor, com características 

interdisciplinares, que faz as mediações, aplica as atividades, realiza as interações e 
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correções. Ainda esse docente está fisicamente na instituição para dúvidas e 

conversas relacionadas à 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.  

 

3.6.10.4 AVALIAÇÃO DA APS NO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA 

 

 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.  

 

3.6.10.5 Ambiente Virtual de Aprendizagem na Engenharia Mecânica 

 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é uma plataforma para o 

desenvolvimento das APS, onde o professor responsável pelas atividades 

pedagógicas supervisionadas, dispõe de vários recursos para o desenvolvimento dos 

conteúdos. O AVA do Centro Universitário Vale do Iguaçu, também é conhecido como 
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plataforma Smart Uniguaçu.  

Smart Uniguaçu 

A plataforma Smart Uniguaçu, permite controle total sobre os alunos, 

monitorando permanência em atividades, data do último acesso, data da conclusão 

da aula e nota de avaliações. Gerando ao final de cada módulo, um relatório com os 

dados coletados durante as atividades. 

Utilização pelos alunos: 

A plataforma controla cada aluno retornando acesso e notas através de 

relatórios individuais. Uma vez completado a aula no tempo mínimo estipulado pelo 

professor, o aluno poderá resolver uma atividade avaliativa, que terá peso em uma 

nota gerada posteriormente para o aluno em questão. 

O aluno possui canais para tirar dúvidas com o professor, como o suporte, no 

qual os alunos enviam dúvidas sobre a atividade postada, o canal de mensagens, no 

qual o aluno também pode mandar dúvidas ou sugestões, e por fim, o aluno pode 

avaliar cada aula no campo avaliar disponível após conclusão de cada aula. 

Utilização pelo professor: 

O professor é encarregado de preparar aulas dinâmicas e suas respectivas 

avaliações para que o aluno tenha presenças e notas geradas pelo sistema. As aulas 

podem ser subdivididas em módulos para melhor organização por parte do professor. 

As atividades avaliativas podem ser geradas para que o próprio sistema as corrija, ou 

para que o professor faça a correção individual de cada situação. Em cada atividade 

avaliativa, o professor pode inserir observações para que o aluno reveja algo, ou para 

dar um feedback para a atividade realizada pelo aluno. Ao final de cada bimestre, o 

professor poderá gerar um relatório, contendo as notas e presenças de cada aluno. 

A ferramenta auxilia o professor na organização dos dados, sendo uma 

ferramenta para avaliação contínua do aluno, uma vez que a cada semana o aluno 

possui atividades geradas e ao final, receberá uma nota por todas as atividades 

realizadas de acordo com o tempo. Nota esta que está atrelada ao desempenho e 

desenvolvimento de cada aluno. 

 

3.6.11 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

 

A formação da equipe Multidisciplinar leva em consideração as áreas de 
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atuação dos cursos e professores, bem como sua titulação e experiência profissional, 

tendo como base as 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 
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Ensino Mediado por Tecnologia. Para dar um sentido de comunidade ao grupo, 

o professor 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 28/2018 e pela Resolução 11/2019, é composto pelos seguintes 

profissionais: 

 

NOME  FUNÇÃO  CURSO 

Atilio Augustinho Matozzo Presidente da Equipe 

Multidisciplinar 

Pró-Reitor 

Acadêmico 
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Denise Delonzek  Pedagoga  Todos os cursos 

Eduardo Tavares Suporte de Diagramação 

de atividades  

Todos os cursos 

Gustavo Bodnar Sass Suporte de TI Todos os cursos 

Heleny Tomas  Suporte Administrativo  Todos os cursos 

Lucas Burgath  Suporte de Diagramação 

de atividades  

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 

Ivonilce Venturi  Orientadora de atividades Nutrição 

Jéssica Chaiane Brem Marinhuk Orientadora de atividades Educação 

Física 

Kamilla Rissioli  Orientadora de atividades Medicina 

Veterinária 
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Karina Sobota  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 

Wellington da Rocha Polido  Orientador de atividades Engenharia de 

Produção 

 

 

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.  

 

3.6.11.1 REGULAMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO CENTRO 
UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU (UNIGUAÇU) 

 
CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

  

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. 
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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.  

 

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; 
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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. 

 

3.6.11.2 ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NO CURSO DE 
ENGENHARIA MECÂNICA 

 

No curso de Engenharia Mecânica, 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; 
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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.  

 

 

3.7 AVALIAÇÃO DE 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. Um dos processos mais utilizados na recuperação de 

conteúdos é aplicado no primeiro semestre do curso de engenharia mecânica no qual 

oferecem-se cursos de nivelamento nas principais disciplinas básicas do curso. 

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 através de estratégias variadas, como também oferecer 

subsídios para que possa refletir sobre seu próprio processo de aprendizagem. Por 
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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: 

� no que está sendo avaliado; 

� que parâmetros estão sendo avaliados; 

� que valores ele está recebendo pela sua avaliação e o mais importante, 

� o porquê da nota que lhe foi atribuída. 

 

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. 

O sistema e os critérios de avaliação obedecem, primariamente, às 

determinações estabelecidas pelo Regimento Geral da IES e fundamentalmente, à 

coerência que deve caracterizar qualquer processo avaliativo e permitir a detecção do 

ensino adequado do conteúdo estabelecido pelo currículo do curso. 

A avaliação deverá ainda, oferecer subsídios para o professor. Será 

compreendida como processo de acompanhamento e compreensão dos avanços, dos 

limites e das dificuldades dos alunos para atingirem os objetivos propostos. A IES por 

meio da coordenação do curso orientará para que a avaliação ocorra no sentido de, 

além de diagnosticar a realidade, determinar os fatores de insucesso e orientar as 

ações para sanar ou minimizar as causas e promover a aprendizagem do aluno. Para 

isso, deve estabelecer sempre uma relação de coerência com o processo ensino-

aprendizagem e com a concepção do curso.  

Em reuniões de colegiado e de coordenação acadêmica, os professores são 

motivados a diversificar os critérios de avaliação, com vistas a reorientar o processo 

de ensino quando necessário. Discute-se a forma de administração dos conteúdos 

aos acadêmicos, a forma de organização e construção das avaliações e atribuição de 

notas. Esse procedimento permite que os procedimentos de ensino não se distanciem 

dos pressupostos do projeto pedagógico do curso. 

Na avaliação da aprendizagem os professores têm utilizado instrumentos 

formais, tais como testes e provas, no final de um período determinado de tempo. 

Porém isso se constitui em um momento de culminância de todo um processo de 
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avaliação e não no único momento avaliado. Reconhece-se a importância de 

instrumentos formais de avaliação, porém não se focaliza a avaliação apenas no 

desempenho cognitivo do aluno. 

A avaliação do desempenho escolar é realizada por intermédio de 

acompanhamento contínuo do acadêmico, é feita por disciplina, incidindo sobre 

freqüência e aproveitamento. Dá- se por meio de provas (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. 

O aproveitamento é expresso em notas, demonstradas em grau numérico de 

zero (0,0) a dez (10,0). Por recomendação da IES os professores realizam pelo menos 

duas avaliações a cada bimestre, uma em data determinada pelo professor 

(normalmente ao fim do primeiro mês do bimestre) e outra realizada em data pré-

determinada em calendário escolar durante uma semana de provas. 

A avaliação no Centro Universitário Vale do Iguaçu, está voltada para o 

compromisso com o questionamento, com a crítica, com a expressão do pensamento 

divergente e com os próprios métodos de investigação, que devem ser coerentes. 

Nesse sentido, é concebida como uma atividade séria e complexa, um processo 

sistemático de identificação da aprendizagem que atribui valor e por isso deve 

envolver diferentes momentos e diversos métodos e diferentes agentes. 

O acadêmico do curso de Engenharia Mecânica tem a oportunidade de ampliar 

seus conhecimentos através das experiências do estágio em indústrias, participação 

em congressos, eventos especiais e palestras, desenvolvendo atividades 

complementares e cursos de extensão.  

O Trabalho de conclusão de Curso (TCC) é individual. Para o efetivo 

cumprimento do TCC, o aluno deverá ao início do 9° período (máximo 30 dias) 

entregar o projeto do seu TCC para análise e deliberação pela Banca de Análise de 

Projetos e análise e deliberação pelo Núcleo de Ética e Bioética (NEB) (quando seres 

humanos e animais estiverem envolvidos na pesquisa). Ao final do 9° período 

participar do Seminário de qualificação dos TCC. Ao final do 10° período defender seu 

TCC segundo as normas estabelecidas no Regulamento de Trabalho de Conclusão 

de Curso da IES e aprovado pelo Colegiado do Curso. 

A IES tem mecanismos efetivos de acompanhamento e de cumprimento do 
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trabalho de conclusão de curso ✁ o acompanhamento do aluno durante a realização 

do seu TCC será feito 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 e à Central de Estágio e TCC (CCET). Ao final do 10° período o aluno fará 

defesa pública do seu TCC, 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 superior a 9,0 (nove) será adicionado ao acervo da biblioteca da IES 

(cópia impressa e CD-ROM) com a assinatura do Termo de Autorização para 

Publicação. 

Cada professor pode orientar até 6 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 processo de avaliação de aprendizagem do curso de Engenharia Mecânica 

está alinhando com o regimento interno do Centro Universitário Vale do Iguaçu, 

conforme mostrado abaixo no recorte do documento: 

 

RECORTE DO REGIMENTO INTERNO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

VALE DO IGUAÇU 

 

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 
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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 

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 
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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.  

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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3.8 ESTÁGIO CURRICULAR DO CURSO 
 

No Projeto do Curso de Engenharia Mecânica da IES, os Estágios 

Supervisionados constituem importante atividade acadêmica articulada à formação do 

profissional pretendido. Além disso, para a integralização do Curso e obtenção do 

Diploma, o acadêmico deverá cumprir no mínimo 240 horas de estágio curricular 

obrigatório.  

O Estágio é o componente curricular que visa a aplicação dos princípios e 

conceitos da aprendizagem acadêmica e a consolidação da relação teoria-prática 

como forma de assegurar ao formando uma prévia dos desempenhos profissionais 

desejados, em conformidade com a Lei n° 11.788, de 25 de Setembro de 2008. 

 

3.8.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR DE ENGENHARIA 
MECÂNICA 

 

O Estágio Curricular Supervisionado, de acordo com as diretrizes curriculares, 

é de caráter obrigatório conforme orientação constante na Resolução CNE/CES 02, 

de 24 de Abril de 2019, em seu artigo 11✁� �✄ ✁✂✒✕✞�✎✂ ✡✂ ✠✍✆✠✍✂✠✁✒✂ ✁✍✝✄✖✁✒☎✓ ✝✂✕✂

etapa integrante da graduação, as práticas reais, entre as quais o estágio curricular 

obrigatório sob supervisão direta do curso✄✁ ☎ ✄✟✑☎✆✁✂ ✆✖✒✒✁✝✖✄✞✒ ☛✖�✠✒✔✁✟✁✂✍✞✡✂ ✠✟✑☎

previsto para ser realizado no décimo semestre. 

 

O objetivo geral do estágio Curricular Supervisionado: 

� concretizar os conhecimentos teóricos através de uma vivência pré-

profissional; 

� oferecer subsídios à identificação de preferências de atuação em campos de 

futuras atividades profissionais; 

� participar no processo de integração Universidade-Empresa que possibilite a 

transferência de tecnologia, bem como, a obtenção de subsídios que permitem 

a adequação do currículo às exigências do mercado; 

� proporcionar ao discente, experiências práticas e técnicas de planejamento e 

gestão; 



 

196 

 

� proporcionar a iniciação à pesquisa científica e/ou tecnológica nas áreas de 

atuação do curso de Engenharia Mecânica; 

� oportunizar ao acadêmico a elaboração de relatórios técnicos os quais podem 

ser de cunho experimental ou teórico, que demonstre domínio conceitual e grau 

de profundidade compatível com a graduação. 

 

Após a conclusão do estágio o aluno deverá apresentar um relatório e defendê-

lo na presença de uma banca examinadora constituída de um ou mais professores e 

eventualmente de outros convidados. A data de defesa e nominação da banca será 

aprovada pelo CCET ✁ Coordenação Central de Estágios, com antecedência de 30 

dias. 

Neste aspecto serão avaliados os seguintes itens: apresentação didática, 

profundidade do conteúdo apresentado, aplicação dos conhecimentos adquiridos 

durante o curso no decorrer do estágio, integração profissional com os setores da 

empresa, autocrítica sobre seu desempenho na empresa e grau de aproveitamento, 

sugestões do estagiário sobre uma possível implementação do processo ou 

tecnologia que conheceu na empresa. Dificuldades e necessidades que identificou 

durante o estágio. No decorrer da apresentação ou após, o aluno será arguido sobre 

aspectos técnicos do seu trabalho de estágio que tangem o domínio do conhecimento 

adquirido na IES e na empresa. 

 

3.8.2 ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 
 

No Curso de Engenharia Mecânica o estágio se caracteriza como uma 

atividade de base eminentemente pedagógica, cujos objetivos destacam-se em: 

facilitar a adaptação social e psicológica à futura atividade profissional do acadêmico 

com o desenvolvimento e/ou o acompanhamento de atividades que promovam a 

interdisciplinaridade, a experiência acadêmico-profissional, o questionamento, a 

competência técnico-científica e o desenvolvimento integrado de ensino, iniciação à 

pesquisa e extensão; facilitar a futura inserção do acadêmico no mercado de trabalho, 

promovendo a melhoria do ensino, com a ampliação do espaço acadêmico, 

relacionando dinamicamente teorias e práticas e gerando oportunidade de avaliação 

curricular. 

Para que estes objetivos sejam alcançados torna-se fundamental imprimir um 
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caráter dinâmico ao componente estágio, inserindo-o nas diferentes etapas 

curriculares, propiciando uma forte interação com a realidade industrial, com o 

ambiente da pesquisa, e com possíveis campos de trabalho, contribuindo, inclusive, 

para um intercâmbio com a sociedade dos conhecimentos gerados. 

Desta forma, o estágio curricular no curso de Engenharia Mecânica, que é 

reconhecido como Estágio Curricular Obrigatório, doravante denominado ECO, 

deverá ser realizado a partir do décimo período do curso, sendo avaliado através de 

relatórios e/ou defesas e acompanhadas por orientadores definidos pela Comissão 

Orientadora de Estágios (COE). 

A seleção, credenciamento e distribuição dos campos de estágio entre os 

professores orientadores de estágio será atribuição da CCET. Já a identificação dos 

campos de estágio será atribuição do acadêmico, que poderá ser auxiliado pela COE. 

Tendo uma carga horária total de 240 horas, o ECO é estruturado de acordo 

com o Regimento de Estágio Curricular Obrigatório da IES: 

 

3.8.2.1 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 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 
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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; 

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; 
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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; 

g) Realizar uma avaliação contínua do curso, subsidiando o colegiado de curso com 

informações que permitam adaptações ou reformulações curriculares; 
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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). 

 

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. 
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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 

encaminhar os procedimentos necessários, mantendo a Pró-Reitoria Acadêmica informada de 

todos os trâmites. 

 

Art. 8º. Serão atribuições do professor Coordenador de Estágio: 
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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. 

 

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. 
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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; 

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; 
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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; 

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. 
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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).   

 

 

Dessa forma, tendo como base o Regimento Interno de Estágios do Centro 

Universitário Vale do Iguau, tem-se que o regulamento de estágio curricular obrigatório 

do curso de Engenharia Mecânica deve seguir o seguinte regulamento: 

 

3.8.2.2 Regulamento do Estágio Curricular Obrigatório 
 

I ✄ Da Caracterização 

Art. 1º ✄ O Estágio Curricular Obrigatório do curso de Engenharia de Produção, a 

seguir referenciado simplesmente como Curso, do Centro Universitário Vale do Iguaçu, a seguir 

referenciada como Centro Universitário, é composto pela disciplina de Estágio Supervisionado 

oferecida aos alunos regularmente matriculados, a partir do décimo período do Curso. 

§ 1º. Para a organização e o funcionamento desta disciplina haverá a Comissão 

Orientadora de Estágios (COE), formada pelo Coordenador do curso de Engenharia de 

Produção, pelo Coordenador de Estágio (professor do curso, com disponibilidade horária 
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semanal) e por dois professores do colegiado do curso, determinados pela coordenação do 

curso, e pelos demais professores orientadores de estágio, que responderão pelas disciplinas 

de Estágio Supervisionado junto a Coordenação do Curso. 

§ 2º. A carga horária total do Estágio Supervisionado é de 200 horas, não se 

computando, para fins de integralização do Currículo Pleno do Curso, qualquer carga horária 

excedente. 

§ 3º. Ao membro efetivo da COE (Coordenador de Estágios do Curso) será atribuída 

uma carga horária semanal definida de acordo com o número de alunos matriculados no 

Curso. 

§ 4º. O Estágio Supervisionado corresponde a um momento de vivência profissional 

objetivando facilitar a futura inserção do estudante no mercado de trabalho, promovendo a 

articulação e a transição da Instituição de Ensino com o mundo do trabalho, facilitando a 

adaptação social e psicológica à futura atividade profissional.  

II ✄ Dos Objetivos 

Art. 2º ✄ A realização do Estágio tem por objetivo facilitar a adaptação social e 

psicológica à futura atividade profissional do estudante com o desenvolvimento e/ou o 

acompanhamento de atividades que promovam a interdisciplinaridade, a experiência 

acadêmico-profissional, o questionamento, a competência técnico-científica e o 

desenvolvimento integrado de ensino, pesquisa e extensão; facilitando assim a futura inserção 

do estudante no mercado de trabalho, promovendo a melhoria do ensino, com a ampliação 

do espaço acadêmico, relacionando dinamicamente teorias e práticas e gerando oportunidade 

de avaliação curricular. 

III ✄ Do Local de Estágio 

Art. 3º ✄ O Estágio deverá ser realizado em estabelecimentos que tenham condições 

de proporcionar aos Estagiários, experiências práticas e aperfeiçoamento técnico-científico e 

de relacionamento humano. 

1º. A disposição de qualquer instituição em oferecer estágio a alunos do Curso será 

firmada por meio de Convênio celebrado entre essa instituição, doravante denominada 

Instituição Concedente de Estágio, e o Centro Universitário, onde poderão estar incluídas 

normas complementares a este Regimento. 
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2º.  Nos casos de interrupção de Estágio, por motivos alheios ao estagiário, novas 

providências poderão ser tomadas, desde que orientadas pelo Coordenador de Estágio, sem 

prejuízo do andamento da disciplina em relação ao Estagiário. 

IV ✄ Da Organização 

Art. 4º ✄ A disciplina de Estágio Supervisionado está inserida no décimo semestre do 

curso. Somente a partir deste período que o aluno será considerado apto para atender este 

requisito. Esta colocação se fundamenta na ocorrência de grande parte das disciplinas 

profissionalizantes estarem concentradas a partir do quinto semestre. Assim, o aluno que está 

participando das disciplinas que lhe trazem uma grande carga de conhecimentos da sua futura 

profissão terá condições de interagir de forma técnica, científica e social-profissional. É 

permitido ao aluno do Curso de Engenharia de Produção, a partir do primeiro semestre, 

participar de Estágios, porém, estes não serão considerados curriculares, e sim, voluntários. 

Art. 5º ✄ Cada Estagiário contará com o apoio da COE e de um Professor Orientador, 

indicado pela COE e escolhido entre os docentes do Curso, que se disponibilizar para a 

orientação de estagiários. 

Art. 6º ✄ Para a realização do Estágio Supervisionado, cada estagiário elaborará um 

Plano de Estágio que atenda aos objetivos estabelecidos neste regimento e aos interesses da 

Instituição Concedente de Estágio, observadas as Normas e Critérios divulgados pela COE. 

Após a assinatura do Termo de Convênio e do Termo de Compromisso, o aluno deve 

procurar um dos professores designados pela coordenação para a disciplina e desenvolver, sob 

a orientação deste, o Plano de Estágio que abordará, no mínimo: 

a) local do Estágio, período e área de atuação; 

b) supervisor técnico do Estágio; 

c) correlação entre o curso e a área de Estágio; 

d) descrição sucinta das tarefas a serem executadas; 

e) tempo de atuação em cada uma das tarefas designadas pelo supervisor de Estágio; 

f) concordância do supervisor e do professor orientador. 

Art. 7º ✄ Os Relatórios do estágio deverão ser apresentados ao final do décimo 

período para fins de avaliação da disciplina.  

Após o término do conjunto de horas (200h) determinadas na matriz curricular o 
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aluno deverá apresentar ao professor orientador um Relatório Final de Estágio com a 

finalidade de documentar a sua participação e solicitar a sua avaliação na disciplina Estágio. 

Este relatório final deverá conter, no mínimo: 

a) local do Estágio, período e área de atuação; 

b) supervisor técnico do Estágio; 

c) histórico, ramo de atividade e organograma do Concedente; 

d) descrição das atividades desenvolvidas incluindo objetivo e correlação entre as 

tarefas desenvolvidas e as disciplinas do curso; 

e) aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o curso no decorrer do estágio; 

f) integração profissional com os setores da empresa; 

g) autocrítica sobre seu desempenho na empresa, grau de aproveitamento; 

h) dificuldades e necessidades identificadas durante o estágio. 

Estágios deverão obedecer aos Critérios deste regimento e as Normas 

complementares a este regimento e ao Manual de Normas Técnicas da Instituição. 

V ✄ Das Competências 

Art. 8º ✄ Compete ao Centro Universitário:  

a) designar a Comissão Orientadora de Estágios; 

b) firmar o Convênio com a Instituição Concedente de Estágio; 

c) contratar seguro de acidentes pessoais para os estagiários; 

Art. 9º ✄ Compete à Coordenação 

a) homologar o Cronograma de Atividades das disciplinas de Estágio Supervisionado; 

b) homologar o rol de Professores Orientadores e respectivos Orientados; 

c) homologar os resultados finais da Disciplina, 

d) aprovar disposições complementares a este Regimento. 

e) deliberar sobre os casos omissos neste regimento, ouvido a COE. 

Art. 10º ✄ Compete a COE: 

a) responder pelos Estágios Supervisionados, enquanto disciplina, junto à Secretaria 

do Centro Universitário; 

b) representar a Faculdade junto à Instituição Concedente de Estágio; 
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c) elaborar e submeter à Coordenação o material necessário para as homologações 

cabíveis; 

d) cumprir e fazer cumprir o Cronograma de Atividades estabelecido, bem como este 

regimento e suas Normas Complementares; 

e) definir e divulgar critérios e normas complementares a esse regimento para a 

elaboração, apresentação e avaliação dos trabalhos de estágio; 

f) elaborar os formulários e respectivas instruções de preenchimento, necessários à 

sistematização do Estágio, como o Termo de Compromisso, Proposta de Estágio, 

Plano de Estágio e relatórios diversos, bem como outros documentos a serem 

preenchidos pelos Estagiários, pelos Professores Orientadores e pelos Orientadores 

de Atividades; 

g) publicar os Editais referentes à organização e realização dos Estágios 

Supervisionados; 

h) convocar reuniões com os Professores Orientadores, sempre que necessário; 

i) realizar reuniões com cada turma de estagiários, orientando-os sobre os critérios a 

serem observados e às condições necessárias à boa realização de suas atividades; 

j) receber os documentos e relatórios referentes a cada Estagiário e tomar as 

providências necessárias em cada caso; 

k) efetuar o controle de frequência e das avaliações dos Estagiários; 

l) arquivar os documentos referentes as disciplinas de Estágio Supervisionado; 

m) tomar outras providencias e/ou deliberar sobre assuntos não previstos e que 

venham a se apresentar durante o andamento das Disciplinas. 

Art. 11º ✄ Compete ao Professor Orientador: 

a) esclarecer ao orientado, os objetivos dos Estágios Supervisionados, a forma de 

avaliação e as metodologias a serem empregadas; 

b) orientar o Estagiário na elaboração do Plano de Estágio, do artigo, dos relatórios 

e do Trabalho de Conclusão de Curso, bem como de quaisquer outros itens solicitados 

no desenvolvimento de suas atividades de estagiário, procedendo acompanhamento 

contínuo do desenvolvimento dos trabalhos, bem como da execução do Cronograma 

de Atividades proposto; 
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c) fornecer à Coordenação de Estágio, sempre que lhe for solicitado, informações 

sobre o andamento dos estágios sob sua orientação, 

d) avaliar a atuação e o aproveitamento dos estagiários sob sua orientação, 

e) participar das reuniões convocadas pela Comissão de Estágio e/ou solicitá-las 

quando necessário; 

f) cumprir e fazer cumprir o disposto neste Regimento. 

Art. 12º ✄ Compete a cada Estagiário: 

a) conhecer e cumprir o estabelecido neste regimento; 

b) comparecer às reuniões convocadas pela COE e aos encontros de orientação com 

seu Professor Orientador; 

c) apresentar a COE ou ao Professor orientador, nos prazos estabelecidos, os 

documentos que lhe forem solicitados relativos ao Estágio, devidamente preenchidos 

ou elaborados; 

d) buscar orientação junto ao seu Professor Orientador ou Orientador na Instituição 

Concedente (orientador de atividades), sempre que necessário; 

e) comunicar sua ausência, por escrito, a COE no caso de interromper o Estágio 

Supervisionado; 

f) submeter-se às avaliações previstas e solicitar, se couber, revisão dos resultados 

obtidos; 

g) encaminhar para o professor orientador a ficha de avaliação do local do Estágio 

Supervisionado e a ficha de frequência; 

h) apresentar sugestões que possam contribuir para superar as situações-problema, 

bem como a melhoria da qualidade do Estágio Supervisionado; 

i) cumprir as disposições do convênio firmado com a Instituição ou Propriedade 

Concedente do Estágio; 

j) zelar pelo equipamento e material da Faculdade, e dos demais locais onde realizar 

o Estágio Supervisionado; 

Art. 13º ✄ Compete à Instituição Concedente de Estágio:  

a) firmar o Termo de Convênio com o Centro Universitário e Termo de Compromisso 

com o estagiário; 

b) atribuir ao Estagiário um Orientador de Atividades; 
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c) oferecer ao Estagiário as condições necessárias para a realização do estágio; 

d) comunicar por escrito à COE qualquer ocorrência referente à atuação do Estagiário 

ou à continuidade da realização do estágio. 

Art. 14º ✄ Compete ao Orientador de Atividades: 

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) informar o Professor Orientador, quando solicitado, sobre o desempenho do 

estagiário. 

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. 

VI ✄ Da Avaliação do Estágio 

Art. 15º ✄ A avaliação do estágio supervisionado obrigatório será feita por meio da 

apresentação de um relatório para o orientador do estágio. 

Cada professor orientador, com a finalidade de avaliação da disciplina Estágio, 

observar as seguintes orientações: 

a) consistência entre o plano de Estágio e as tarefas desenvolvidas. Caso o trabalho 

desenvolvido pelo estagiário tenha se modificado em relação ao seu planejamento 

serão observados os fatores que levaram a esta alteração; 

b) relatório de Estágio em seu conteúdo e forma; 

c) contatos ou pareceres do(s) Supervisor(es) de Estágio sobre a atuação do aluno no 

processo de Estágio; 

d) será atribuída uma nota entre 0 (zero) e 10,0 (dez inteiros) para o aluno como 

média final. A aprovação se dará com uma nota superior a 7,0 (sete inteiros). 

VII ✄ Da Revisão das Notas  

Art. 16º ✄ O Estagiário poderá requerer revisão de nota atribuída. No requerimento 
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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. 

VIII ✄ Das Disposições Finais 

Art. 17º ✄ O presente Regimento entrará em vigor após ser aprovado pela 

Coordenação do Curso e homologado pelo Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão da 

Instituição de Ensino Superior. 

Art. 18º ✄ Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Comissão 

Orientadora de Estágio em conjunto com a Coordenação do Curso de Engenharia de Produção 

do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

 

3.8.3 ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO 
 

De acordo com o Artigo Primeiro do Capítulo Primeiro DA DEFINIÇÃO, 

CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO da Lei que regulamenta os estágios 

Nº 11.788, DE  25 DE SETEMBRO DE 2008:  

�✁✂✄☎✆✝✞ ✟ ✠✄✞ ✡☛☞✌✠✄✝✍✞ ✡✂✌✞✎✠✏ ✂☞✑✡✏✍✝✂✝✞✒✠☛✞✓ ☛✡✂✡✒✍✞✎✍✝☛✞ ✒✞

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo 

de educandos que estejam freqüentando o ensino regular em 

instituições de educação superior, de educação profissional, de 

ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 

✠☛☞✎✄✞✂✔✕ 

Nesse contexto, Ao longo do curso além do estágio curricular supervisionado 

obrigatório, o acadêmico poderá vivenciar a profissão em estágios não obrigatórios.  

Dessa forma, o Estágio curricular não obrigatório de Engenharia Mecânica tem 

por objetivo: 

a) oportunizar ampliação da carga horária do estágio curricular obrigatório; 

b) proporcionar aos acadêmicos vivência 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 acadêmicos para o futuro desenvolvimento da 

atividade profissional. 

 

Os estagiários podem acompanhar e auxiliar no desenvolvimento de atividades 

referentes à engenharia mecânica. Estas atividades estão de acordo com o Artigo 5, 

da RESOLUÇÃO nº 218, do CONFEA, de 29 de junho de 1973, o qual descreve sobre 

as atividades que competem ao engenheiro. 

O estágio curricular não obrigatório pode ser desenvolvido durante todo o 

período do curso, em instituições de ensino, pesquisa e extensão públicas e privadas, 

empresas, sindicatos, entidades de classe, entre outras e de acordo com o Duodécimo 

Artigo do Quarto Capítulo DO ESTAGIÁRIO da Lei que regulamenta os estágios Nº 

11.788, DE  25 DE SETEMBRO DE 2008, O estagiário poderá receber bolsa ou outra 

forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a sua 

concessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de estágio não obrigatório.   

Também poderão ser aceitas como campo de estágio, mediante aprovação 

prévia do Colegiado do Curso, instituições que desenvolvam atividades em outras 

modalidades profissionais que desenvolvam ética, organização e responsabilidade.  

O acadêmico, durante todo o período de Estágio, deverá ter suas atividades 

acompanhadas por um orientador, que será designado pela unidade concedente de 

estágio. 

As Instituições relacionadas só poderão ser consideradas como unidades 

concedentes de estágio perante firmamento de convênio com a IES e ter condições 

para:  

a) auxiliar no planejamento e execução das atividades de estágio; 

b) controlar a frequência do estagiário; avaliar as atividades desenvolvidas no 

estágio;  

c) promover a efetiva vivência profissional aos estagiários;  

d) aprofundar os conhecimentos teórico-práticos adquiridos pelos acadêmicos no 

Curso; 
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e) Atribuiir função adequada para atuação do estagiário, que possa contribuir para 

a aplicabilidade direta do aprendizado e aprimoramento de suas habilidades 

futuras; 

f) Garantir a presença de um profissional de nível superior para orientação dentro 

da instituição, e que possa interagir com o Orientador de Estágios do Centro 

Universitário; 

g) Observação do projeto de estágio elaborado pelo aluno em conjunto com o 

Orientador de Estágios. 

 

Para validação de horas complementares o estágio deve ser voluntário, sem 

remuneração. 

Portanto, para normatização e padronização do estágio curricular não 

obrigatório do curso de Engenharia Mecânica do Centro Universitário Vale do Iguaçu, 

elaborou-se o seguinte regulamento, que está alinhado com o regimento interno de 

estágios curriculares do Centro Universitário Vale do Iguaçu:  

 

3.8.3.1 REGULAMENTO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE ENGENHARIA 
MECÂNICA 

 

Das disposições preliminares 

Art. 1º. O Estágio Não Obrigatório, não é previsto no Currículo do Curso de 

Engenharia Mecânica.  

 

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; 

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. 
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Da Coordenação de Estágio Não Obrigatório 

Art. 3º. A coordenação do curso de Engenharia Mecânica, em conjunto com o 

Núcleo Docente Estruturante e o Colegiado, indicará o professor Coordenador de 

Estágio, pertencente ao quadro de docentes do curso, e engenheiro mecânico, para 

que possa organizar e desenvolver as atividades de estágio. O coordenador dos 

estágios não obrigatórios será o mesmo que o dos estágio obrigatórios. 

Art. 4º. Compete a Coordenação de Estágio Não Obrigatório: 

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 não obrigatório e suas regras;  

c) Estabelecer a articulação entre os supervisores de estágio; 

d) Coordenar e supervisionar os estágios; 

e) Elaborar o relatório semestral das atividades desenvolvidas para promover o 

desenvolvimento, registro e documentação do Estágio Curricular Não 

Obrigatório; 

f) Participar de reuniões e representar os interesses da Coordenação de Estágio 

no Colegiado do Curso de Engenharia Mecânica, bem como dos Campos de 

Estágios; 

g) Organizar e arquivar digitalmente documentos relativos ao Estágio 

Supervisionado em Engenharia Mecânica. 

 

Do Campo de Estágio 

Art. 5º.   As Instituições relacionadas só poderão ser consideradas como 

unidades concedentes de estágio, devem previamente firmar convênio com a IES e 

ter condições para: 

a) Avaliar as atividades desenvolvidas no estágio; 

b) auxiliar no planejamento e execução das atividades de estágio; 

c) controlar a frequência do estagiário; avaliar as atividades desenvolvidas no 

estágio;  

d) promover a efetiva vivência profissional aos estagiários;  

e) aprofundar os conhecimentos teórico-práticos adquiridos pelos acadêmicos no 

Curso; 

f) Atribuiir função adequada para atuação do estagiário, que possa contribuir para 
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a aplicabilidade direta do aprendizado e aprimoramento de suas habilidades 

futuras; 

g) Garantir a presença de um profissional de nível superior para orientação dentro 

da instituição, e que possa interagir com o Orientador de Estágios da 

Faculdade; 

h) Observação do projeto de estágio elaborado pelo aluno em conjunto com o 

Orientador de Estágios. 

Art. 6º.   O Campo de Estágio deverá possuir em seu quadro de pessoal, 

profissional que atuará como orientador do estagiário. 

 

Do supervisor técnico do campo 

Art. 7º. O campo de Estágio deve dispor de um Supervisor de Campo 

devidamente registrado no orgão de classe da profissão Engenheiro Mecânico.  

Art. 8º. O acadêmico em Estágio Não obrigatório deverá ser supervisionado 

diretamente pelo supervisor de campo. A supervisão pedagógica, realizada pela IES, 

deverá ser executada por um docente do Curso de Engenharia Mecânica. 

 

Do estagiário 

Art. 9º. O acadêmico só poderá 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); 

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. 10º. O estágio poderá ser cancelado por um dos seguintes motivos: 

a) A pedido do estagiário; 

b) Por conclusão ou interrupção do curso; 

c) A qualquer tempo no interesse do campo concedente de estágio, mediante de 
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apresentação de justificativa viável e emitida pelo responsável legal do campo 

de estágio. 

 

Da documentação e apresentação do estágio supervisionado 

Art. 11º. O acadêmico deverá entregar bimestralmente um Relatório de 

Atividades de Estágio assinado pela Instituição concedente e o profissional técnico 

responsável para a Coordenação de Estágio do Curso de Engenharia Mecânica. 

 

Das disposições gerais 

Art. 12º. As situações não previstas neste Regulamento serão analisadas pela 

Coordenação de Curso de Engenharia Mecânica e Coordenação de Estágio, e levada 

à apreciação do Colegiado do Curso de Engenharia Mecânica e para Coordenação 

Central de Estágio e TCC (CCET) das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu. 

Art. 13º. Este Regulamento de Estágio Não Obrigatório do Curso de Engenharia 

Mecânica entra em vigor após aprovado pelo Colegiado do Curso de Engenharia 

Mecânica. 

 

3.8.4 FASES DO ESTÁGIO 
 

1) Inscrição do aluno: o aluno deverá matricular-se regularmente no curso de 

Engenharia Mecânica o que lhe garantirá direito à realização do estágio 

curricular, atendendo as determinações do Regulamento do Estágio de 

Engenharia Mecânica; 

2) Solicitação, por parte do estagiário, à Coordenação de Estágio, 

encaminhamento ao campo de estágio, mediante comprovante de matrícula; 

3) Submissão ao Coordenador do Estágio a apreciação de proposta de Estágio 

Supervisionado; 

4) Realização do Estágio sobre constante supervisão e orientação dos 

coordenadores e supervisores de estágio; 

5) Avaliação das atividades conforme regulamento de Estágio de Engenharia 

Mecânica, sendo necessário o cumprimento com um percentual de 

aproveitamento mínimo de 70%; 

6) Documentação e Registro das atividades e certificados gerados durante toda a 

execução do estágio.  
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3.8.5 AVALIAÇÃO  
 

Nesta fase o aluno deverá ser capaz de fazer uma análise ampla e crítica das 

organizações em que fez o estágio. 

As atividades e procedimentos, relativos ao estágio supervisionado, serão 

regidas pelo Regimento de Estágios Curriculares do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu. 

O estágio não gera vínculo empregatício - A atividade de estágio não se 

confunde, seja em caráter temporário ou de duração indeterminada com a figura do 

emprego. O estágio é regulado por Legislação própria, não gerando vínculo 

empregatício, e sendo isento de encargos sociais. 

Bolsa-auxílio - A Instituição Concedente do estágio poderá, a seu critério, 

oferecer ao estagiário uma bolsa de complementação educacional, para ajudá-lo, no 

todo ou em parte em suas despesas escolares, como matrícula, mensalidades e 

material escolar, ou despesas relacionadas com transporte, alimentação e vestuário. 

O valor da bolsa-auxílio ficará a critério da Instituição Cedente do estágio, e não se 

caracterizando como salário estará isenta de encargos sociais. 

Seguro contra acidentes pessoais ✁ O Centro Universitário Vale do Iguaçu 

deverá proporcionar ao estagiário a inclusão numa apólice, coletiva ou individual, de 

seguro contra acidentes pessoais. 

 

3.9 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um trabalho individual, resultado de 

investigação e reflexão crítica. Este trabalho deverá ser realizado de acordo com as 

Normas Técnicas para Trabalhos Acadêmicos da ABNT. O aluno contará com um 

Professor Orientador, escolhido dentre a lista de professores orientadores aprovada 

pelo Colegiado do Curso de Engenharia Mecânica. 

A avaliação do TCC será realizada por uma Banca Examinadora composta pelo 

Professor Orientador, na condição de Presidente, e 02 (dois) outros membros 

examinadores. Poderão participar como membros examinadores profissionais com 

nível de formação universitário na área de Engenharia Mecânica e áreas afins, que 

dominem o tema tratado. A avaliação do TCC será efetuada com base no trabalho 
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escrito, na exposição e defesa oral. 

A nota do trabalho, atribuída pela Banca Examinadora, será composta de duas 

partes a seguir especificadas, considerando-se, para cada uma, a média aritmética 

simples das notas atribuídas pelos integrantes da Banca.  

A versão definitiva do Trabalho entregue, corresponde a 50% da nota; a 

apresentação e defesa do TCC, em sessão pública, correspondendo a 50% da nota. 

Será considerado APROVADO todo acadêmico que obtiver média final igual ou 

superior a 6,0 (seis) e REPROVADO em caso contrário. A ocorrência de plágio parcial 

ou total gera a reprovação sumária do acadêmico, podendo o plágio ser apontado por 

qualquer membro da banca, ou ainda qualquer pessoa que conheça da prática ilícita 

e comunique a Coordenação do Curso.  

É importante destacar que as duas etapas do TCC (apresentadas no nono e 

décimo períodos) apresentam o mesmo grau de importância, são complementares e 

abordam o mesmo tema.  

Ao final do 8º período, o aluno deverá apresentar à instituição o documento, em 

anexo, que descreve o tema que pretende desenvolver e o orientador escolhido por 

ele  previamente acordada(s) entre ele e o seu Professor Orientador. 

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. Cada professor poderá 

orientar até seis trabalhos em uma mesma linha de pesquisa. 

A realização do Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivo: 

a) a aplicação dos conhecimentos adquiridos no Curso; 

b) o aperfeiçoamento e a complementação da aprendizagem;  

c) o desenvolvimento do aluno em âmbito social, profissional e cultural nas áreas 

de abrangência do Curso, e; 

d) 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. 

A monografia do Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser apresentada em  

duas etapas: a primeira numa banca prévia no nono período e a segunda  numa final 

no décimo período quando da apresentação do TCC. 
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O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), no curso de Engenharia Mecânica, 

deverá ser defendido (apresentação oral e pública) perante uma banca examinadora. 

Os trabalhos deverão ser elaborados e apresentados por um único aluno (o autor). 

Cabe destacar que todos os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) 

realizados pela instituição deverão constar em repositório eletrônico no site da IES 

para consulta rápida, formando um banco de pesquisas organizado e de fácil acesso 

para acadêmicos, tanto da IES quanto de outros centros de estudo.  

As responsabilidades de todo o processo envolvendo a elaboração de Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC) se dividem de acordo com o que segue: 

 

3.9.1 DAS RESPONSABILIDADES 
 

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 seis orientados, na mesma linha de pesquisa, por semestre; 

f) homologar os Planos de Trabalho e suas alterações, deliberando sobre os 

casos excepcionais; 

g) homologar os resultados finais dos Trabalhos; 

h) definir e divulgar critérios e normas complementares a esse regimento para a 

elaboração, apresentação e avaliação dos relatórios; 

i) publicar os Editais referentes à organização e realização dos Trabalhos; 

j) convocar reuniões com os Professores Orientadores sempre que necessário; 

k) organizar e providenciar a realização das defesas das monografias; 

l) deliberar sobre os casos omissos neste Regimento, ouvidos os Professores 

Orientadores. 
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m) lançar a nota final obtida pelo aluno. 

 

Compete ao Professor Orientador: 

 

a) auxiliar e orientar o aluno na elaboração do plano de trabalho; 

b) 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; 

c) fornecer à COTCC do Curso, sempre que lhe for solicitado, informações sobre 

o andamento dos Trabalhos sob sua orientação; 

d) programar encontros presenciais com o aluno durante todo o período de 

elaboração do TCC; 

e) efetuar o controle de freqüência dos alunos às reuniões de orientação; 

f) avaliar, segundo o cronograma; 

g) 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; 

h) auxiliar a COTCC nas atividades pertinentes aos Trabalhos de Conclusão de 

Curso, quando solicitado; 

i) cumprir e fazer cumprir o Cronograma de Atividades estabelecido, bem como 

este regimento e suas Normas Complementares; 

j) vetar, até 40 (quarenta) 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; 

k) ✞✟✟✁✍✞✒ ✂ �✁✠✒✕✂ ✡✠ ✄�✒✂✔✞�✎✂✁ ✍✞ ✔✠✒✟✎✂ ✡✠✁✁✍✁✑✁✔✞ �✝✞�✞ ✡✖✒✞ ✠ ✔✠✒✟✎✂ ✡✁✆✁✑✞✄�

dos Trabalhos de Conclusão de Curso de seus orientados, dando fé da 

realização das correções indicadas pela Banca Examinadora; 

 

Compete ao orientador externo (quando for aplicável e o TCC envolver 

empresa): 

 

a) situar o aluno dentro da estrutura da organização, informando-o sobre as 
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normas internas da empresa; 

b) informar o professor orientador, quando solicitado, sobre o desenvolvimento do 

trabalho; 

c) comunicar ao Coordenador de TCC sobre qualquer alteração no plano de 

trabalho, provocada pela empresa ou pelo aluno; 

d) preencher a ficha de avaliação enviada pela Coordenação de TCC; 

 

Compete ao aluno: 

 

a) cumprir fielmente todas as Normas e Disposições referentes à realização do 

Trabalho de Conclusão de Curso; 

b) elaborar o Plano de Trabalho observando as normas e critérios divulgados pela 

COTCC; 

c) comparecer às reuniões convocadas pelo seu Professor Orientador; 

d) apresentar ao seu Professor Orientador, nos prazos estabelecidos, os 

documentos, relativos ao Trabalho, que lhe forem solicitados, devidamente 

preenchidos ou elaborados; 

e) cumprir fielmente as atividades previstas no seu Plano de Trabalho, justificando 

em tempo as alterações impostas pelas circunstancias; 

f) buscar orientação junto ao seu Professor Orientador, sempre que necessário; 

g) submeter-se às avaliações previstas; 

h) entregar à COTCC do curso, 20 (vinte) dias antes da data agendada para 

defesa, três cópias impresas do seu Trabalho de Conclusão de Curso e a 

versão digital do trabalho; 

i) apresentar a sua monografia em sessão pública, submetendo-a à Banca 

Examinadora estabelecida para avaliação; 

j) entregar, 30 dias após a defesa, duas cópias da versão definitiva em capa dura 

✡✠ ✟✠✖ ✁✒✞�✞✄✂✂ ✠ ✖✕✞ ✝☎�✁✞ ✠✕ ✔✠✒✟✎✂ ✡✁✆✁✑✞✄ ✍✂ ✁✂✒✕✞✑✂ ��✡✁✁✁ 

k) ✝✂✄✠✑✞✒ ✞✟ ✞✟✟✁✍✞✑✖✒✞✟ ✡✂✟ ✁✍✑✠✆✒✞✍✑✠✟ ✡✞ �✞✍✝✞✓ ✍✂ �✁✠✒✕✂ ✡✠ ✄�✒✂✔✞�✎✂✁✓

dando fé da realização das correções indicadas pela Banca Examinadora, na 

versão definitiva (capa dura) do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Sistema de Avaliação de Aprovação: 
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O sistema de avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) abrangerá 

os itens: cumprimento da carga horária da disciplina de (TCC), cumprimento da carga 

horária mínima de orientação, avaliação do trabalho escrito e avaliação da Defesa da 

Monografia que contém itens a serem avaliados. 

1º. Cumprimento da carga horária da disciplina TCC: 

a) o aluno deve cumprir 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária 

estipulada da disciplina de TCC; 

 

2º. Cumprimento da carga horária mínima de orientação: 

a) a frequência nas atividades de orientação é um dos requisitos para a aprovação 

do aluno. Sendo que o aluno deve cumprir, pelo menos, o mínimo da carga 

horária estipulada para orientação de TCC. Atualmente, a carga horária mínima 

se resume a dois encontros mensais de 1 hora; 

b) em caso de falta, o aluno poderá solicitar reagendamento da reunião de 

orientação, para o professor da disciplina; 

c) o controle de horas de orientação será realizado mediante o registro de 

presença na ficha de freqüência, fornecida ao professor orientador; 

 

3º. Avaliação do trabalho escrito: 

a) os alunos que não entregarem o trabalho escrito no prazo estipulado receberão 

pontuação zero, tendo um prazo adicional, improrrogável, de 24 horas para a 

entrega do TCC. Sendo que a não entrega do TCC até o final das 24 horas 

adicionais acarretará na reprovação do acadêmico; 

b) a avaliação do trabalho escrito é realizada pelo professor orientador e pelos 

participantes da banca de defesa do trabalho, conforme critérios contidos em 

ficha própria de avaliação, em anexo; 

c) serão 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 do trabalho escrito; 

d) a avaliação do trabalho escrito terá peso de 70% na nota final do TCC. 

 

4º. Avaliação da apresentação oral: 
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a) os membros da comissão avaliadora atribuirão notas de zero a 10 (dez), em 

intervalos de 5 décimos, à apresentação oral do aluno; 

b) a média aritmética das notas atribuídas pelos membros da banca será a nota 

obtida pelo aluno na avaliação da apresentação oral. 

A nota total do TCC será obtida pela média ponderada da nota atribuída ao 

TCC escrito e a apresentação oral: 

a) a avaliação do trabalho escrito terá peso 6,0 (sete) na nota final; 

b) os alunos que obtiverem nota inferior a 6,0 (sete) na avaliação total devem 

proceder a reapresentação oral e da monografia escrita perante a comissão 

avaliadora, após as devidas correções, em prazo estabelecido pela 

Coordenação de Estágio; 

c) no caso da reapresentação do TCC, a nota final da avaliação será obtida pela 

média aritmética da nota atribuída à primeira avaliação e da nota atribuída à 

reapresentação; 

d) A nota final do TCC será obtida pela média ponderada da nota atribuída à 

avaliação da apresentação oral (peso dois) e da nota atribuída à avaliação da 

monografia escrita (peso oito) dividida por dez, de acordo com a fórmula a 

seguir: 

 

Nota final do TCC = [(nota da avaliação da banca x 4) + (nota da avaliação do 

trabalho x 6)] / 10 

 

A nota será expressa na escala de 0 a 10, apurada até a primeira casa decimal 

sem arredondamento: 

a) Nota igual ou superior a 6 (seis): aprovado; 

b) Nota igual ou superior a 4 (quatro) e inferior a 6 (seis): reapresentação do TCC, 

com complementações e/ou ajustes sugeridos em prazo estabelecido pela 

Coordenação de TCC; 

c) Nota inferior a 4 (quatro): reprovado; 

d) 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 (capa dura), já com as correções apontadas. 
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O aluno reprovado em Trabalho de Conclusão de Curso deverá realizar 

integralmente um novo trabalho no semestre seguinte; 

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 TCC, sem direito de pedir revisão ou recurso, independentemente dos 

resultados das avaliações parciais. 

 

3.9.2 DAS ATRIBUIÇÕES 
 

Compete à comissão de orientação do TCC (COTCC): 

 

a) 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 Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC); 

b) Divulgar, em até 30 dias antes, a banca examinadora, composta por três 

participantes, sendo um deles obrigatoriamente o Professor Orientador e este na 

qualidade de Presidente da Banca. Também compete à COTCC divulgar o dia e o 

local de defesa do trabalho; 

c) Organizar o funcionamento de cada banca examinadora; 

d) Definir procedimentos necessários com vistas a promover a imparcialidade 

e a uniformidade na atuação de seus integrantes quando da avaliação dos TCCs. 

 

Compete ao coordenador do curso: 

 

a) Elaborar uma tabela de áreas temáticas e seus respectivos professores 

orientadores para auxiliar o aluno na definição da linha de pesquisa; 

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. 

 

Compete aos professores orientadores: 
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a) Elaborar, juntamente com o acadêmico  o Cronograma de Atividades do projeto 

de TCC de modo que obedeça uma seqüência de atividades pedagógicas e 

contribua com o acadêmico na elaboração do trabalho; 

b) Certificar-se da idoneidade do trabalho;  

c) Verificar que o Termo de Responsabilidade de Plágio seja assinado pelo 

acadêmico; 

d) Orientar o acadêmico em atividades diversas referentes à confeccção do 

trabalho. 

 

Compete aos acadêmicos do curso de Engenharia Mecânica: 

 

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) Planejar com o orientador o cronograma de elaboração do trabalho, e 

cumprimento dessas datas; 

d) Cumprir o cronograma estipulado pela COTCC para entrega de cada etapa; 

e) Elaborar a entrega final do TCC de acordo com as NBRs de monografia; 

f) Entregar à COTCC, quando na data estipulada de entrega prévia e final, o 

trabalho em 3 (três) cópias impressas contendo as pranchas de apresentação 

do projeto; 

g) Entregar, no prazo estipulado pela instituição, a documentação formal do 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Das disposições finais: 

 

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 à novas 

regulamentações. 

O presente Regimento entrará em vigor depois de aprovado pela Coordenação 

do Curso e homologado pelo Colegiado do Curso de Engenharia Mecânica. 
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A seguir, em anexo, são mostrados alguns padrões utilizados em todo o 

processo burocrático de documento e registro de atividades referentes ao Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Engenharia Mecânica do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu: 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Descrição da Atividade Data 

Preenchimento pelo Docente do Termo de Disponibilidade 

para orientação do TCC 

 

Entrega pelo Acadêmico da Ficha de escolha do Tema e 

Proposta de Orientador 

 

Entrega Prévia pelo acadêmico do trabalho em 2 vias  

Divulgação de temas aprovados ou devolvidos para correção 

e os respectivos orientadores 

 

Assinatura do Acadêmico do Termo de Compromisso para 

elaboração do TCC. 

 

Assinatura, pelo acadêmico, do termo de responsabilidade 

de plágio. 

 

Divulgação da data de Apresentação prévia, com hora e local 

já especificado. 

 

Devolução ao acadêmico do projeto para correção na 

Entrega Final 

 

Entrega de Relatórios de Orientação do TCC, realizados 

durante os encontros e assinados pelo aluno e orientador. 

 

Entrega final, pelos acadêmicos, de duas cópias impressas 

e encadernadas em espiral e uma em capa dura (de acordo 

com padrão da instituição) da monografia, com as pranchas 

de apresentação e uma cópia eletrônica do trabalho total 

entregue. 
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Divulgação da data de Apresentação final, com hora e local 

já especificado. 

 

Divulgação da aprovação ou reprovação do TCC.  

Lançamento de Nota Final do TCC no Portal Educacional.  

 

 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE PLÁGIO 

 

NOME COMPLETO DO ACADEMICO, Acadêmico do Curso de Engenharia 

Mecânica do Centro Universitário Vale do Iguaçu, orientado pelo professor 

____________________ declaro para os devidos fins e a quem possa interessar que 

o Trabalho de Conclusão de Curso ✁ TCC, com o tema 

____________________________________, atendem as Normas Técnicas e 

Científicas exigidas na elaboração de textos e ao Regulamento para Elaboração do 

TCC das Faculdades Integradas Vale do Iguaçu. As citações e paráfrases dos autores 

estão indicadas e apresentam a origem da idéia do autor com as respectivas obras e 

anos de publicação. Caso não apresentem estas indicações, ou seja, caracterize 

crime de plágio, estou ciente das implicações legais decorrentes deste documento. 

O código penal em vigor, no título que trata dos crimes contra a propriedade 

intelectual, dispõe sobre o crime de violação do direito autoral ✁ artigo 184 ✁ que traz 

o seguinte teor: Violar direito autoral: Pena ✁ detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) 

ano, ou multa. E seus parágrafos 1° e 2°, consignam, respectivamente: 

1° Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, por qualquer meio, com 

intuito de lucro, de obra intelectual, no todo ou parte, sem autorização expressa do 

autor ou de quem o represente, (...): Pena ✁ expressa do autor ou de quem represente, 

(...). 

2° Na mesma pena anterior incorre quem vende, expõe a venda, aluga, introduz no 

País, adquiri, oculta, empresta, troca ou tem em depósito, com o intuito de lucro 

original ou cópia de obra intelectual, (...), produzidos ou reproduzidos com violação de 

direito autoral. (Lei ° 9.610, de 19/02/1998, que altera, atualiza e consolida a legislação 

sobre direitos autorais, publicada em D.O.U. de 20.02.1998, Seção I, página 3)  
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Declaro ainda, minha inteira responsabilidade sobre o texto apresentado no 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

 

União da Vitória, _______ de __________________ de _______. 

 

__________________________________________ 

NOME COMPLETO DO ACADÊMICO 

 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE TCC ✁ APROVADO 

 

Nome do Acadêmico: Nota Final 

Tema do TCC:  

Componentes da Banca: 

 

AVALIAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO E PROJETO 

Coerência do tema abordado na monografia e 

proposta inicial aprovada 

 

Desenvolvimento do conteúdo e sequência lógica  

Profundidade da Pesquisa  

Utilização da pesquisa teórica para elaboração e 

proposta do Projeto 

 

Adequação do projeto para acessibilidade  

Composição plástica do projeto proposto  

O projeto atende o que foi proposto na escolha do 

tema e o que é defendido no trabalho escrito 

 

Relevância das referências bibliográficas  

Bibliografia  

1ª NOTA PARCIAL  

AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL 

Apresentação / Postura  

Respeito ao tempo previsto  

Adequação da apresentação em relação aos objetivos  
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propostos 

Domínio do Assunto  

Desenvolvimento do tema / Sequência Lógica  

Vocabulário  

Argumentação  

Recursos utilizados  

2ª NOTA PARCIAL  

 

 

Estou ciente que meu trabalho foi APROVADO, obtendo nota __________ e 

devo entregar uma via corrigida e encadernada em brochura, capa dura, de acordo 

com o padrão do Centro Universitário Vale do Iguaçu, até o dia 

_____________________, na Secretaria Acadêmica, localizada na Rua Padre 

Saporiti, 717 ✁ ✂✁✂ ✘✚✄✒✠✁✞✓ ✌✍✁✎✂ ✡✞ ✏✁✑☎✒✁✞� ✗✂✄ 

 

União da Vitória, _______ de __________________ de _______. 

 

___________________________________________ 

NOME COMPLETO DO ACADÊMICO 

 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE TCC ✁ REPROVADO 

 

Nome do Acadêmico: Nota Final 

Tema do TCC:  

Componentes da Banca: 

 

AVALIAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO E PROJETO 

Coerência do tema abordado na monografia e 

proposta inicial aprovada  

 

Desenvolvimento do conteúdo e sequência lógica  

Profundidade da Pesquisa  

Utilização da pesquisa teórica para elaboração e  
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proposta do Projeto  

Adequação do projeto para acessibilidade  

Composição plástica do projeto proposto  

O projeto atende o que foi proposto na escolha do 

tema e o que é defendido no trabalho escrito 

 

Relevância das referências bibliográficas  

Bibliografia  

1ª NOTA PARCIAL  

AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL 

Apresentação / Postura  

Respeito ao tempo previsto  

Adequação da apresentação em relação aos objetivos 

propostos 

 

Domínio do Assunto  

Desenvolvimento do tema / Sequência Lógica  

Vocabulário  

Argumentação  

Recursos utilizados  

2ª NOTA PARCIAL  

 

Estou ciente que meu trabalho foi REPROVADO, obtendo nota __________ e 

corrigi-lo e encaminhá-lo ao professor orientador de TCC até o dia 

_____________________, a partir da data da Banca que reprovou o TCC. 

 

União da Vitória, _______ de __________________ de _______. 

 

___________________________________________ 

NOME COMPLETO DO ACADÊMICO 

 

 
A seguir, em anexo, é mostrada o Regimento Interno do Trabalho de Conclusão 

de Curso do Centro Universitário Vale do Iguaçu, referência utilizada para a 

confeccção das normas, regulamentos e padrões utilizados em todo o processo de 
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Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Engenharia Mecânica da 

instituição: 

 

3.9.2.1 Regimento Interno de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
 

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; 

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; 
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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; 

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 
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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 

 

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; 
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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; 

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; 
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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. 

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 
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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, 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 
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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 

 

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). 

 

3.10 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 
 

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, conforme RESOLUÇÃO CNE/CES 02, DE 24 DE ABRIL 
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DE 2019.(*) que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Engenharia: 

�� 8º Deverão ser estimuladas atividades acadêmicas, tais como 

trabalhos de iniciação científica, competições acadêmicas, projetos 

interdisciplinares e transdiciplinares, projeto de extensão, atividades 

de voluntariado, visitas teóricas, trabalhos em equipe, 

desenvolvimento de protótipos, monitorias, participação em empresas 

juniores, incubadoras ✡ ✞☞✄✏✠✂ ✠✄✝✍✝☛✠☛✡✂ ✡✁✑✏✡✡✒☛✡☛✞✏✠✂✔✕ 

 

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: 

1) acessar o site institucional www.uniguacu.edu.br; 

2) preencher a proposta, conforme modelo apresentado pela Instituição, salvar e 

imprimir em duas vias; 

3) entregar ao Coordenador (a) do Curso para fins de aprovação; 

4) sendo aprovada a proposta, poderá dar início na execução da atividade. 

Ao término da execução da atividade, o acadêmico deve elaborar relatório 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 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 
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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. 

O Centro Universitário Vale do Iguaçu, cientes de que a experiência acadêmica 

não se restringe as atividades realizadas nas disciplinas obrigatórias, oferece ao 

acadêmico um currículo que prevê a realização de Atividades Complementares e 

Sociais. Estas atividades baseiam-se em propostas para a consolidação dos 

conhecimentos adquiridos, objetivando a progressiva autonomia intelectual do 

acadêmico. 

O desenvolvimento e integralização da carga horária de atividades 

complementares é regido pela resolução 10/2019. 

 

3.10.1.1 Regulamento de Atividades Complementares ✁ Resolução nº 10/2019 
 

 

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 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. 
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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). 

§ 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 
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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 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, 
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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. 

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 
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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 do Curso 

Resolução de 
Nomeação e 
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 
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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 curso e que divulguem a Instituição 

 
Limite de até 

10h na integralização 
do curso 

Declaração da 
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 
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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 

 
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 

  Declaração de 
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Participação de Projetos de Extensão 

 
 

Limite máximo de 30h no 
transcorrer do curso 

participação 
produzida pela 

Secretaria de Pós-
Graduação, 

Iniciação à Pesquisa 
e Extensão, mais 

relatório de 
atividades 

Desenvolvimento de atividades 
relacionadas à área de formação, 
solicitadas por meio de ofício à 

Instituição 

1h social a cada hora de 
atividade realizada, máximo de 

20h por atividade. 
Limite máximo de 40h no 

transcorrer do curso 

Cópia do ofício, 
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 

1h social a cada hora de 
atividade realizada, máximo de 

Declaração do local 
de realização da 
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Coordenação do Curso libere e 
aprove que seja realizada em 

instituições, órgãos e demais locais 
conveniados à Uniguaçu 

20h por atividade. 
Limite máximo de 20h no 

transcorrer do curso 

atividade. Se a 
atividade passar de 

10h precisará 
também de relatório 

das atividades. 
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.  

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: 
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Curso 
Carga 

Horária 
Total 

Atividade 
Complementar 

Limite/hora 
modalidade 

complementar 

Atividade 
Social 

Administração 180 126 54 54 
Agronomia 280 196 54 84 

Arquitetura e Urbanismo 240 168 54 72 
Biomedicina 200 140 54 60 

Ciências Contábeis 180 126 54 54 
Direito 160 112 54 48 

EDF - Licenciatura 200 140 54 60 
EDF - Bacharelado 200 140 54 60 

Enfermagem 200 140 54 60 
Engenharia Civil 200 140 54 60 

Engenharia da Produção 200 140 54 60 
Engenharia Elétrica 200 140 54 60 

Engenharia Mecânica 200 140 54 60 
Farmácia 280 196 54 84 

Fisioterapia 200 140 54 60 
Medicina Veterinária 300 220 54 80 

Nutrição 180 126 54 54 
Psicologia 216 152 54 64 

Sistemas de Informação 240 168 54 72 
 

    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.  

    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. 

 

 

3.11 EXTENSÃO  
 

A Extensão Universitária é uma das funções sociais da Universidade, que tem 
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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 v✁✔✂✍✝✁✞ ✡✠✟✑✠ ✝✂✍✝✠✁✑✂� �✄✍✟✁✍✂

�✒✞ ✔✞✄✠✒ ✠ ✝✂✕�✒✂✕✁✟✟✂ ✟✂✝✁✞✄✁ �✠✄✞ ✝✂✕✖✍✁✡✞✡✠ ✞✝✞✡✂✕✁✝✞ �✖✠ ✞ ✙✄☛ �✒✂✕✂✔✠ ✞

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 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, 
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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, o Centro Universitário Vale do Iguaçu desenvolvem, 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. 

 

  Na busca pela integração e expansão do conhecimento e da práxis constante, 

a Uniguaçu e o curso de Engenharia Mecânica desenvolvem os seguintes projetos: 

1) ✗✒✂✆✠✑✂ �✌✍✁✆✖✞�✖ ✍✞ ✗✒✞�✞✁✓ ✂ �✖✞✄ ✟✠ ✠✍�✖✞✡✒✞ ✍✞ ✕✂✡✞✄✁✡✞✡✠ ✡✠ ✗✒✂✆✒✞✕✞

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 
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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. 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; 

2) ✗✒✂✆✠✑✂ �✡✠ ✗✒✂✡✖�✎✂ ✡✠ ✄✒✑✁✆✂✟ ✆✁✠✍✑✂✁✁✝✂-✄✝✞✡✂✕✁✝✂✟ �✗✂☎✁✄✆�✁✓

desenvolvido por todos os cursos de graduação da Instituição, enquadrando-

se na modalidade de Projeto de Extensão Continuado, na área temática 

Acadêmica, o projeto prevê o envolvimento do acadêmico, do egresso e do 

aluno da pós-graduação, bem como da comunidade, ao que tange à produção 

de textos acadêmicos no aprimoramento do sujeito como pesquisador e agente 

da sociedade. Os encontros acontecem quinzenalmente de forma 

calendarizada; 

3) ✗✒✂✆✠✑✂ �☛✑✞✒✑✖� �✞✒✞✆✠✁✓ ✡✠✟✠✍✔✂✄✔✁✡✞ �✠✄✂ ✝✖✒✟✂ ✡✠ ✄✡✕✁✍✁✟✑✒✞�✎✂✓ ✠✕

parceria com o Sebrae Paraná e com os demais cursos de graduação e pós-

graduação da Instituição, enquadra-se na modalidade Programas Especiais, na 

área temática Acadêmica, e busca incentivar os acadêmicos na criação e 

desenvolvimento de novas ideias e negócios, dando suporte e capacitação 

para os projetos inovadores de alta tecnologia. Resultados: Na edição de 2018, 

oito acadêmicos do Curso de Arquitetura e a Professora Paula Toppel 

participaram do evento na categoria de designers, agregando conhecimento de 

estética e prototipagem para as equipes, e aprendendo sobre negócios, sendo 

a equipe campeã com dois integrantes do curso; 

4) Projeto BAJA SAE, desenvolvido pelo curso de Engenharia Mecânica, 

enquadra-se na modalidade permanete , na área temática científica, o projeto 

consiste em reunir estudantes de Engenharia que estejam interessados em 

aplicar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, visando 

incrementar sua preparação para o mercado de trabalho na construção de um 

veículo. O programa Baja SAE fornece ao aluno envolvimento com um caso 
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real de desenvolvimento de um veículo off road, desde sua concepção, projeto 

detalhado, construção e testes. Ao final do projeto, os alunos competem com o 

veículo construído e, de acordo com os níveis de classificação, podem ser 

convidados a participarem de competições internacionais nos Estados Unidos.  

 

Atualmente, o projeto está na fase de levantamento de requisitos de projeto, 

divisão de equipes e designação de tarefas por competências. Cabe enfatizar que a 

equipe BAJA SAE da Uniguaçu dos acadêmicos formados em 2017/02 já construíram 

um protótipo de veículo o qual servirá de referência para o projeto presente.  

Todos os programas de extensão da universidade são regulamentos pelo 

Regimento Interno do Programa de Extensão. 

 

3.11.1 Regimento Interno do Programa de Extensão 
 

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: 

  

a) 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; 

b) 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; 
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c) 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; 

d) 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); 

e) Difundir saberes, ciência e cultura nas mais diversas comunidades, respeitando à 

igualdade, a diversidade, em busca do desenvolvimento social; 

f) 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: 

  

a) 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; 

b) 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 
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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 

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; 



 

256 

 

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; 

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. 
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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. 

  

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 
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DA COMPROVAÇÃO  

  

Art. 14. Todos os projetos em andamento serão apresentados na página da web do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

  

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. 

 

3.12 MONITORIA  
 

De acordo com o Artigo Primeiro do Capítulo I (Da Natureza e Finalidades) do 

Regimento Interno do programa de Monitoria Acadêmica do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu: 

�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).✕ 

  

 Dessa forma, atividades de monitoria tem como objetivo 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 apresentem dificuldades de aprendizado 

na disciplina. Esse reforço pode ser individual ou a grupos de estudantes. 
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 Nesse contexto, 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. 

 Para o curso de Engenharia Mecânica, no ano de 2018, abriu-se o processo 

seletivo para Monitoria Acadêmico-Científica em Mecânica Geral I. Além disso, o 

aluno do curso pode candidatar-se à monitorias de matérias do núcleo de conteúdos 

básicos: cálculo e física.  

Todos os programas de monitoria da universidade são regulamentos pela 

Regimento Interno do Programa de Monitoria, conforme segue: 

 

3.12.1 REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE MONITORIA ACADÊMICA DO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADES 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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; 
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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;  

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; 
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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; 

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; 
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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. 

 

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; 
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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. 

 

§ 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, 
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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: 

 

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.  
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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. 

 

4 APOIO DISCENTE 
 

A IES implementa várias ações de apoio aos discentes do curso de Engenharia 

Mecânica que estão distribuídos da seguinte forma, para o semestre 01 de 2019: 

 

TURMA PERÍODO NÚMERO DE ALUNOS 

Engenharia 

Mecânica 1M 

Matutino 24 

Engenharia 

Mecânica 3M 

Matutino 39 

Engenharia 

Mecânica 5M 

Matutino 25 

Engenharia 

Mecânica 7M 

Matutino 32 

Engenharia Matutino 46 
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Mecânica 9M 

Total 186 

 
 

4.1 APOIO FINANCEIRO  
 

De acordo com o Artigo Primeiro do Capítulo I (Do Conceito e Objetivos) do 

Regulamento do programa de Incentivos Financeiros, Bolsas e Financiamentos do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu: 

 

�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).✕ 

 
 

Desse modo, a IES desenvolve 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 a 

inclusão social e neste caso, minimizar as dificuldades financeiras encontradas pelos 

acadêmicos devidamente matriculados.  

 
Dessa forma, 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 o Centro Universit´rio 

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 
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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; 

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. 

 

Também, tem-se que 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 
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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. 

 

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; 

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. 

 

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. 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. 

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 
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presentes nos editais, de forma semestral que não ultrapasse a dois salários 

mínimos; 

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. 

Os processos para Prouni e Fies não levam em consideração estes requisitos 

 

Algumas categorias levarão em consideração seus Editais próprios, não 

seguindo necessariamente os requisitos citados acima; 

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). 

 

4.2 APOIO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
 

Focando o ideal estabelecido nas diretrizes institucionais do Centrou 

Universitário Vale do Iguaçu e atendendo as expectativas de aprendizagem para a 

formação do egresso do curso, mantém-se em atualização constante o processo de 

atenção aos discentes.  

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, por meio da Coordenação de Curso, disponibiliza transporte e 

assegura o acompanhamento dos acadêmicos a congressos, visitas técnicas, 
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seminários, simpósios, bem como os incentiva a participarem de programas de 

iniciação científica. 

 

4.3 ACESSIBILIDADE PEDAGÓGICA 

 

A acessibilidade pedagógica no curso de Engenharia Mecânica, 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 

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 



 

273 

 

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;  

✄ ✍✟✂✝✍✂✍✝� ✁✍✝✝✞✁✍✌�✝ ✁✆✑✟✞✡✄✝✄ ☞✆✟✟✞✘✞✌✞✡�✡✄✟ ✡✄ ✡✞�✄✝sificação curricular demandadas 

pelas diferentes necessidades que exijam atenção especial;  

✄ ✎✍☛☞✝✞☛✄✑✂✆ ✡�✟ ✡✞✝✄✂✝✞✏✄✟ ✞✑✁✌✍✟✞��✟ ✑� ✞✑✟✂✞✂✍✞✎✏✆ ✁✆☛✆ ✍☛ ✂✆✡✆✝  

✄ ☛�✝�✑✂✞� ✡� ✟✍☞✄✝�✎✏✆ ✡✄ ✘�✝✝✄✞✝�✟ ✑�✟ ☛✄✂✆✡✆✌✆☎✞�✟ ✄ ✂✑✁✑✞✁�✟ ✡✄ ✄✟✂✍✡✆✠ ✑� ☎✆✝☛�

como os professores concebem conhecimento, aprendizagem, avaliação e inclusão 

educacional;  

✄ ✒✝☎�✑✞✏�✎✏✆ ✡✄ ✝✄✁✍✝✟✆✟ ✄ ✟✄✝�✞✎✆✟ ☞�✝� � ☞✝✆☛✆✎✏✆ ✡� �✁✄✟✟✞✘✞✌✞✡�✡✄ ✑�✟

comunicações, nos sistemas de informação, nos materiais didáticos e pedagógicos, que devem 
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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. 

 

4.4 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. 
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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. 

 

4.4.1 ATIVIDADES E ÁREAS ABRANGIDAS 
 

1) 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; 

2) Formação docente: formação continuada e orientações voltadas aos docentes 

da IES quanto ao processo de ensino-aprendizagem dos estudantes com 

necessidades educacionais especiais; 

3) 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; 

4) 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; 
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5) Vagas especiais: garantia e disponibilização de vagas especiais nos 

estacionamentos da IES, auditórios e salas de aula, banheiros e todos os 

espaços da IES; 

6) 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.  

 

4.4.2 ÁREAS DE ATUAÇÃO DO NÚCLEO 
 

1) 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; 

2) 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: 

i. 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; 

ii. 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. 

3) Área sensorial: apoio e orientação aos alunos com dificuldades e deficiência 

auditiva e visual; 

4) 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; 

5) 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, 
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coordenadores de curso e alunos. 

 

4.5 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. 

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 
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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. 

 

4.5.1 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). 
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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, 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. 
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CAPÍTULO IV 

DOS OBJETIVOS 

 

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 elaboração do 
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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; 

b) Apoio Pedagógico; 

c) Apoio Psicopedagógico; 

d) Orientação profissional e vocacional; 

e) Orientação acadêmica; 
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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. 

 

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. 
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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 àPró-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; 

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 
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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. 

 

4.6 APOIO PEDAGÓGICO AO DISCENTE  
 

Os processos de apoio pedagógico aos discentes iniciam-se em sala de aula. A 

percepção do professor, aliado ao trabalho dos coordenadores, é base para o apoio 

pedagógico do acadêmico. Por meio desta identificação e interação, os discentes que 

apresentarem algum tipo de problema relacionado à aprendizagem, comunicação, 

conduta ou sociabilização serão encaminhados, em um primeiro momento, para a 

coordenação do curso. De posse das informações pertinentes, os coordenadores 

avaliam os fatos e discutem com a coordenação pedagógica os procedimentos a 

serem adotados. 

Seguindo a estrutura do Regimento Institucional, a IES conta com a 

Coordenação Acadêmica e Pedagógica. A ela, está vinculado o CAA - Centro de 

Atendimento Acadêmico, criado para aprimorar as condições pedagógicas e 

psicológicas que interferem diretamente no ensino e aprendizagem. O CAA tem por 

finalidade assessorar acadêmicos no que diz respeito à melhoria da ação pedagógica 
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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 acadêmicos 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 da IES 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 re-encaminhamentos 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. 

O principal órgão que realiza o acompanhamento do discente, o apoiando em 

questões pedagógicas e psicopedagóficas, é o Núcleo de Apoio ao Discente da 

Uniguaçu (NADU). 
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4.7 MECANISMOS DE NIVELAMENTO 
 
 

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. 

Ademais, as coordenações de curso, com o apoio da Coordenação Acadêmica 

da IES, oferecem cursos de extensão com base nas avaliações realizadas nas 

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 Sistemas de Informação, 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.  

 

4.8 ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 
 

A IES possui o Programa de Acompanhamento de Egressos, conduzido pela 

Comissão Própria de Avaliação, supervisionado pela Pró-Reitoria Acadêmica e pela 

Reitoria, 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 curso de Engenharia Mecânica disponibilizará, para seus egressos, um 
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cadastro, realizado próximo ao período de formatura, que permitirá o contato posterior 

para elaboração de um acompanhamento adequado do egresso e levantamento do 

perfil sócio-econômico-profissional estabelecido após a formatura, permitindo a 

reorientação dos aspectos acadêmicos que se mostrarem desajustados à formação 

de um profissional atualizado e participante do  ambiente de trabalho. 

A realização de encontros de egressos, promovidos pela IES, poderá, também, 

proporcionar a troca de informações de maneira prestigiada e direcionada ao curso em 

questão. 

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 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 objetiva: 

a) avaliar o desempenho da Instituição pelo acompanhamento do 

desenvolvimento profissional dos ex-alunos; 

b) manter registros atualizados de alunos egressos; 

c) promover intercâmbio entre ex-alunos; 

d) promover a realização de atividades extracurriculares (estágios e /ou 

participação em projetos de iniciação à 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; 

e) valorizar egressos que se destacam nas atividades profissionais; 

f) identificar junto às empresas seus critérios de seleção e contratação dando 

ênfase às capacitações dos profissionais da área buscados pela mesma. 

g) incentivar a integração de ex-alunos com a Instituição. 

 

Sendo assim, o acompanhamento de egressos do curso de Engenharia 

Mecânica do Centrou Universitário Vale do Iguaçu está em consonância com as 

diretrizes institucionais de acompanhamento de egressos, registra no presente 

documento por meio de um recorte do Regimento do Programa de Acompanhamento 
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de Egressos das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu:  

 

4.8.1 Regimento do Programa de Acompanhamento de Egressos  

 

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. 

 

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 
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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 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 
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 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; 

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 
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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 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.  
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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. 

  

Art. 14. O presente regimento entrará em vigor na data de sua aprovação em reunião 

do Conselho Superior Universitário (CONSU) revogando disposições em contrário. 

 

 

4.9 PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO 
APRENDIZAGEM 

 

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. 

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.  
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§ 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 
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. 
 

4.10 NÚMERO DE VAGAS 
 

O curso de Engenharia Mecânica foi autorizado e reconhecido com 80 vagas a 

cada ano letivo. A infraestrutura da IES atende adequadamente essa demanda, sendo 

que as turmas com aulas teóricas possuem, no máximo 50 alunos. 

 

5 CORPO DOCENTE 
 
 

5.1 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) 
 

 

O Núcleo Docente Estruturante ✁ NDE, no âmbito dos cursos de graduação em 

especial ao curso de Engenharia Mecânica do Centro Universitário Vale do Iguaçu, 
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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). 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. 

 

 

5.1.1 ATUAÇÃO DO 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. 

 

O Núcleo Docente Estruturante - NDE do curso de Engenharia Mecânica, para 

a elaboração do presente Projeto Pedagógico, é formado por um conjunto de 

professores, de elevada formação e titulação, contratados em tempo integral e parcial, 

que respondem mais diretamente pela criação, implantação e consolidação do Projeto 

Pedagógico do curso. Além disso, é política institucional manter um professor formado 
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em licenciatura para organizar o debate sobre educação e processos de 

aprendizagem, conforme: 

 

PROFESSOR GRADUAÇÃO MÁXIMA TITULAÇÃO 
Daniel Alberto 
Machado Gonzales 
✁ Presidente 

Matemática Especialista 

Thiago Castro 
Bezerra 

Engenheira Mecânica Mestre 

João Chiabai 
Junior 

Engenharia  Química Mestre 

Felipe Nascimento 
de Andrade 

Engenharia Mecânica Especialista 

Adriana Contin Química Industrial Mestre 
 

Tabela 8: membros do NDE do curso de Engenharia Mecânica do Centro 

Universitário Vale do iguaçu em 2019. 

 

5.2 COORDENAÇÃO DE CURSO 
 

A coordenação do curso é atribuição do Coordenador do curso, indicado pelo 

Reitor, dentre os professores do curso. O Coordenador do curso de Engenharia 

Mecânica atua intensamente na gestão do curso, promovendo a integração entre 

coordenação, direção e acadêmicos, por meio de atendimentos individuais ou em 

grupos e mesmo coletivamente.  

A Coordenação de Curso é o órgão executivo que superintende, coordena e 

contrata as atividades acadêmicas específicas dos Cursos. 

O Coordenador de Curso representa o Curso perante os órgãos e instâncias do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

Ademais, ela promove, estimula e participa de atividades acadêmicas e sociais, 

possibilitando a interlocução entre coordenação e acadêmicos, comunidade interna e 

comunidade externa. 

A coordenação do curso está a cargo do professor Me. Thiago Castro Bezerra, 

graduado em Engenharia Mecânica em 2016, pelo Instituto Federal do Rio Grande do 

Sul (IFRS) e mestre em Engenharia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR) ✁ Área de concentração: Mecânica dos Sólidos, professor com 18 meses de 
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experiências no Ensino Técnico/Profissional e Superior na área da Mecânica. Tem 

dedicação em tempo integral para coordenar o curso, atendendo às necessidades em 

relação ao número de vagas (80 anuais) e horas de coordenação (10h) e demais 

tempo é dedicado a outras atribuições e mais sala de aula como docente.  

 

5.2.1 ATUAÇÃO DO COORDENADOR DE 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 coordenação deve exercer suas funções num formato em que esta 

�✑✒✞✍✟✁✂✒✕✞�✎✂✁ ✟✠✆✞ ✞✝✂✄✂✠✡✂✒✞ ✠ ✝✂✍✑✁✍✖✞✕✠✍✑✠ ✠✡✖✝✞✑✁✔✞✄  

Outras atribuições, de cunho didático-pedagógico, são descritas a seguir: 

a) Coordenar, orientar e acompanhar as atividades docentes e discentes, 

proporcionado apoio pedagógico para a realização das mesmas; 

b) Participar dos projetos da instituição, visando a interdisciplinaridade; 

c) Executar atividades técnicas e administrativas pertinentes ao curso; 

d) Prestar apoio e orientar às equipes que atuam na instituição em assuntos 

pertinente ao curso; 

e) Estabelecer contatos com os setores de serviços relacionados ao curso, 

voltados para o fortalecimento do mesmo; 

f) 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 pedagógico segurado pela assistência continua da instituição. Mudanças 

práticas positivas advindas deste apoio tendem a refletir nos ambientes da 

comunidade acadêmica.  
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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. 

 

5.2.2 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, DE MAGISTÉRIO SUPERIOR E DE 
GESTÃO ACADÊMICA DA COORDENAÇÃO DE CURSO 

 

� Experiência acadêmica ✁ O Coordenador do curso possui 18 meses de experiência 

acadêmica em educação técnica/profissional e superior como docente, sendo 06 

meses como docente no Centro Universitário Vale do Iguaçu.  

� Experiência profissional não acadêmica - O Coordenador atua profissionalmente 

desde 2002, em vários segmentos da econômia, tais como: - Setor imobiliário (5 anos); 
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- Serviços (9 anos). Atuou no desenvolvimento projetos/produtos em indústria 

metalurgica e participando ativamente na implantação do sistema de qualidade. 

 

5.3 PERFIL DO CORPO DOCENTE 
 

5.3.1 RELAÇÃO DOS PROFESSORES DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA 
✁ 2019/01 a 2019/02 

 

DOCENTE TITULAÇÃO 

ADRIANA CONTIN MESTRE 

ANA PAULA DA SILVA 

YAMAUTI 
DOUTORA 

CARLOS ROBERTO 

BORSATO 
ESPECIALISTA 

CAMILA MATTOS ESPECIALISTA 

CRISTIANO DAMACENO ESPECIALISTA 

DAGMAR RHINOW MESTRE 

DANIEL A. MACHADO 

GONZALES 
ESPECIALISTA 

ELIAS DA COSTA DOUTOR 

FÁBIO PASSOS 

GUIMARÃES 
ESPECIALISTA 

FELIPE NASCIMENTO DE 

ANDRADE 
ESPECIALISTA 

IVAN DE OLIVEIRA MESTRE 

JEFFERSON CESAR DOS 

SANTOS 
ESPECIALISTA 

JOÃO VITOR SMANIOTTO 

PASSUELLO 
DOUTOR 

JONAS ELIAS DE OLIVEIRA MESTRE 

JOÃO CHIABAI JÚNIOR MESTRE 

LUCIANO MURARO MESTRE 

OSMAR DE CARVALHO 

MARTINS 
ESPECIALISTA 
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RODOLFO KUKOSKI ESPECIALISTA 

THIAGO CASTRO 

BEZERRA 
MESTRE 

WENER MAIA ESPECIALISTA 

 
 
 

5.3.2 TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE 
 

Dos 20 docentes vinculados ao curso, 3 são doutores, 7 são mestres e 10 são 

especialistas. Assim, o percentual de docentes com titulação obtida em programas de 

pós-graduação stricto sensu é de 50 %. Percentual de doutores é de 15 %. 

 
 

5.3.3 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE 
 

Dos 20 docentes vinculados ao curso, 17 deles não são exclusivamente 

docentes. Destes, 17 possuem experiência profissional (excluída as atividades no 

magistério superior) de, pelo menos, 3 anos, perfazendo um total de 89% do corpo 

docente. A distribuição do tempo de experiência profissional por docente encontra-se 

no quadro a seguir: 

DOCENTE 

EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

(ANOS) 

ADRIANA CONTIN 11 

ANA PAULA DA SILVA 

YAMAUTI 
1 

CARLOS ROBERTO 

BORSATO 
27 

CAMILA MATTOS 00 

CRISTIANO DAMACENO 20 

DAGMAR RHINOW 00 

DANIEL A. MACHADO 

GONZALES 
15 

ELIAS DA COSTA 13 
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FÁBIO PASSOS 

GUIMARÃES 
24 

FELIPE NASCIMENTO DE 

ANDRADE 
00 

IVAN DE OLIVEIRA 20 

JEFFERSON CESAR DOS 

SANTOS 
8 

JOÃO VITOR SMANIOTTO 

PASSUELLO 
00 

JONAS ELIAS DE 

OLIVEIRA 
17 

JOÃO CHIABAI JÚNIOR 4 

LUCIANO MURARO 00 

OSMAR DE CARVALHO 

MARTINS 
00 

RODOLFO KUKOSKI 6 

WENER MAIA 00 

 

Quadro 7: experiência profissional do corpo docente do Curso de Engenharia 

Mecânica. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

 

5.3.4 EXPERIÊNCIA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR DO CORPO DOCENTE 
 

Dos 20 docentes vinculados ao curso 19 deles possuem experiência de 

magistério superior de, pelo menos, 1 ano: 

DOCENTE 

EXPERIÊNCIA DE 

MAGISTÉRIO SUPERIOR 

(ANOS) 

ADRIANA CONTIN 9,5 

ANA PAULA DA SILVA 

YAMAUTI 
16 
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CARLOS ROBERTO 

BORSATO 
5 

CAMILA MATTOS  

CRISTIANO DAMACENO 16 

DAGMAR RHINOW  

DANIEL A. MACHADO 

GONZALES 
15 

ELIAS DA COSTA 13 

FÁBIO PASSOS GUIMARÃES 3 

FELIPE NASCIMENTO DE 

ANDRADE 
1 

IVAN DE OLIVEIRA 20 

JEFFERSON CESAR DOS 

SANTOS 
3,5 

JOÃO VITOR SMANIOTTO 

PASSUELLO 
 

JONAS ELIAS DE OLIVEIRA 18 

JOÃO CHIABAI JÚNIOR 5 

LUCIANO MURARO  

OSMAR DE CARVALHO 

MARTINS 
 

RODOLFO KUKOSKI 3 

WENER MAIA 0,5 

 

Quadro 8: experiência de magistério superior do corpo docente do Curso de 

Engenharia Mecânica. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

 Os docentes da IES são contratados conforme regimento próprio, atendendo 

aos requisitos básicos de titulação mínima de especialização, dando prioridades para 

pós-graduados em stricto sensu, com experiência na docência do magistério superior 

e experiência profissional na área de formação e também a atenção à carga horária 

destinada a cada docente, obedecendo aos requistos exigidos pelo documento da 
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Insti. Segue abaixo, recorte do regimento:  

 

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; 

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 
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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 Colegiado e/ou outros professores titulados afeitos ao interesse de 

recrutamento do candidato. 

 

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; 
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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: 

 

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. 

 

 

5.3.5 PRODUÇÃO CIENTÍFICA, ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICA DO CORPO 
DOCENTE 
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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 Engenharia de Produção, são incentivados a realizar no mínimo nove 

publicações nos últimos três anos. 

Dos 22 docentes vinculados ao curso, 11 têm entre 01 a 03 produções nos 

últimos 03 anos perfazendo um total de 50% do corpo docente. A distribuição da 

quantidade de produções acadêmicas (científica, cultural, artística ou tecnológica), 

orientações e bancas de TCC e orientações de iniciação científica por docente 

encontra-se no quadro a seguir: 

 

 

Docente 

A
rt

ig
o

 p
u

b
lic

ad
o

 

O
ri

en
ta

çã
o

 
TC

C
 

B
an

ca
s 

d
e 

TC
C
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ri
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çã
o

 
In

ic
ia

çã
o

 C
ie

n
tí
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Tr
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al
h

o
s/

re
su

m
o

s 
p

u
b

lic
ad

o
s 

em
 

C
o

n
gr

es
so

s 

Adriana Contim 01 18 30 00 16 

Ana Paula Yamauti 02 13 12 04 03 

Carlos Roberto Borsato 00 03 04 06 00 

Celso da Silva 00 06 27 00 01 

Christian Nogarotto 00 00 06 00 00 

Cleusa Regiane Figueira 01 00 02 00 01 

Cleverson Bússolo Klettenberg 10 32 22 00 30 

Cristiano Damaceno 03 20 54 09 02 

Denilso Palaoro 02 00 09 00 01 

Fábio Passos Guimarães 00 04 09 00 02 

Fernanda Perdun Sander 02 46 68 00 27 

Gracieli Silva 00 00 00 00 00 

Jefferson Santos 00 00 03 00 00 

João Chiabai Junior 02 03 10 04 09 

Job Grassi Vieira 00 00 00 00 00 

Lucimara Amarantes 10 15 06 00 00 

Luiz Otávio Reis 00 00 00 00 00 

Patricia Ulrich Pinto 00 00 00 00 01 

Romildo Lisboa 01 53 72 00 15 

Tania Mara Ruivo 04 38 69 01 05 

Thiago Castro Bezerra 01 09 02 00 04 
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Wellington da Rocha Polido 01 01 01 04 08 

Wener Maia 00 00 00 00 00 

Total 42 261 411 29 131 
Quadro 9: produções do corpo docente do Curso de Engenharia Mecânica de 2017 

à 2019. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

 

5.4 FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DO CURSO 
 

Conforme Regimento Interno da IES, constituem o Colegiado do Curso o 

coordenador, 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: 

1) aprovar os programas e planos de ensino dos professores que atuam no curso 

respectivo;  

2) 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; 

3) Apreciar o plano e o calendário anual de atividades da Instituição;  

4) 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.  
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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; 

 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 INFRAESTRUTURA FÍSICA E DE APOIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO 
 

6.1 GABINETES PARA DOCENTES EM TEMPO INTEGRAL 
 

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. 
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6.2 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 73,0 m2 , também com computadores com acesso à internet, ramal 

telefônico, acesso a rede sem fio e apoio técnico administrativo. 

 

6.3 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. 

 

 

6.4 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. 

 

6.4.1 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 
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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 INTERTATIVA: Sala de aula equipada com lousa interativa e 

digital, cadeiras confortáveis, buscando a integração entre Tecnologia, Teoria e 

Prática. 

 

6.5 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 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 
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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. 

 

6.6 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/. 

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: 
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� 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 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 mantenhaaberto 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. 

 

6.7 BIBLIOTECA WILHELM HEINRICH - UNIGUAÇU 
 

A Biblioteca Wilhelm Heinrich ✁ ✌�✙�✌✄✁✌ ✑✠✕ ✝✂✕✂ ✕✁✟✟✎✂ �✗✒✂�✂✒✝✁✂✍✞✒

aos alunos de graduação, pós-graduação, professores e colaboradores acesso aos 

suportes informacionais necessários às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
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Estimular a produção acadêmica e promover atividades interdisciplinares de incentivo 

� ✄✠✁✑✖✒✞ ✠ � �✠✟�✖✁✟✞✄ ☎✒✆✞✍✁�✞✒ ✠ ✝✂✍✟✠✒✔✞✒ ✂✟ ✟✖�✂✒✑✠✟ ✁✍✁✂✒✕✞✝✁✂✍✞✁✟✁✄  

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, 

✄✁✔✒✂✟✓ ✕✖✄✑✁✕✠✁✂✟ �✏✁☛✓ ✂✄✓ ✆✘✚✟✓ ✘✏✘✚✟✓ ✠✍✑✒✠ ✂✖✑✒✂✟�✓ ✒eferência (enciclopédias, 

dicionários, bibliografias etc.), especial (monografias, dissertações, teses, entre 

outros) e periódicos (revistas, jornais etc.).  

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, 
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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.). 

 

6.7.1 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, empréstimo de obras raras e outros 

✟✖�✂✒✑✠✟✄ ✘✁✟�✂✍✁�✁✄✁�✞ ✒✠✟✠✒✔✞ �✂✍-✄✁✍✠✁ �✂✒ ✕✠✁✂ ✡✞ �☎✆✁✍✞ ✁✍✟✑✁✑✖✝✁✂✍✞✄

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 10: 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 
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PERIÓDICOS 809 11.367 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO 4.222 4.226 

TOTAL 34.628 81.177 
Fonte: Elaboração própria (2019) 

 
6.7.2 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 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. 

 



 

316 

 

6.7.3 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. 

 

6.7.4 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. 

 

6.7.5 Periódicos Especializados 

 

Além dos periódicos impressos, também são disponibilizados os seguintes 

periódicos, na forma virtual:  

1) ABCM Engenharia http://www.abcm.org.br/pages/revista_abcm_engenharia 

2) Controle & Automação: Revista da Sociedade Brasileira de Automática 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103- 

1759&lng=pt&nrm=iso 

3) Exacta http://www4.uninove.br/ojs/index.php/exacta 

4) Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1678- 

5878&nrm=iso&lng=en 

5) Gestão & Produção 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104- 

530X&lng=en&nrm=iso/ 



 

317 

 

6) Mechanical engineering http://www.asme.org/kb/newsletters 

7) Metrologia & Instrumentação http://www.banasmetrologia.com.br 

8) Revista ABRAVA http://www.newsflip.com.br/pub/revistasol/ 

9) Revista de ensino de Engenharia 

http://www.abenge.org.br/revista/index.php/abenge/issue/view/79 

10)  Revista de Engenharia Térmica 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/reterm/index 

11)  Acta scientiarum technology 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciTechnol/index 

12)  Controle e automação: revista da sociedade brasileira de automática (sba) 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103- 

1759&lng=pt&nrm=iso 

13)  Engenharia térmica http://revistas.ufpr.br/reterm/index 

14)  Ingeniería mecánica 

http://www.ingenieriamecanica.cujae.edu.cu/index.php/revistaim 

15)  Ingeniería mecánica: tecnología y desarrollo http://revistasomim.net/ 

16)  International journal of materials, mechanics and manufacturing 

http://www.ijmmm.org/ 

17)  Journal of the brazilian society of mechanical sciences 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100- 

7386&lng=en&nrm=iso 

18)  Mechanics of composite materials - (acesso somente pela rede da ucs) 

http://link.springer.com/journal/11029 

19)  Journal of the brazilian society of mechanical sciences and engineering 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1678- 

5878&nrm=iso&lng=en 

20)  Hart'se&p http://www.epmag.com/epm-magazine/2016-09 

21)  Revista petro& química http://www.petroequimica.com.br/ 

22)  Revista engenharia https://issuu.com/www.viapapel.com.br/docs/627 

23)  Pch notícias &shpnews (centro nacional de referência em pequenos 

aproveitamentos hidroenergéticos) http://cerpch.unifei.edu.br/revistas/revista-

64/ 

24)  Eptic: revista de economía política de lastecnologías de lainformación y de 
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lacomunicación http://eptic.com.br/ 

25)  Revista eletrônica de energia http://www.revistas.unifacs.br/index.php/ree 

26)  Eficiência energética em sistemas de iluminação pública 

http://www.revistas.unifacs.br/index.php/ree 

27)  Ciência e tecnologia dos materiais 

http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?url_ver=Z39.882004&url_ctx_f 

mt=fi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF8&ctx_ver=Z39.882004&rf 

r_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1 

000000000489646&svc.fulltext=yes 

28)  Corrosão e proteção de materiais 

http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?url_ver=Z39.882004&url_ctx_f 

mt=fi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF8&ctx_ver=Z39.882004&rf 

r_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=1 

10985822457888&svc.fulltext=yes 

29)  Revista metrologia e instrumentação 

http://banasmetrologia.com.br/category/artigos/ 

30) Revista construção metálica http://www.abcem.org.br/revista-construcao-

metalica.php 

31) Revista corte & conformação de metais 

http://www.arandanet.com.br/midiaonline/corte_conformacao/ 

32) Revista máquinas e metais 

http://www.arandanet.com.br/midiaonline/maquinas_metais/ 

 

6.7.6 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. 
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Parágrafo Único: Ficam sujeitos a este regulamento todos os usuários da Biblioteca Wilhelm 

Heinrich, independente da sua categoria de usuário. 

  

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; 
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k) Promover   atividades  em   articulação   com   todos   os   elementos   da   comunidade 

acadêmica, em conjunto com Programa de Capacitação Permanente de Docentes e 

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; 
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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; 

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; 
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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; 

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; 
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n) O desenvolvimento de arquivo de o✘✝�✟ ☞�✝� ☞✝✄✟✂�✎✏✆ ✡✄ ✟✄✝�✞✎✆✟ ✚✆✑-✌✞✑✄✛✝ 

o) A elaboração de estatísticas dos serviços desenvolvidos; 

p) O desempenho de outras atividades inerentes. 

 

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). 
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CAPÍTULO III 

DO ACERVO E ESTRUTURA 

 

Art. 9º. O acervo da biblioteca é composto por: 

 

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. 

k)  

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 
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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; 

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. 
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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. 

 

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; 
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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.  

 

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). 
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Art. 22. Cada usuário pode retirar no máximo cinco livros, obedecendo prazo de cinco dias úteis 

para devolução. 

 

§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. 
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§1º. As obras referidas nos ✞✑✁✞✟✆✟ ✚✘✛✠ ✚✄✛✠ ✚☎✛ ✄ ✚✞✛ ✡✆ caput do artigo 9º, deste regulamento, 

quando solicitadas para consultas em sala de aula, nas salas de estudo, ou 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. 

✄✄✒✖ �✟ ✆✘✝�✟ ✡✄ ✂✍✄ ✂✝�✂� ✆ ✞✑✁✞✟✆ ✚✡✛ ✡✆ 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 
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determina o presente Regulamento Interno, e demais documentos legais em vigências na 

instituição. 

 

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. 
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c) Reiteradamente desrespeite as regras fixadas nos incisos do caput do Art. 13 deste 

regulamento. 

 

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; 
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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. 

  

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. 

 

6.8 AUDITÓRIOS 

 

A Instituição de Ensino possui cinco auditórios destinados às atividades 

acadêmicas curriculares, extracurriculares e extensionista e um Centro de Eventos. O 

☛✞✄✎✂ �✂�✒✠ ��✁✄✟✂✍ ✂✞✕✂✟ ✁✁✄✂✂✁✓ ✝✂✕�✂✒✑✞ ✝✂✍✁✂✒✑✞✔✠✄✕✠✍✑✠ ☎✝✁ �✠✟✟✂✞✟
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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 

wiffi e sala de controle e monitoramento interno.  

☎ �✄✖✡✁✑☎✒✁✂ ✄✡✟✂✍ ✄✁✒✠✟ ✡✞ ☛✁✄✔✞✁✓ ✝✂✕�✂✒✑✞ �✄✁ �✠✟✟✂✞✟ ✟✠✍✑✞das 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. Dois auditórios, comportando 105 pessoas cada, possui 

climatização por ar-condicionado, com equipamento de áudio e vídeo e Datashow fixo 

com tela retrátil e um deles 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, como capacidade 

para mais de 3150 pessoas, dotado de toda infraestrutura que um empreendimento 

deste requer, como climatização ambiental por uso de ar-condicionado. 

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. A instituição possui monitoramento eletrônico da 

estrutura física bem como equipamentos de segurança obrigatórios (Hidrantes, 

iluminação de emergência, extintores de incêndio, etc.) 

 

6.9 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.  
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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.  

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. 

 

6.10  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. 

 

6.11 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS 

 

A IES conta com laboratórios que atendem plenamente os núcleos de 
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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. 

 

6.11.1 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, sketchu, 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 wiffi 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. 
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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 às disciplinas de Introdução à Engenharia I e II, 

Gestão de Projetos I e II, Programação de Computadores e Métodos Numéricos I e II, 

Probabilidade e Estatística I e II, Cálculo Diferencial e Integral I, II, III e IV, Pesquisa 

Operacional I e II, Desenho Técnico II, Tecnologia Mecânica II e Física Geral e 

Experimental I, II, III e IV. 

 

6.11.1.1 Regulamento Interno do Núcleo de Tecnologia da Informação 

 

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 
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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; 

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. 
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Art. 5º. São funções do Coordenador de NTI: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento Interno; 

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; 

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. 
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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; 

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 
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(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 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: 
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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. 

 

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, 
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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. 

 

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 setorao 

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. 
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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 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 
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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; 

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 endereçowww.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; 
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d) Conteúdo dos professores; 

e) Opção para troca de senha. 

 

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-☛�✞✌ ✞✑✟✂✞✂✍✁✞✆✑�✌ ✄✟✂✁ ✡✞✟☞✆✑✌�✄✌ ☞�✝� ✍✂✞✌✞✏�✎✏✆ �✂✝��✑✟ ✡✆ ✌✞✑� ✚✂✄✘☛�✞✌✛ ✡✞✟☞✆✑✌�✄✌

no 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 
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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. 

 

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; 
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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; 

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. 

 

6.11.2 Laboratório de Física I, II, III e IV 

 

Atende às disciplinas de Ciências Térmicas I e II, Física Geral e Experimental 

I, II, III e IV. Atualmente 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 em sala de aula. 

 

6.11.3 Laboratório de Bioquímica e Fisiologia 

 

Espaço reservado para as atividades práticas das disciplinas de Química 

Tecnológica I e II. Equipado com agitador magnético - aquecedor, capela de exaustão, 

balança eletrônica, estufa elétrica, destilador, banho maria, barrilete, bicos de Bunsen, 

bomba à vácuo, pHâmetro, Chapa de Aquecimento e soluções químicas para 

execução dos ensaios pelos acadêmicos. 
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6.11.3.1 Regimento da Comissão de Biossegurança 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADES 

 

Art. 1º. Por este Regimento regulamenta-se a composição, as atribuições, a estrutura, as competências 

e o funcionamento da Comissão de Biossegurança do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 2º. A Comissão de Biossegurança do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) é um órgão 

de caráter consultivo, deliberativo, educativo e executivo, com a finalidade prevenir, minimizar ou 

eliminar os riscos biológicos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento 

tecnológico e prestação de serviços, visando à saúde humana e dos animais, bem como a preservação 

do meio ambiente, no âmbito da Instituição. 

 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 3º. Compete à Comissão de Biossegurança do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) no 

âmbito da Instituiçãoestabelecer normas, fiscalizar e tomar providências para o cumprimento das 

normas estabelecidas para o desenvolvimento de atividades que envolvam: 

 

a) Pesquisa, manipulação, transporte, produção e descarte de organismos geneticamente 

modificados - OGM e seus derivados e resíduos; 

b) Produtos e processos de biotecnologia e seus resíduos; 

c) Organismos que ofereçam risco à saúde humana ou animal; 

d) Fitopatógenos; 

e) Coleta, preservação, análise e transporte de amostras clínicas ou material biológico; 

f) Procedimentos de contato direto com pacientes. 

Art. 4º. São atribuições da Comissão de Biossegurança do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu). 

 

a) Manter informados os trabalhadores e demais membros da coletividade, quando suscetíveis 

de serem afetados pela atividade, sobre as questões relacionadas à saúde e à segurança, bem 

como sobre os procedimentos em caso de acidentes envolvendo material biológico; 
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b) Estabelecer programas preventivos e de inspeção para garantir o funcionamento das 

instalações sob sua responsabilidade dentro dos padrões e normas nacionais e internacionais 

de biossegurança; 

c) Requerer dos responsáveis a apresentação de projetos, pareceres, relatórios ou outros 

documentos pertinentes que envolvam as atividades acima descritas. 

 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO 

 

Art. 5º. A Comissão de Biossegurança é subordinada administrativamente à Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Iniciação à Pesquisa e à Extensão e à Pró-Reitoria Acadêmica do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu (Uniguaçu) e ao Núcleo de Ética e Bioética. 

 

Art. 6º.Comissão de Biossegurança do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) é nomeada 

pelaReitoriasendo composta pelos seguintes membros:  

 

a) Um docente representante de cada um dos Colegiados de Curso das áreas da Saúdee seus 

suplentes eleitos por seus pares; 

b) Um representante dos servidores técnico-administrativos do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu) e seu suplente, eleitos por seus pares; 

c) Por membros com competência técnica e atividade profissional nas áreas de Biologia 

Molecular/Biotecnologia; Saúde Humana; Área Animal; Área Vegetal; Ética e Direito, sendo um 

membro por área; 

d) Os membros de que trata o inciso III deste artigo serão selecionados pela Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão e Pela Pró-Reitoria Acadêmicadentre os nomes 

enviados pelosColegiados de Curso. 

 

Art. 7º.Compete aos membros da Comissão de Biossegurança indicar entre seus componentes, o 

Presidente e o Vice-presidente da Comissão. 

 

Art. 8º.Comissão de Biossegurança disporá de um secretário indicado pelo presidente, dentre os 

membros da comissão ou de um servidor técnico-administrativo. 

 

Art. 9º. Os membros da Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU terão mandato de dois anos, sendo 



 

352 

 

admitida a reeleição ou recondução. 

 

Parágrafo Único: Perderá o mandato, mediante reconhecimento expresso de vacância pela Comissão 

de Biossegurança, o membro que, tendo sido convocado, faltar sem justificativa formal a três reuniões 

no mesmo ano, reassumindo o suplente e indicando-se novo representante. 

 

Art. 10º. Poderá haver a substituição de qualquer membro da comissão durante a vigência de seu 

mandato, desde que plenamente justificada. 

 

SEÇÃO I 

DAS ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA 

 

Art. 11. Compete ao Presidente da Comissão de Biossegurança do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu): 

 

a) Convocar e conduzir as reuniões ordinárias ou extraordinárias da Comissão de Biossegurança; 

b) Submeter à Comissão de Biossegurança todos os assuntos constantes da pauta de reunião; 

c) Assinar os atos destinados a formalizar e documentar as decisões da Comissão de 

Biossegurança; 

d) Convidar a participar das reuniões, após consulta e aprovação pelos membros da Comissão de 

Biossegurança da UNIGUAÇU, consultores para auxiliar na discussão de casos específicos; 

e) Distribuir aos membros da Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU matérias para seu exame 

e parecer; 

f) Zelar pelo cumprimento das normas deste Regimento e resolver as questões de ordem; 

g) Representar ou indicar representante da Comissão de Biossegurança nos atos que se fizerem 

necessários, respeitada a natureza de suas atribuições; 

h) Requerer a instauração de sindicância em caso de denúncia de irregularidade nas atividades 

descritas no artigo 3º deste Regimento; 

i) Assegurar o cumprimento das normas de biossegurança em conformidade com as 

recomendações nacionais e internacionais. 

 

Art.12. Compete ao vice-presidente substituir o presidente em suas faltas ou impedimentos legais. 

 

SEÇÃO II 
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DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA 

 

Art. 13Compete ao secretário: 

 

a)  Assessorar a presidência da Comissão de Biossegurança; 

b) Manter arquivos e registros de documentos e atividades relacionadas à Comissão de 

Biossegurança; 

c) Elaborar, redigir e organizar atas, memórias e documentos oficiais recebidos e emitidos pela 

Comissão de Biossegurança; 

d) Manter informações eletrônicas no âmbito da Comissão de Biossegurança; 

e) Elaborar juntamente com a presidênciao relatório anual de atividades da Comissão de 

Biossegurança submetê-lo à comissão para posterior encaminhamento as Pró-Reitorias já 

nominadas e divulgação à coletividade; 

f) Encaminhar documentos produzidos ou solicitados pela presidência e pela Comissão de 

Biossegurança; 

 

SEÇÃO III 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS MEMBROS 

 

Art. 14. Cabe aos membros da Comissão de Biossegurança do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu): 

 

a) Comparecer, participar e votar nas reuniões da comissão; 

b) Aprovar as pautas e memórias da reunião, elaboradas pela presidência e secretaria da 

Comissão de Biossegurança; 

c) Propor a convocação de reuniões extraordinárias da Comissão de Biossegurança; 

d) Examinar e relatar expedientes que lhes forem distribuídos pela presidência da Comissão de 

Biossegurança, dentro dos prazos estabelecidos; 

e) Propor atividades de interesse para a Comissão de Biossegurança; 

f) Representar a Comissão de Biossegurança nos atos e nas demais instâncias de interesse, 

quando indicados pelo presidente da comissão; 

g) Divulgar e fomentar a qualificação e participação em atividades de cunho científico e 

informativo no âmbito; 
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h) Aprovar, em reunião plenária, os grupos de trabalho, seu âmbito, duração e escopo de 

trabalho; 

i) Indicar, dentre eles, os dirigentes da primeira reunião dos grupos de trabalho, em que se 

escolherá sua coordenação; 

 

Parágrafo Único: Os membros titulares, em suas faltas, serão substituídos pelos respectivos suplentes 

nas reuniões da comissão, com iguais atribuições.  

 

CAPÍTULO IV 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 15. A Comissão de Biossegurança reunir-se-á ordinariamente, a cada dois meses, conforme 

calendário definido na primeira reunião anual, que ocorrerá na primeira semana do calendário letivo 

de cada ano, e extraordinariamente, sempre que convocada pelo seu presidente ou a requerimento da 

maioria simples de seus membros; 

§ 1º. Na impossibilidade de comparecimento do presidente ou do vice-presidente, dirigirá os trabalhos 

o decano da comissão. 

§ 2º. Os membros titulares serão convocados para as reuniões com no mínimo 48 horas de 

antecedência, cabendo a cada membro titular a responsabilidade de comunicar seu suplente em caso 

de sua impossibilidade de comparecimento. 

§ 3º.Nos casos em que o titular e seu suplente estiverem impossibilitados de comparecer à reunião, 

deverão comunicar com antecedência mínima de 24 horas e apresentar justificativa formal à 

presidência da Comissão de Biossegurança. 

§ 4º. As reuniões obedecerão à pauta formulada pelo presidente e secretário. 

§ 5º. Pedidos de inclusão de assuntos na pauta de reunião poderão ser dirigidos ao secretário por 

qualquer membro, com antecedência mínima de 24 horas da data de realização da reunião, ou 

apresentados durante a aprovação da pauta pelo plenário. 

§ 6º As reuniões serão instaladas com a presença mínima da maioria simples dos membros presentes. 

§ 7º As reuniões extraordinárias serão instaladas no horário estabelecido com a presença mínima da 

maioria simples dos membros presentes, descontadas as faltas justificadas, ou com qualquer número 

depois de decorridos 30 minutos. 

§ 8º O membro presente à reunião poderá solicitar, em qualquer fase dos trabalhos, salvo se já 

anunciada a decisão, a retirada de matéria de sua autoria ou pedir vista da que estiver em discussão, 

que será apreciada posteriormente, sempre respeitando o prazo definido pela Comissão de 
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Biossegurança. 

§ 9º Após o anúncio do encerramento da discussão pelo presidente ou por quem estiver dirigindo a 

reunião, a matéria será submetida à aprovação. 

 

Art. 16. Todas as decisões da Comissão de Biossegurança são deliberadas em reuniões ordinárias e 

extraordinárias, por votação.  

 

§ 1º. A votação é realizada mediante quorum, sendo que a aprovação das matérias se dará por maioria 

simples. 

§ 2º. Qualquer membro da Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU pode fazer constar seu voto em 

ata. 

§ 3º. O presidente da Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU tem o voto de qualidade. 

§ 4º. Os membros que coordenam ou participam de algum projeto ou outra atividade em votação 

devem abster-se do voto. 

 

Art. 17. A Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU poderá constituir subcomissões ou grupos de 

trabalho transitórios para apreciação de matéria específica, além de elaborar documentos técnicos 

para subsidiar as atividades dos grupos estabelecidos, podendo ainda convidar, com igual objetivo, 

personalidades de reconhecida competência em sua especialidade. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos pelaComissão de Biossegurança da UNIGUAÇU. 

Art. 19.Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE), revogadas as disposições em contrário. 

 

6.11.4 Laboratório de Materiais Mecânicos 

 

Atende às disciplinas de Projetos de Componentes Mecânicos I e II e Materiais 

de Construção Mecânica I e II na elaboração de projetos. Há diversos equipamentos 

como: ultrassom industrial, paquímetros, relógios comparadores, micrômetros, 

motores elétricos, torquímetro, moto esmeril, ferramentas de corte, torno universal, 

furadeira de bancada, jogo de chaves diversas, aparelho de solda Mig/Mag e solda 

elétrica, além de diversas peças mecânicas à disposição para manuseio do 
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acadêmico. 

 

6.11.5 Laboratório de Resistência dos Materiais 

 

Atende às disciplinas de Tecnologia Mecânica I e II, Materiais para Construção 

Mecânica I e II. 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. 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. 

 

6.11.6 Laboratório de Programação de Computadores e Robótica 

 

Destinado às disciplinas de Programação de Computadores e Métodos 

Numéricos I e II, permite que os alunos trabalhem com prototipagem rápida através 

de impressão 3D, equipamentos em arduino e Lego EV3 Mindstorm. 

 

6.11.7 Laboratório de Hidráulica e Mecânica dos fluidos, Instalações Hidro sanitárias 

e Instalações Elétricas 

 

Atende às disciplinas de Ciências Térmicas I e II e Instrumentação e Controle 

I e II. Há diversos equipamentos e aparatos experimentais, tais como: painel 

hidráulico, bancada de escoamento aberto, associação de bombas, painéis elétricos, 

manômetros com fluido manométrico dentre acessórios que oferecem suporte às 

atividades em laboratório. 

 

6.11.8 Laboratório de Eletrônica 

 

Atende à disciplina de Eletrotécnica. Equipado com diversas facilidades, tais 

como: gerador de função, fonte regulável, osciloscópio de banda multivariável, 

multímetro de bancada, multímetros portáteis, e diversos componentes eletrônicos 
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para manuseio do acadêmico. 

 

6.11.9 Salas de Desenho Técnico 

 

Atendem as disciplinas de Desenho Técnico I e II. A infraestrutura contempla 

pranchetas e réguas de diferentes tamanhos, além de quadros brancos. 

 

6.11.10 Sala de Simulação Gerencial 

 

Contém equipamentos de informática e softwares exclusivos para simulação, 

por meio de jogos virtuais, da realidade empresarial no que tange o planejamento e 

gerenciamento do negócio. Permite ao aluno trabalhar oferecendo assessoria e 

✝✂✍✟✖✄✑✂✒✁✞ �✆✞✕✁✁✁✝✞✡✞✁ �✟ ✠✕�✒✠✟✞✟ ✡✠ �✠�✖✠✍✂✓ ✕✁✡✁✂ ✠ ✆✒✞✍✡✠ �✂✒✑✠ ✡✞ ✒✠✆✁✎✂✄ 

 

6.12 APOIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO ADMINISTRATIVO 
 

O apoio didático pedagógico e administrativo é realizado por órgãos criados por 

proposta da Reitoria, ouvida a entidade mantenedora, para atendimento às 

necessidades de organização e expansão acadêmica e administrativa da IES, 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. 

 

6.13 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, 

diagnosticarem 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 
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professor/aluno, dentre outras. 

A Reitoria, a Pró-Reitoria Acadêmica por meio da Coordenação de Curso realiza 

constante motivação para que os docentes busquem aprimoramento profissional, 

apoiam a participação em eventos e incentivam o desenvolvimento da iniciação ao 

trabalho científico. 

 

6.14 SECRETARIA 
 

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 axtividade. 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 acadêmico). A 

secretaria atende de segunda-feira a sexta-feira das 7h45min às 22h30 min. e aos 

sábados das 7h 45min. às 12h. 

 

6.14.1 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 RM, 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 
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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. 

 

6.14.2 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. 

 

6.14.3 CORPO TÉCNICO DA BIBLITOECA 
 

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. 

 

6.15 OUTRAS ESTRUTURAS FÍSICAS 
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1) Sala de multimeios: apoio didático aos docentes com data show, 

retroprojetores, dvd players, etc; 

2) Academia de musculação: usada pelos acadêmicos para práticas de 

condicionamento físico; 

3) 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; 

4) Centro esportivo universitário: possibilita práticas desportivas extra-horário de 

aula; 

5) 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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