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1. DISPOSITIVOS LEGAIS E NORMATIVOS     

       

Seguem as informações sobre os dispositivos legais e normativos, 

conforme o Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação - presencial e a 

distância (INEP). 

 

 Dispositivo Legal 
Explicitação do Dispositivo 

Pela IES 

1 
Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso 

O PPC está coerente com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para os Cursos 
Superiores de Tecnologia previsto na 

RESOLUÇÃO CNE/CP nº 3, de 18/12/2002, 
publicada no DOU em 23/12/2002. 

2 

Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação das Relações Étnico-raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-
brasileira e Africana (Resolução CNE/CP 

N° 01 de 17 de junho de 2004) 

A Educação das Relações Étnico-Raciais, 
bem como o tratamento de questões e 

temáticas que dizem respeito aos 
afrodescendentes estão inclusas na 

disciplina de ÉTICA GERAL E 
PROFISSIONAL e atividades curriculares do 

curso previstas. 

3 
Titulação do corpo docente 

(Art. 66 da Lei 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996) 

Todo corpo docente tem formação em pós-
graduação. 

4 
Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

(Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010) 
O NDE está estruturado e ativo e atende à 

normativa pertinente. 

5 

Carga horária mínima, em horas para 
Cursos Superiores de Tecnologia. 

Atendendo à carga horária prevista no 
Catálogo Nacional de Cursos Superiores 

de Tecnologia (previsto 2.400 horas). 

O curso possui carga-horária de 2.720 
horas. 

6 Tempo de integralização 

O tempo mínimo de integralização do curso é 
de 6 semestres 

(3 anos). 
 

O tempo máximo de integralização do curso 
é de 9 semestres (4,5 anos). 

7 

Condições de acesso para pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida 

(Dec. N° 5.296/2004, com prazo de 
implantação das condições até dezembro 

de 2008) 

A IES apresenta condições de acesso para 
pessoas com deficiência e/ou mobilidade 

reduzida. 

8 
Disciplina obrigatória/optativa de Libras 

(Dec. N° 5.626/2005) 
O PPC prevê a inserção de Libras na 

estrutura curricular do curso como optativa. 

9 

Informações acadêmicas 
(Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, 
alterada pela Portaria Normativa MEC N° 

23 de 01/12/2010, publicada em 
29/12/2010) 

As informações acadêmicas exigidas estão 
disponibilizadas na forma impressa e virtual. 

http://fatecpr.com.br/ 

10 
Políticas de educação ambiental 

(Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e 
Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) 

Há integração da educação ambiental às 
disciplinas do curso de modo transversal, 

garantido pela disciplina de ÉTICA GERAL E 
PROFISSIONAL 

http://fatecpr.com.br/
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 Dispositivo Legal 
Explicitação do Dispositivo 

Pela IES 

11 
 

Diretrizes Nacionais para a Educação 
em Direitos Humanos, (Resolução 

CNE/CP N° 1, de 30/05/2012). 

A Educação Direitos Humano, estão inclusas 
na disciplina de DIREITO e atividades 

curriculares do curso previstas. 

12 
 

Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista, (Lei N° 

12.764, de 27 de dezembro de 2012). 

A Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista, estão 
inclusas na disciplina de DIREITO e 

atividades curriculares do curso previstas. 

Quadro 1 - Dispositivos legais atendidos pela IES. 
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2. DADOS GERAIS DO CURSO    

       

Os dados gerais do curso constam no quadro a seguir. 

 

 Dados Gerais do Curso 

DENOMINAÇÃO DO 
CURSO: 

TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL 

MODALIDADE: Tecnologia 

ENDEREÇO DE OFERTA 
DO CURSO:  

Rua Itacolomi, 450 – Portão – Curitiba/PR - CEP: 

81.070-150 

TURNO DE 
FUNCIONAMENTO:  

Integral Matutino Vespertino Noturno Totais 

Nº. DE VAGAS ANUAIS 

OFERECIDAS: 
0 0 0 100 100 

REGIME DE MATRÍCULA: Seriado semestral 

DURAÇÃO DO CURSO: 
CARGA HORÁRIA Tempo Mínimo Tempo Máximo 

2.720 6 semestres 9 semestres 

Quadro 2 - Resumo – Dados Gerais do Curso. 
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3. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS  
       

3.1 DA MANTENEDORA 
 

A entidade mantenedora da Faculdade de Tecnologia de Curitiba (FATEC-

PR) é a ETC – ESCOLA TECNOLÓGICA DE CURITIBA LTDA., pessoa jurídica de 

direito privado. 

 

3.1.1 Identificação 
 

Informações – Mantenedora 

Razão Social ESCOLA TECNOLÓGICA DE CURITIBA LTDA 

CNPJ 04.972.854/0001-90 

Endereço Rua Itacolomi Nº 450 

Bairro Portão Cidade Curitiba 

UF Paraná CEP 81.070-150 

Fone (41) 3246-7722 Fax (41) 3248-0246 

E-mail secretaria@fatecpr.edu.br 

  
Quadro 3 - Dados da Mantenedora. 

 

3.1.2 Finalidades  
 

A FATEC-PR surgiu como extensão do sólido trabalho realizado pela 

Escola Tecnológica de Curitiba Ltda., no intuito de ampliar suas ações 

empreendedoras e seus objetivos de desenvolvimento local e regional, sendo sua 

finalidade precípua é a de atender a uma significativa parcela da população 

curitibana, principalmente a constituída pelos jovens egressos do ensino médio.  

 

3.1.3 Condição Jurídica e Fiscal  
 

A Escola Tecnológica de Curitiba Ltda. é pessoa jurídica de direito privado, 

com fins lucrativos e sede e foro em Curitiba, Estado do Paraná e com seu Contrato 

Social na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20020103263, na data de 18 

de janeiro de 2002. 

mailto:secretaria@fatecpr.edu.br
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3.1.4 Dirigente Principal 
 

Seguem os dados do dirigente principal da mantenedora. 

 

Dirigente Principal – Mantenedora 

Nome João Paulo Alves da Silva 

Cargo Presidente 

CPF 173.958.538-06 RG 22.212.241-9 SESP/SP 

Endereço Rua Amadeu Miras Nº 85 

Bairro Jd. Vitória Cidade Avaré 

UF São Paulo CEP 18.708-667 

Fone 14-3732-2812 FAX   

E-mail presidencia@desconta.com.br 

 

Quadro 4 -  Dados do Dirigente Principal da Mantenedora. 

 

3.1.5 Histórico da Mantenedora  
 

A mantenedora da Faculdade de Tecnologia de Curitiba – FATEC-PR é a 

Escola Tecnológica de Curitiba Ltda. - ETC, pessoa jurídica de direito privado, com 

fins lucrativos e sede e foro em Curitiba, Estado do Paraná e com seu Contrato 

Social registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20020103263, na 

data de 18 de janeiro de 2002 e inscrita no CNPJ sob nº 04.972.854/0001-90 e no 

mesmo endereço da mantida. 

A última alteração contratual, datada de 17 de outubro de 2016, está 

arquivada no mesmo órgão oficial.  

A Escola Tecnológica de Curitiba Ltda. é uma instituição jovem, dedicada ao 

ensino de nível técnico profissionalizante e de nível superior. Constituída no ano de 

2002, sua finalidade precípua é a de atender a uma significativa parcela da 

população curitibana e da região metropolitana, principalmente a constituída pelos 

jovens egressos do ensino fundamental e médio que notoriamente necessitam de 

uma oportunidade de aprendizagem profissionalizante. Assim, pela iniciativa de 

pessoas experientes em áreas tecnológicas e em educação técnica profissional, 

foram iniciados os trabalhos de constituição da ETC por seus sócios fundadores, 

Profs. Luiz Carlos Jesus Asmir e Vera Lúcia Adib Asmir. 

Os trabalhos educacionais da ETC foram iniciados com o Colégio Técnico 

mailto:presidencia@desconta.com.br
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de Curitiba – CTC, com os seguintes cursos técnico-profissionalizantes: Curso 

Técnico em Computação, Curso Técnico em Telecomunicações e Curso Técnico em 

Eletrônica Industrial e Automação Industrial. Na sequência, com a Faculdade de 

Tecnologia de Curitiba - FATEC-PR, foram implantados os cursos superiores de 

Tecnologia em Redes de Computadores, em Sistemas de Telecomunicações, e em 

Eletrônica Industrial. Em 2009 foi autorizado o Curso de Administração, bacharelado.  

A ETC conta com uma infraestrutura de qualidade e com um quadro de 

pessoal técnico-administrativo e docente à altura de suas aspirações, que buscam 

permanentemente a excelência na qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

3.1.6 Áreas de Atuação e Inserção Regional 
 

Conforme prevê o contrato social, a Escola Tecnológica de Curitiba Ltda.  

Exerce suas atividades no município de Curitiba, Estado do Paraná, pretendendo 

ampliar seu raio de ação, na medida do crescimento previsto no PDI. 

A FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA (FATEC-PR) pretende 

dentro das características regionais, oferecer os cursos de graduação - atendendo à 

demanda regional e cumprindo seu papel social. 

É importante ressaltar a relevância do credenciamento da IES para região e 

sua reconhecida proposta de qualidade de ensino, pois apresenta uma excelente 

estrutura física, corpo docente qualificado e inovadora proposta pedagógica. 

A IES apresenta um pessoal técnico-administrativo em quantidade adequada 

e, sempre que necessário, recruta e qualifica novos funcionários para atender o nível 

de qualidade exigido. 

A IES foi pensada a partir da sua missão, visão, princípios, valores e inserção 

regional que constituem a sua vocação, pois está ciente de que a mudança 

provocada pelos avanços tecnológicos e pelo cenário globalizado é a grande 

certeza. 

As organizações e os seus talentos humanos necessitam estar preparadas 

para trabalharem com mudanças que ocorrem na atualidade. Entende-se que a 

economia não é só global, mas, também, instantânea e que não se trata apenas de 

inovações de produtos ou serviços, mas também de inovação estratégica, ou seja, a 
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capacidade de mudar profundamente os modelos de gestão e de negócio atuais, 

para criar novas formas de atender os clientes, criando riquezas para todos. 

 Outra característica é a sociedade da informação que está ingressando, a 

passos largos, no que pode ser chamado de era da economia do conhecimento. 

Muita riqueza estará sendo gerada e muita riqueza também poderá estar sendo 

destruída e isto depende, em grande parte, das técnicas de gestão e 

empreendedorismo. 

A inovação estratégica envolve três aspectos básicos: o desafio às 

ortodoxias, a descontinuidade e competências-chave. O desafio às ortodoxias 

compreende ações revolucionárias, que possam quebrar tabus e abrir novos 

caminhos. As ações relativas à descontinuidade devem conduzir a estratégias a 

serem operacionalizadas em um futuro que se pode fazer acontecer; nada irreal ou 

falso, mas com os pés no chão. As competências-chave dizem respeito ao profundo 

autoconhecimento das potencialidades das organizações; quais os conhecimentos 

que têm e para onde podem esses conhecimentos conduzir. 

 

3.2 DA MANTIDA 
 

Seguem os dados da mantida FATEC-PR. 

 

3.2.1  Identificação 
 

 Os dados de identificação e localização da mantida são os constantes no 

quadro a seguir. 

 

Informações – Mantida 

Nome FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA – FATEC-PR 

Sigla FATEC-PR 

Endereço Rua Itacolomi Nº 450 

Bairro Portão Cidade Curitiba 

UF Paraná CEP 81.070-150 

Fone (41) 3246-7722 

Fax (41) 3248-0246 

E-mail secretaria@fatecpr.edu.br 

Site www.fatecpr.edu.br 

 

mailto:secretaria@fatecpr.edu.br
http://www.fatecpr.edu.br/
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Foto 1 – Foto da Faculdade de Tecnologia de Curitiba – FATEC-PR. 

Fonte: FATEC-PR (2017). 

 

 

3.2.2 Dirigente Principal 
 

Seguem os dados do dirigente principal da mantida. 

 

Dirigente Principal – Mantida 

Nome Mauro Afonso Rizzo 

Cargo Diretor Geral 

CPF 261.864.598-70 RG 23.700.791-5 

Endereço Rua Antonio Corvino, 30 Vila Mariana - Botucatu 

Fone (14) 99775-4505 

E-mail mauro.rizzo@uol.com.br  

 
Quadro 5 - Dados do Dirigente Principal da Mantida. 

 

O dirigente principal conta ainda com os demais diretores, coordenadores e 

pessoal técnico-administrativo. 

 

 

mailto:mauro.rizzo@uol.com.br
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3.2.3 Contextualização e Resumo Histórico da IES 
 

A FATEC-PR é uma instituição particular de ensino superior, mantida pela 

Escola Tecnológica de Curitiba Ltda. (ETC), pessoa jurídica de direito privado, com 

fins lucrativos e sede e foro em Curitiba, Estado do Paraná, com Contrato Social 

registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20020103263, na data de 

18/01/2002, com alterações devidamente registradas. Em 2007, mudou do endereço 

na Rua Vinte e Quatro de Maio, 452 Centro. Curitiba/PR, para a Rua Itacolomi, 450 – 

Portão, Curitiba. A Portaria 265, de 06/04/2011 efetivou a mudança de endereço 

(processo MEC n° 23000.000860/2007-23). 

A mantenedora Escola Tecnológica de Curitiba Ltda. (ETC) iniciou suas 

atividades em 2002, com cursos técnicos profissionalizantes de nível médio, com o 

Colégio Técnico de Curitiba (CTC), que atualmente oferece cursos técnicos de nível 

médio subsequente e concomitante e o ensino médio regular. 

A FATEC-PR surgiu como extensão do trabalho realizado pela Escola 

Tecnológica de Curitiba Ltda., no intuito de ampliar suas ações empreendedoras e 

seus objetivos de desenvolvimento local e regional para contribuir para a educação.  

Nas mesmas instalações da FATEC-PR funciona o CTC - Colégio de Técnico 

de Curitiba, mantido pela ETC, onde são ofertados, no turno diurno e noturno, quatro 

cursos técnicos concomitantes e subsequentes, ao nível do ensino médio (Técnico 

em Automação Industrial, Técnico em Informática para Internet, Técnico em 

Telecomunicações e Técnico em Eletrotécnica) e oferta também o Curso de Ensino 

Médio Regular, no período da manhã. 

Até meados de 2013, a FATEC-PR fazia parte de um grupo, denominado 

ADAS, onde participava a Faculdade de Tecnologia de Curitiba - FATEC-PR, o 

Colégio Técnico de Curitiba (reconhecido pela SEED-PR), a Daysoft, empresa 

desenvolvedora de software, que oferecia oportunidade de trabalho aos alunos da 

faculdade, a Prime Saúde e a Fundação Natureza Pura (FNP) que oferecia, 

anualmente, bolsas de estudo de até 40%, para os alunos da Faculdade. 

A FATEC-PR também realiza atividades e Cursos de Extensão e 

Profissionalizantes, em áreas tecnológicas dos cursos que oferta. Dentre estes 

cursos têm ofertado os seguintes: NR-10, Comandos Industriais; Eletrônica 

Analógica (Eletrônica Básica); Eletrônica Digital; Instalação Elétrica Residencial e 
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Predial; Microprocessadores e Microcontroladores PIC; Microcontrolador da Família 

8051; NR 10; SEP; Informática Básica; Linguagem C++; Linguagem C; Linguagem 

Delphi; Linguagem Java; Linguagem Visual Basic; Programação Dot NET; 

Montagem e Manutenção de Computadores; Sistema Operacional Linux; 

Cabeamento Estruturado; Comunicações de Dados; Telefonia Básica e Telefonia 

Celular.  

A FATEC-PR - Faculdade de Tecnologia de Curitiba, mantida pela ETC - 

Escola Tecnológica de Curitiba S/C Ltda., foi credenciada pelo MEC através da 

Portaria No. 159, de 19 de janeiro de 2005, publicada no Diário Oficial da União do 

dia 20 de janeiro de 2005.  

A FATEC-PR iniciou suas atividades no ensino superior no ano de 2005, e 

atualmente, a IES conta com 11 (onze) cursos, sendo 3 (três) cursos superiores de 

tecnologia, 1 (um) curso de licenciatura e 7 (sete) cursos de bacharelado. 

O Curso de Tecnologia em Redes de Computadores, autorizado na mesma 

portaria de credenciamento da IES e com o Curso de Tecnologia em Sistemas de 

Telecomunicações e Curso de Tecnologia em Eletrônica Industrial, autorizados pelas 

Portarias No. 1.100 e 1.101, de 5 de abril de 2005, respectivamente, publicadas no 

DOU de 6 de abril de 2005. O Curso de Administração, bacharelado, autorizado pela 

Portaria Nº 185 de 06/02/2009, publicada no DOU 09 de fevereiro de 2009. O curso 

Engenharia de Produção Autorizado pela Portaria MEC/SERES nº 743, de 10 de 

dezembro de 2014 publicada no DOU em 11 de dezembro de 2014. O curso 

Engenharia Civil Autorizado pela Portaria MEC/SERES nº 704, de 02 de outubro de 

2015 publicado no D.O.U. em 05 de outubro de 2015. Os cursos Engenharia 

Elétrica, Autorizado pela Portaria MEC n 240, de 30 de Março de 2017, e 

Engenharia Mecânica, Autorizado pela Portaria MEC n 240, de 30 de Março de 

2017, respectivamente, publicados no DOU em 31 de Março de 2017. O curso de 

Pedagogia Curso autorizado pela Portaria MEC/SERES nº 584, de 17 de agosto de 

2015, publicada no DOU em 18 de agosto de 2015. O curso de Ciências Contábeis 

Autorizado pela Portaria Nº 816 de 29 outubro de 2015, publicado no DOU em 30 de 

outubro de 2015. O curso de Serviço Social Autorizado pela Portaria MEC/SERES nº 

266, de 27 de março de 2015. Publicada no D.O.U. em 30 de março de 2015. 

O Curso de Tecnologia em Eletrônica Industrial foi reconhecido pela 
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Portaria Ministerial Nº 471, de 22 de novembro de 2011, publicada no DOU de 

24/11/2011.  

O Curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações foi reconhecido 

pela Portaria Ministerial Nº 302, de 27 de dezembro de 2012, publicada no DOU de 

31/12/2012.  

O Curso de Tecnologia em Redes de Computadores foi reconhecido pela 

Portaria Ministerial Nº 298, de 27 de dezembro de 2012, publicada no DOU de 

31/12/2012.  

O Curso de Administração, bacharelado, autorizado pela Portaria Nº 185 de 

06/02/2009, publicada no Diário Oficial da União em 09/02/2009 foi reconhecido pela 

Portaria 664 de 12/12/2013, publicada no DOU de 13/12/2013. 

Todos os cursos de graduação superior da FATEC-PR funcionam no período 

noturno. 

Os cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia 

Mecânica, Engenharia Elétrica, Administração, Ciências Contábeis e Pedagogia 

funcionam também no período matutino. 

Cada um dos cursos superiores, ofertados pela FATEC-PR, têm em média 

autorizadas 100 vagas anuais e todos são ofertados no regime semestral e no 

período noturno e alguns em no período matutino. 

A IES também oferece cursos de pós-graduação lato sensu. 

 

3.3 FINALIDADES 
 

Alinhada aos novos tempos, a Faculdade desenvolve esforços objetivando 

o processo de permanente atualização administrativa com uma gestão participativa, 

buscando a otimização de seus processos e a consolidação de sua atuação junto à 

sociedade.  

A qualidade dos serviços oferecidos, o pronto atendimento à sua clientela e 

a permanente busca da melhoria, são princípios que balizam as ações internas e 

relações externas da Faculdade de Tecnologia de Curitiba (FATEC-PR). 

Nesse contexto, a Instituição de Ensino Superior é consciente de seu papel 

como instituição promotora de mudanças, mediante a formação e qualificação do 

homem-cidadão que interage ativamente junto à sociedade, promovendo o 
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crescimento e desenvolvimento local, regional e nacional. 

Segundo o Regimento Geral, as finalidades da FATEC-PR são as seguintes: 

 
[…] 

Artigo 2º A FATEC-PR, integrada por uma comunidade de 
professores, alunos e de pessoal técnico e de apoio administrativo, para a 
concretização de sua missão, tem por objetivos: 

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

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 
para a inserção em setores profissionais e para a participação no 
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 
contínua; 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, 
visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão 
da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do 
meio em que vive; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber 
através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os 
conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, 
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural 
e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

Parágrafo Único. No desenvolvimento de seus objetivos 
institucionais, a FATEC-PR, em conformidade com os princípios da 
Entidade Mantenedora, respeitará e difundirá os princípios universais dos 
direitos humanos e da preservação do meio ambiente. 
[…] (REGIMENTO INTERNO). 

 

3.4 PROPOSTA DA INSTITUIÇÃO 
 

A sociedade contemporânea vive momentos de intensas transformações 

decorrentes da necessidade de se compatibilizar, otimizar, adequar ou mesmo 

transmutar valores que a ela não se convergem, visto que, no século XXI cada vez 

mais a valorização do Capital Intelectual está em voga. 

Não se pode negar que a Universidade é o meio pelo qual se materializa o 

produto do saber, que doravante será chamado de Capital Intelectual. As Instituições 

de Ensino Superior, de Extensão e de Pesquisa deverão se desenvolver a ponto de, 

não só garantirem a sua inserção no mundo globalizado, mas para exercer, com 

primor inigualável, aquilo que se pode definir como função sustentadora dos 
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aspectos básicos para garantir o direito a uma vida digna a todo e qualquer Homem. 

A demanda cada vez maior por novas vagas nas universidades e a falta de 

recursos governamentais para criação e ampliação de vagas no setor público vêm 

sendo um grande desafio e têm encontrado na instalação de universidades privadas 

a garantia do comprimento do direito ao acesso ao ensino superior a todo cidadão, 

em especial, o brasileiro que assim desejar. 

Discutir as causas do crescimento de demanda pelos cursos de graduação e 

as maneiras para suprir tal demanda sem a “massificação do ensino" é 

indispensável. Superar a concepção de ensinar por ensinar é também necessário.  

Atender a demanda por vagas nas universidades, de forma consciente, 

facilitará a formação de uma sociedade crítico-reflexiva e, jamais, simplesmente, 

portadora de diplomas e certificados que não garantem ao indivíduo uma postura 

ética e um comprometimento moral com o seu próximo. 

Dado às transformações sofridas pela universidade, no que concerne aos 

seus objetivos e finalidade, e por estar o conhecimento disseminado em todos os 

segmentos sociais, representado nas mais diversas formas e propagado por 

intermédio dos meios de comunicação de massa, é preciso pensar e repensar, com 

bastante moderação: a missão institucional de uma universidade; a maneira de se 

buscar formas de assegurar um ensino de qualidade que contemple a diversidade 

cultural e de conhecimento daqueles a que ela se destina, simultaneamente, ao 

atendimento da oferta e procura pelos cursos superiores. 

Preocupadas em formar profissionais com competências e habilidades para 

atuarem nas mais diversas áreas e ainda capazes de exercerem sua própria 

cidadania, a ETC- ESCOLA TECNOLÓGICA DE CURITIBA LTDA., por intermédio 

de sua Faculdade de Tecnologia de Curitiba (FATEC-PR) propõe, no presente 

projeto, uma ampla discussão acerca da postura e do perfil que deverá sustentar 

doravante. Todos os seus esforços estarão voltados para a análise de fatores que 

ela considera imprescindíveis na realização do seu trabalho, ou seja, na formação de 

cidadãos críticos que, ao atuarem no mercado de trabalho local ou em outro, estarão 

se portando de maneira coerente e consciente. 

A Faculdade de Tecnologia de Curitiba como uma instituição preocupada 

com a construção de novos conhecimentos e de profissionais éticos e tecnicamente 
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capacitados, pretende adotar uma prática pedagógica que parta da realidade 

econômica, social e cultural do aluno (senso-comum) incluindo-o no universo 

catedrático, para que  possa refletir a sua prática e por meio da comparação crítico-

reflexiva, adquirir o conhecimento elaborado sistematicamente (o conhecimento 

científico). 

Em face do exposto, pretende a Instituição, com este projeto, inserir-se no 

conjunto das grandes instituições do Brasil e do Mundo que trabalham em prol do 

crescimento do Homem na sua totalidade pessoal, espiritual e profissional. 

 

3.5 CONTEXTUALIZAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS SUAS INSERÇÕES 
INSTITUCIONAL, POLÍTICA, GEOGRÁFICA E SOCIAL 

 

3.5.1 Áreas de Atuação da FATEC-PR e Inserção Regional 
 

A FATEC-PR possui uma zona de influência extensa, por poder receber 

alunos de diversos municípios do Paraná, e, mais acentuadamente, de Curitiba e de 

sua Região Metropolitana, sendo seu ambiente de maior atuação na Mesorregião 10 

do Paraná, mais especificamente com os municípios de Adrianópolis, Agudos do 

Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campo Largo, 

Campina Grande do Sul, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Doutor 

Ulisses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Mandirituba, Pinhais, Piraquara, Quatro 

Barras, Quitandinha, Lapa, Rio Branco do Sul, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul 

e Tunas do Paraná. 

 

3.5.2 Mesorregiões do Estado do Paraná 
 

A figura a seguir mostra as Mesorregiões do Estado do Paraná. 
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Figura 1 - Regiões do Estado do Paraná. 
FONTE: Site do IBGE. 

 
 

A Região Metropolitana de Curitiba é a 118ª maior área metropolitana do 

mundo. Estimativas do Censo 2007, do IBGE, apontam que a Região Metropolitana 

de Curitiba tem 3.595.662 habitantes, concentrando maior PIB do sul do país e o 

terceiro nacional, com pouca diferença em relação ao segundo colocado. Com estes 

dados, a Grande Curitiba classifica-se como a 9ª maior e mais importante região 

metropolitana do país. 

 

Região Sul-PR 
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Figura 2 - Região Metropolitana de Curitiba. 

FONTE: Site do IBGE. 

 

3.5.3 Dados Demográficos da Região 
 

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) é a 118ª maior área metropolitana 

do mundo. Estimativas do Censo 2015, do IBGE, apontam que a Região 

Metropolitana de Curitiba tem 3.502.790 habitantes. A Grande Curitiba classifica-se 

como a 9ª maior e mais importante região metropolitana do país. 

 

TABELA 1 - DADOS PRINCIPAIS DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA RMC (IBGE, CENSO 
2015). 

MUNICÍPIOS POPULAÇÃO ÁREA DENSIDADE DISTÂNCIA DA 
CAPITAL Km 

DATA DE 
CRIAÇÃO 

DATA DE 
INCLUSÃO 

Adrianópolis 6.333 1.423 4,92 133 25/07/1960 16/05/1995 

Agudos do Sul 8.982 145 49,80 73 25/07/1960 22/04/1998 

Almirante Tamandaré 112.870 276 319,84 17 10/10/1947 02/01/1974 

Araucária 133.428 466 202,27 27 11/02/1890 02/01/1974 

Balsa Nova 12.337 408 24,88 42 25/01/1961 02/01/1974 

Bocaiúva do Sul 12.159 832 10,88 40 16/03/1934 02/01/1974 

Campo do Tenente 7.693 304 23,4 85 25/01/1961 29/10/1961 

Campina Grande do Sul 41.821 601 57,51 31 07/02/1956 02/01/1974 

Campo Largo 1.249,422 1.192 77,84 32 02/04/1870 02/01/1974 

Campo Magro 27.517 274 74,49 10 11/12/1995 11/12/1995 

Cerro Azul 17.755 1.193 13,71 87 27/12/1897 29/12/1994 

Colombo 232.432 199 921,25 19 13/01/1890 02/01/1974 

Contenda 17.525 324 40,87 48 14/11/1951 02/01/1974 

Curitiba 1.879.355 433 3665,85 0 29/03/1693 02/01/1974 

Doutor Ulisses 5.808 779 7,71 170 20/11/1990 29/12/1994 

Fazenda Rio Grande 92.204 173 363,45 19 29/01/1990 29/01/1990 

Itaperuçu 26.755 288 67,17 37 09/11/1990 09/11/1990 

Lapa 47.557 2145 19,50 71 07/03/1872 08/03/2002 

R.M.C. 
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Mandirituba 24.905 348 50,40 45 25/07/1960 02/01/1974 

Piên 12.211 254 47,93 85 25/01/1961 01/11/1961 

Pinhais 127.045 61 1688,28 7 18/03/1992 18/03/1992 

Piraquara 104.481 225 323,94 22 17/01/1890 02/01/1974 

Quatro Barras 22.048 170 95,06 31 25/01/1961 02/01/1974 

Quitandinha 18.419 452 33,79 72 13/06/1961 29/12/1994 

Rio Branco do Sul 32.232 835 35,14 33 10/10/1947 02/01/1974 

São José dos Pinhais 297.895 900 227,02 15 27/12/1897 02/01/1974 

Tijucas do Sul 15.970 686 17,87 62 14/11/1951 29/12/1994 

Tunas do Paraná 7.559 623 5,80 87 30/04/1990 30/04/1990 

RMC 3.502.790 15.451 179,17 ---- 02/01/1974 ---- 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000 

 

Criada pela Lei Complementar Federal n.º 14/73, a Grande Curitiba é 

composta atualmente por 29 municípios, conforme mostra o quadro a seguir 

elaborado, elaborado com base em dados do IBGE de 2015: 

 

TABELA 2 – DADOS DOS MUNICÍPIOS DA GRANDE CURITIBA. 
 

Município Legislação 
Área 
(km²) 

População 
(2015) 

IDH 
PIB em mil R$ 

(2013) 

Adrianópolis  

Lei Est. nº 
11.096/95  

1.349,338 6.333 0,667 médio 105.901 

Agudos do Sul  

Lei Est. nº 
12.125/98  

192,228 8.983 0,660 médio 119.464 

Almirante 
Tamandaré  

Lei Compl. Fed. 
nº 14/73  

195,145 112.870 0,699 médio 1.106.562 

Araucária  

Lei Compl. Fed. 
nº 14/73  

469,166 133.428 0,740 elevado 7.360.425 

Balsa Nova 

Lei Compl. Fed. 
nº 14/73  

396,914 12.337 0,696 médio 555.836 

Bocaiúva do Sul  

Lei Compl. Fed. 
nº 14/73  

826,344 12.159 0,640 médio 153.199 

Campina Grande 
do Sul  

Lei Compl. Fed. 
nº 14/73  

539,861 41.821 0,718 elevado 987.480 

Campo do 
Tenente 

Lei Compl. Est. 
nº 139/11  

304,489 7.693 0,686 médio 153.896 

Campo Largo  

Lei Compl. Fed. 
nº 14/73  

1.249,422 124.098 0,745 elevado 3.482.715 

Campo Magro  

Lei Est. nº 
11.096/95  

275,466 27.517 0,701 elevado 279.062 

Cerro Azul  

Lei Est. nº 
11.027/94  

1.341,187 17.755 0,573 baixo 204.174 

Colombo  

Lei Compl. Fed. 
nº 14/73  

198,007 232.432 0,733 elevado 3.796.353 

Contenda 

Lei Compl. Fed. 
nº 14/73  

299,037 17.525 0,681 médio 244.204 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adrian%C3%B3polis_(Paran%C3%A1)
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11096-95.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11096-95.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agudos_do_Sul
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie12125-98.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie12125-98.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Almirante_Tamandar%C3%A9_(Paran%C3%A1)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Almirante_Tamandar%C3%A9_(Paran%C3%A1)
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arauc%C3%A1ria_(Paran%C3%A1)
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Balsa_Nova
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bocai%C3%BAva_do_Sul
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campina_Grande_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campina_Grande_do_Sul
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_do_Tenente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_do_Tenente
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=62625&indice=1&totalRegistros=
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=62625&indice=1&totalRegistros=
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Largo_(Paran%C3%A1)
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Magro
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11096-95.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11096-95.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cerro_Azul_(Paran%C3%A1)
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colombo_(Paran%C3%A1)
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contenda
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
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Curitiba  

Lei Compl. Fed. 
nº 14/73  

434,967 1.879.355 
0,823 muito 

elevado 
79.383.343 

Doutor Ulysses  

Lei Est. nº 
11.027/94  

781,447 5.808 0,546 baixo 53.677 

Fazenda Rio 
Grande  

Lei Est. nº 
11.027/94  

116,676 92.204 0,720 elevado 1.330.723 

Itaperuçu  

Lei Est. nº 
11.027/94  

312,382 26.755 0,637 médio 416.764 

Lapa  

Lei Est. nº 
13.512/02  

2.045,893 47.557 0,706 elevado 1.157.893 

Mandirituba 

Lei Compl. Fed. 
nº 14/73  

379,179 24.905 0,655 médio 507.614 

Pinhais  

Lei Est. nº 
11.027/94  

61,007 127.045 0,751 elevado 4.947.752 

Piraquara  

Lei Compl. Fed. 
nº 14/73  

227,560 104.481 0,700 elevado 1.083.156 

Piên  

Lei Compl. Est. 
nº 139/11  

254,903 12.211 0,694 médio 587.940 

Quatro Barras  

Lei Compl. Fed. 
nº 14/73  

179,538 22.048 0,742 elevado 1.548.781 

Quitandinha  

Lei Est. nº 
11.027/94  

447,023 18.419 0,680 médio 258.842 

Rio Branco do 
Sul  

Lei Compl. Fed. 
nº 14/73  

814,361 32.232 0,679 médio 1.026.545 

Rio Negro  

Lei Compl. Est. 
nº 139/11  

603,246 33.395 0,760 elevado 858.233 

São José dos 
Pinhais  

Lei Compl. Fed. 
nº 14/73  

945,717 297.895 0,758 elevado 25.238.577 

Tijucas do Sul  

Lei Est. nº 
11.027/94  

672,197 15.970 0,636 médio 362.860 

Tunas do Paraná  

Lei Est. nº 
11.027/94  

668,481 7.559 0,611 médio 88.324 

Total 
 

15.418,543 3.502.790 0,783 [14]elevado 134.769.406 

Fonte: IBGE – Dados de 2015. 

 

Os dados estatísticos mostrados nas figuras a seguir, obtidas pela CPA da 

FATEC-PR no portal do SEBRAE em 2012, e que foram elaborados com base em 

dados do IBGE obtidos do Censo demográfico de 2010, indicam que o potencial 

para a IES é grande e pode contribuir significativamente na sua área de influência, 

em função do número de empresas que pode absorver os formados. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutor_Ulysses
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fazenda_Rio_Grande
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fazenda_Rio_Grande
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Itaperu%C3%A7u
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lapa_(Paran%C3%A1)
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie13512-02.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie13512-02.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mandirituba
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pinhais
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piraquara
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%AAn
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=62625&indice=1&totalRegistros=
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=62625&indice=1&totalRegistros=
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quatro_Barras
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quitandinha
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Branco_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Branco_do_Sul
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Negro_(Paran%C3%A1)
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=62625&indice=1&totalRegistros=
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=62625&indice=1&totalRegistros=
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_dos_Pinhais
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_dos_Pinhais
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leifcomp14-73.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tijucas_do_Sul
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tunas_do_Paran%C3%A1
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
http://www.comec.pr.gov.br/arquivos/File/leie11027-94.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Curitiba#cite_note-14
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Curitiba#cite_note-14
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Figura 3 – Características da Região onde se insere a FATEC-PR. 

Fonte: Portal do SEBRAE. 

 
3.5.4 O Município de Curitiba e o seu entorno 

 

Nos seus primórdios, a região de Curitiba era uma região de floresta 

exuberante onde reinavam as araucárias. Os nativos tupi-guaranis, que habitavam 

região, referiam-se a ela como Curitiba, que pode ser traduzido como pinheiral. 

No início da Era Cristã, o Planalto Curitibano era habitado por povos 

ceramistas de tradição Itararé. Casas subterrâneas, encontradas em sítios 

arqueológicos nos arredores de Curitiba, mostram a adaptação dos nativos às 

condições adversas do clima, como os ventos frios. 

Por época da chegada dos portugueses ao Brasil, o Planalto Curitibano era 

ocupado por grupos das famílias linguísticas Jê e Tupi-Guarani. 

As primeiras décadas do século 16 marcaram o início de uma guerra de 

conquista dos europeus contra os povos indígenas que habitavam os planaltos do 

Sul e Sudeste do Brasil. Eram expedições portuguesas e espanholas em busca de 

metais e pedras preciosas e índios para escravizar. 

Existem relatos de que os campos de Curitiba foram descobertos pela 

expedição de Pero Lobo, em 1531. Essa expedição bandeirante partiu de Cananéia 

em busca de ouro e prata na região dos Incas, seguindo uma trilha indígena que 
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passava pelos arredores da atual cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. A 

expedição acabou sendo dizimada pelos índios guaranis, nas proximidades de Foz 

do Iguaçu, durante a travessia do rio Paraná. 

 

 

Foto 3. Vista Aérea parcial de Curitiba/PR. 
Fonte: internet. 

 

Em 4 de novembro de 1668 reuniram-se trinta homens bons e solicitaram ao 

Capitão Gabriel de Lara, de Paranaguá a elevação do pelourinho. Este simbolizava 

a implantação da categoria de vila e a submissão ao Rei. O pedido foi deferido e o 

pelourinho levantado, mas não foram eleitas as autoridades.  

Não havendo a eleição de autoridades, a implantação da vila não se 

efetivou. Gabriel Lara indicou um Capitão Povoador, que era seu representante, 

responsável pela manutenção da ordem pública. Este representante foi Matheus 

Martins Leme, natural de São Paulo. (Vol VII pág. 259 e 260 Tit. Martins Bonilhas) 

Genealogia Paulistana de Silva Lemes. 

Esta situação peculiar, irregular, se manteve até que o envelhecimento do 

Capitão Povoador foi acompanhado por um grande aumento da violência.  

Em 1693, os curitibanos fizeram um requerimento a Matheus Leme exigindo 

a eleição das autoridades. O Capitão Povoador, que até então exercia autoridade 
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quase absoluta, aceitou o pedido. 

 

 

Foto 3. Vista do Jardim Botânico de Curitiba. 
Fonte: Internet. 

 

As eleições ocorreram em 29 de março de 1693, sendo eleitos os 

componentes da câmara municipal, os juízes, o procurador da câmara e o escrivão. 
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Foto 3. Vista do Museu Oscar Niemayer em Curitiba. 
Fonte: Internet. 

 

O ato foi oficializado pelo então Capitão-mor de Paranaguá, Francisco da 

Silva Magalhães, concluindo a organização política da vila de Curitiba. 

 

3.5.5 Aspectos Geográficos e Econômicos 
 

As informações abaixo se referem aos indicadores geográficos de Curitiba, 

como forma de melhor visualização das condições gerais da comunidade. Vale 

ressaltar que as fontes da presente pesquisa encontram-se identificadas nos 

próprios quadros e tabelas. 

TERRITÓRIO  

 

INFORMAÇÃO FONTE DATA   

Altitude IBGE 2007 934 metros 

Desmembrado IPARDES 2007 Paranaguá 

Instalação IPARDES 2007 29/03/1693 

Área Terrestre SEMA 2007 435,495 km2 

Distância à 
Capital 

SETR 2007 - km 

Quadro 1- Informações do Território. 
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    ÁREA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA  

INFORMAÇÃO  FONTE  DATA     ESTATÍSTICA  

Número de Eleitores  TSE 2008 1.254.776 pessoas 

Prefeito(a) TRE 2010 Rafael Greca 

Quadro 2- Área Político- Administrativa. 

 

    ÁREA SOCIAL  

INFORMAÇÃO FONTE DATA ESTATÍSTICA 

População Censitária - Total IBGE 2015 1.879.355 habitantes 

População – Estimada IBGE 2016 1.893.997 habitantes 

Pessoas em Situação de 
Pobreza (2)  

IBGE/IPARDES 2000 155.080   

Famílias em Situação de 
Pobreza (2)  

IBGE/IPARDES 2000 42.620   

População Economicamente 
Ativa 

IBGE 2000 828.717 pessoas 

População Ocupada IBGE 2000 712.040 pessoas 

Número de Domicílios - Total  IBGE 2000 542.310   

Matrículas na Pré-escola SEED 2008 23.470 alunos 

Matrículas no Ensino 
Fundamental 

SEED 2008 249.846 alunos 

Matrículas no Ensino Médio SEED 2008 80.463 alunos 

Matrículas no Ensino Superior MEC/INEP 2008 114.544 alunos 

Quadro 3- Área Social. 

 

    ECONOMIA 

INFORMAÇÃO  FONTE  DATA   ESTATÍSTICA  

Número de Estabelecimentos – 
RAIS 

MTE 2008 52.285   

Número de Empregos – RAIS MTE 2008 771.798   

Produção de Milho IBGE 2008 382 toneladas 

Produção de Uva IBGE 2008 49 toneladas 

Produção de Feijão IBGE 2008 9 toneladas 

Bovinos IBGE 2008 1.092 cabeças 

Equinos IBGE 2008 432 cabeças 
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Galináceos IBGE 2008 5.462 cabeças 

Ovinos IBGE 2008 164 cabeças 

Suínos IBGE 2008 332 cabeças 

Valor Adicionado Fiscal (VAF) – 
Total 

SEFA 2008 23.942.954.247 R$ 1,00 (P) 

VAF - Produção Primária SEFA 2008 188.392.101 R$ 1,00 (P)  

VAF – Indústria SEFA 2008 10.384.726.693 R$ 1,00 (P) 

VAF - Indústria - Simples 
Nacional 

SEFA 2008 267.475.869 R$ 1,00 (P) 

VAF - Comércio/Serviços SEFA 2008 11.589.701.011 R$ 1,00 (P) 

VAF - Comércio - Simples 
Nacional 

SEFA 2008 1.493.558.985 R$ 1,00 (P) 

VAF - Recursos/Autos SEFA 2008 19.099.588 R$ 1,00 (P) 

Receitas Municipais Prefeitura 2008 3.782.943.323,95 R$ 1,00 

Despesas Municipais Prefeitura 2008 3.673.073.275,99 R$ 1,00 

ICMS por Muncípio de Origem 
do Contribuinte 

SEFA 2009 4.922.022.618,09 R$ 1,00 

Quadro 4- Economia de Curitiba. 

 

    INFRAESTRUTURA  

INFORMAÇÃO  FONTE  DATA     ESTATÍSTICA  

Abastecimento de Água  SANEPAR  2009 654.335 
unid. atend. 

(3)  

Atendimento de Esgoto SANEPAR  2009 575.750 
unid. atend. 

(3) 

Consumo de Energia Elétrica - 
Total  

COPEL 2009 4.190.364 mwh 

Consumidores de Energia Elétrica - 
Total  

COPEL 2009 684.197   

Quadro 5- Infraestrutura. 

 

    INDICADORES 

INFORMAÇÃO  FONTE  DATA     ESTATÍSTICA  

Densidade Demográfica IPARDES 2009 4.250,83 hab/km2 

Índice de Desenvolvimento 
Humano - IDH-M 

PNUD/IPEA/FJP 2000 0,856   

Índice Ipardes de Desempenho 
Municipal – IPDM 

IPARDES 2007 0,8106   
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PIB Per Capita IBGE/IPARDES 2007 21.025 R$ 1,00 

Índice de Gini IBGE 2000 0,590   

Grau de Urbanização IBGE 2000 100,00 % 

Taxa de Crescimento Geométrico IBGE 2000 2,13 % 

Coeficiente de Mortalidade 
Infantil 

SESA 2008 9,83 
mil NV 

(P) 

Taxa de Pobreza (2)  IBGE/IPARDES 2000 8,61 % 

Taxa de Analfabetismo de 15 
anos ou mais  

IBGE 2000 3,4 % 

Valor Bruto Nominal da Produção 
Agropecuária 

DERAL 2008 8.790.764,88 R$ 1,00 

(1) - Resultados da população residente em 1º de abril de 2007, encaminhados ao Tribunal de Contas da União 
em 14 de novembro de 2007. Para os municípios com mais de 170.000 habitantes (Cascavél, Colombo, 
Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e São José dos Pinhais) não houve contagem da 
população e, nesses casos, foi considerada a estimativa na mesma data. 

(2) - Pessoas em situação de pobreza é a população calculada em função da renda familiar per capita de até 1/2 
salário mínimo. Os dados referentes a Situação de Pobreza são provenientes dos microdados do Censo 
Demográfico (IBGE) e das Tabulações especiais feitas pelo Ipardes. 

(3) - Unidades (economias) atendidas é todo imóvel (casa, apartamento, loja, prédio, etc.) ou subdivisão 
independente do imóvel para efeito de cadastramento e cobrança de tarifa (Adaptado do IBGE, CIDE, 
SANEPAR). 

Quadro 6- Indicadores. 
 

Curitiba está localizada no primeiro planalto do Paraná, na sua parte menos 

ondulada, no também denominado planalto curitibano. Ocupa o espaço geográfico 

de 432,17 km² de área na latitude 25º25'40"S e longitude 49º16'23"W. O litoral do 

estado está a uma distância de 70 quilômetros da cidade (Oceano Atlântico). O 

município tem uma extensão norte-sul de 35 km e leste-oeste de 20 km. Entretanto, 

Curitiba não se limita ao seu espaço, pois os laços culturais com os povos de todos 

os continentes existem desde a chegada dos imigrantes; dentre os mais numerosos 

estão os portugueses, italianos, poloneses, alemães, ucranianos, japoneses, sírios e 

libaneses. 

Tal peculiaridade dá a Curitiba duas grandes características: primeiramente, 

seu atraente caráter multicultural e cosmopolita e, em segundo lugar, ser a cidade-

pólo da Região Metropolitana, que atualmente é composta por 29 municípios. 

 

3.5.6 Geologia 
 

Na região de Curitiba encontram-se sedimentos da formação Guabirotuba. 

Tais sedimentos ocorreram durante o Quaternário Antigo ou Pleistoceno, de origem 

flúvio-lacustre que preencheram uma antiga e grande depressão, formando a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Multiculturalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cosmopolitismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Curitiba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lago
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chamada bacia de Curitiba. 

 

3.5.7 Relevo 
 

O relevo de Curitiba é levemente ondulado. A altitude média da cidade é de 

934,6 m acima do nível do mar, variando entre os valores mínimo e máximo de 900 

e 1000 m, aproximadamente. 

Curitiba, capital do Estado do Paraná, possui superfície de 432,17 km² no 

Primeiro Planalto Paranaense, o qual foi descrito por Reinhard Maack (1981) como 

"uma zona de eversão entre a Serra do Mar e a Escarpa Devoniana", mostrando um 

plano de erosão recente sobre um antigo tronco de dobras. 

Uma série de terraços escalonados são dispostos em intervalos altimétricos 

caracterizando Curitiba com uma topografia ondulada de colinas suavemente 

arredondadas, ou seja, um relevo levemente ondulado, dando-lhe uma fisionomia 

relativamente regular. 

O município de Curitiba possui uma altitude média de 934,6 m acima de 

nível do mar, sendo que o ponto mais alto está ao norte do município, 

correspondendo à cota de 1.021,00m, no bairro Lamenha Pequena, dando-lhe uma 

feição topográfica relativamente acidentada e composta por declividades mais 

acentuadas, devido à proximidade com a Região Serrana de Açungui. 

Ao sul do município de Curitiba encontra-se a situação de mais baixo 

terraço, com cota de 864,90m, localizada no bairro do Caximba, na cabeçeira do rio 

Iguaçu. 

Há cadeias montanhosas e conjuntos de elevações rochosas em 

praticamente todo o entorno da cidade, sendo o mais notável e imponente destes a 

Serra do Mar, localizada a leste de Curitiba e que separa o planalto do litoral do 

Paraná. Ao norte, há elevações na região de Rio Branco do Sul e ao oeste, singelos 

conjuntos de morros em Campo Magro. Ao sul da cidade não há elevações 

sensíveis, a não ser próximo da fronteira com Santa Catarina. 
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Figura 1. Faixas de Temperatura nos meses do ano. 

 
Curitiba é a capital mais fria do Brasil, a média das mínimas em julho é 

8,4ºC, a média das máximas é 26,2ºC em fevereiro. A média anual é 16,5ºC. 

 

 

Figura 2. Precipitação Pluviométrica nos meses do ano. 

 
A precipitação é menor no inverno, todavia não há estação seca definida ao 

longo do ano. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Curitiba_temp_1.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Curitiba_prec_1.png
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3.5.8 Clima 
 

A altitude dá à cidade características próprias, como um inverno mais frio do 

que o das demais capitais do Brasil, exibindo um rigor semelhante a dos invernos de 

alguns locais de maior latitude. 

O clima de Curitiba é subtropical úmido, sem estação seca, com verões 

suaves e invernos relativamente frios, pela classificação de Köppen, segundo a qual, 

aliás, seria do tipo Cfb, ou seja, mesotérmico úmido com verões frescos. Em razão 

da proximidade do mar - o oceano está a cerca de 70 quilômetros da cidade - a 

maritimidade tem grande influência no clima local, sendo responsável por suavizar 

as ondas de frio do inverno e evitar dias de calor intenso no verão, além de tornar a 

cidade bastante úmida, uma vez que praticamente todos os dias a umidade relativa 

alcança pelo menos 90% no período noturno. 

O clima não é muito constante, sendo comum observar variações sensíveis 

em um único dia, com temperaturas oscilando entre 7ºC e 30ºC, inclusive com a 

possibilidade de chuvas, sol, neblina no mesmo dia. 

A temperatura média anual é de 16,5°C, com amplitude térmica anual de 

aproximadamente 7°C, sendo 12,3°C a temperatura média no mês mais frio (julho) e 

22,6°C no mês mais quente (fevereiro). 

Curitiba tem a mais baixa temperatura média anual dentre as capitais 

brasileiras. Essa característica deve-se a altitude, que garante um clima mais frio 

que o das duas capitais de estado mais ao sul, Florianópolis (Santa Catarina) e 

Porto Alegre (Rio Grande do Sul) ambas ao nível do mar. 

Mesmos em invernos brandos, as temperaturas mínimas diárias ficam na 

média de 10ºC contra 7ºC ou menos, em invernos rigorosos. No verão as 

temperaturas mínimas ficam na média de 16ºC e as máximas 26°C. Durante o 

inverno as mínimas médias ficam em torno de 8°C e as máximas 18°C. Também 

durante o inverno, observa-se uma média de 40 dias com temperaturas abaixo de 

10ºC e uma média de 4 geadas em invernos brandos contra mais de 10 em invernos 

rigorosos e com alguma chance de neve em invernos rigorosos. 

Segundo o SIMEPAR, a temperatura mínima absoluta de Curitiba foi -6,0ºC 

em 18 de Julho de 1975. Já a temperatura máxima registrada pelo INMET foi 35,2ºC 

em 17 de Novembro de 1985. O professor Reinhard Maack relata o registro de -

http://pt.wikipedia.org/wiki/1975
http://pt.wikipedia.org/wiki/1985
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6,3ºC em Curitiba, em 14 de junho de 1920. Porém, de acordo com o livro 

"Geografia do Brasil" de Marcos de Amorim Coelho e Nilce Bueno Soncin, a 

temperatura na cidade já chegou a -8,9°C. No ano de 2013, chegou a nevar em 

Curitiba/PR, porém esta foi uma exceção, pois não ocorria a décadas. 

A estação invernal é caracterizada por temperaturas baixas e geadas 

periódicas. O rigor do inverno é semelhante ao de alguns países no Norte da África e 

países europeus como Portugal, Espanha e Itália. Nesse período, temperaturas 

negativas acontecem, em média, em três ou quatro dias, durante a madrugada. A 

ocorrência de neve é rara, sendo registrada em média uma vez a cada 10 anos. 

Oficialmente a neve foi registrada nos anos de 1889, 1892, 1912, 1928 (dois dias), 

1943, 1955, 1957, 1963, 1975, 1979, 1981, 1988 e 2013, mas com chance a cada 

inverno rigoroso, e sempre esperado pela população curitibana em todos os 

invernos. 

 

Tabela 1. TEMPERATURAS E CHUVAS EM CURITIBA NOS MESES DO ANO. 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

Temperatura 
máxima °C 

25,6 25,8 24,9 22,3 21,1 18,3 19,4 20,4 21,3 22,6 24,5 25,4 22,6 

Temperatura 
mínima °C 

15,8 16,3 15,4 12,8 10,2 7,8 8,1 9,2 10,8 12,5 14,0 15,4 12,2 

Chuvas mm 165 100 126 90 99 98 89 74 115 134 128 150 1368 

 

Vários fatores interferem na característica climática do município de Curitiba, 

entre eles destacam-se: a sua localização em relação ao Trópico de Capricórnio, a 

topografia do Primeiro Planalto Paranaense, a altitude média do município de 

934,6m acima do nível do mar, como também a barreira geográfica natural da Serra 

do Mar.  

Tendo-se por referência a classificação de Köppen (MAACK, 1981), a cidade 

de Curitiba localiza-se em região climática do tipo Cfb, com clima temperado (ou 

subtropical), úmido, mesotérmico, sem estação seca, com verões frescos e invernos 

com geadas frequentes e ocasionais precipitações de neve (última ocorrência com 

forte intensidade em 17 de julho de 1975).  

Os dados da Estação Meteorológica de Curitiba, localizada no Centro 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Neve
http://pt.wikipedia.org/wiki/1889
http://pt.wikipedia.org/wiki/1892
http://pt.wikipedia.org/wiki/1912
http://pt.wikipedia.org/wiki/1928
http://pt.wikipedia.org/wiki/1943
http://pt.wikipedia.org/wiki/1955
http://pt.wikipedia.org/wiki/1957
http://pt.wikipedia.org/wiki/1963
http://pt.wikipedia.org/wiki/1975
http://pt.wikipedia.org/wiki/1979
http://pt.wikipedia.org/wiki/1981
http://pt.wikipedia.org/wiki/1988
http://pt.wikipedia.org/wiki/Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
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Politécnico da Universidade Federal do Paraná — bairro Jardim das Américas — 

relativos ao período de junho de 1997 a dezembro de 2001, demonstram algumas 

características climáticas do município. 

Nos últimos anos, o clima de Curitiba tem sofrido um aquecimento 

progressivo, orindo em parte da Urbanização, mas muito provavelmente em parte 

também das mudanças climáticas advindas do aquecimento global. Especialmente 

após 2001, os bloqueios atmosféricos têm sido mais frequentes e prolongados nos 

meses de inverno no Paraná, e os verões têm sofrido com ondas de calor mais 

prolongadas e um número menor de incursão de ar frio oceânico no leste do Estado. 

Estes fatores têm produzido verões anomalamente quentes em Curitiba 

(com os meses de janeiro, fevereiro e março, muitas vezes ultrapassando a média 

de 22ºC, limite traçado por Köppen para caracterizar um verão quente), e invernos 

surpreendentemente brandos, com anomalias positivas de até 4ºC em relação às 

médias históricas apresentadas acima, e períodos prolongados de estiagem invernal 

característicos de climas de latitudes mais baixas. 

Especialmente o mês de junho e julho, que entre 1961 e 1990 acusavam, 

respectivamente a média ponderada de 12,2ºC e 12,7ºC em Curitiba, segundo o 

segundo o INMET, têm apresentado, a partir de 2001, médias, respectivamente, de 

próximas a 16ºC e 14ºC. 

Quanto a média anual, que era de 16,5ºC em Curitiba, pelo INMET, até 

1990, saltou para cerca de 17,3ºC nos anos 90, e para 17,9ºC entre 2001 e 2006. 

Ainda é cedo para se saber a causa exata deste aquecimento sem precedentes na 

história recente da região. Mesmo a estação de Pinhais, localizada em região semi 

rural, viu a média anual saltar 0,5ºC nos últimos anos, evidenciando que parte do 

aquecimento climático apresentado na região de Curitiba não pode ser atribuído a 

fatores locais, como a urbanização da região. 

Com isso, a ocorrência de geadas tem sido menos frequente em Curitiba, 

embora ainda haja geadas em todos os anos, e a neve, que até 1988, mesmo que 

em fraquíssima intensidade, ocorria em média uma vez por década, verificou-se no 

ano de 2013 em fraca intensidade. 
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3.5.9 Aspectos Sócioeconômicos 
 

A seguir, são apresentadas informações estatísticas do município quanto ao 

aspecto socioeconômico vigente. Vale ressaltar que as fontes da presente pesquisa 

encontram-se identificadas nas próprias tabelas. 

Curitiba é a capital do Estado do Paraná, localizada no primeiro planalto 

paranaense. De acordo com estimativas de 2007, sua população é de 1.788.559 

habitantes, sendo a maior cidade do sul do país. Gerando um PIB de R$ 

19.109.744.000,00 (o maior das capitais da região Sul do Brasil, e o sexto maior 

nacional), a Região Metropolitana de Curitiba é formada por 26 municípios, 

agrupados em cinco microrregiões totalizando 3.595.662 de habitantes em 2006. 

Com a instalação do pólo automotivo, o segundo maior do país, a Região 

Metropolitana de Curitiba vem experimentando um alto índice de crescimento 

populacional e econômico. Empresas como Audi, VW, Nissan, Renault, New Holland 

e Volvo trazem à cidade uma atmosfera cosmopolita, além de impulsionar o 

comércio local com o maior número de shopping centers e hipermercados da região 

sul. A cidade recentemente foi apontada com a número 1 na educação nacional. 

Curitiba está entre os quatro municípios com a melhor infraestrutura do país, 

atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e de Belo Horizonte de acordo com 

estudo exclusivo realizado pela consultoria paulista Simonsen Associados em 

parceria com EXAME.  

Curitiba é uma das cinco melhores cidades para investir na América Latina. 

De acordo com pesquisa da revista América Economia, publicada na edição 

Especial Cidades 2006, que tem como título "A Cidade Inovadora", Curitiba está à 

frente de importantes capitais como Cidade do México, Buenos Aires e Brasília, 

ocupando a quinta colocação no ranking. A matéria levou em conta as principais 

economias latino-americanas ou aquelas que têm relevância para os negócios 

realizados no continente. À frente da capital paranaense estão apenas São Paulo, 

primeiro lugar no ranking, Santiago, no Chile; Monterrey, no México; e Miami, nos 

Estados Unidos. 

Seguindo uma metodologia internacional em que o PIB per capita é ajustado 

com o custo de vida e índices de violência das cidades pesquisadas, o PIB do 

curitibano atinge 7.980 dólares americanos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
http://pt.wikipedia.org/wiki/2006
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Com um parque industrial de 43 milhões de metros quadrados, a Região 

Metropolitana de Curitiba já atraiu grandes empresas como ExxonMobil, Sadia, Kraft 

Foods, Siemens e HSBC. 

 

    ECONOMIA 

INFORMAÇÃO  FONTE  DATA   ESTATÍSTICA  

Número de Estabelecimentos – 
RAIS 

MTE 2008 52.285   

Número de Empregos - RAIS MTE 2008 771.798   

Produção de Milho IBGE 2008 382 toneladas 

Produção de Uva IBGE 2008 49 toneladas 

Produção de Feijão IBGE 2008 9 toneladas 

Bovinos IBGE 2008 1.092 cabeças 

Equinos IBGE 2008 432 cabeças 

Galináceos IBGE 2008 5.462 cabeças 

Ovinos IBGE 2008 164 cabeças 

Suínos IBGE 2008 332 cabeças 

Valor Adicionado Fiscal (VAF) – 
Total 

SEFA 2008 23.942.954.247 R$ 1,00 (P) 

VAF - Produção Primária SEFA 2008 188.392.101 R$ 1,00 (P)  

VAF – Indústria SEFA 2008 10.384.726.693 R$ 1,00 (P) 

VAF - Indústria - Simples 
Nacional 

SEFA 2008 267.475.869 R$ 1,00 (P) 

VAF - Comércio/Serviços SEFA 2008 11.589.701.011 R$ 1,00 (P) 

VAF - Comércio - Simples 
Nacional 

SEFA 2008 1.493.558.985 R$ 1,00 (P) 

VAF - Recursos/Autos SEFA 2008 19.099.588 R$ 1,00 (P) 

Receitas Municipais Prefeitura 2008 3.782.943.323,95 R$ 1,00 

Despesas Municipais Prefeitura 2008 3.673.073.275,99 R$ 1,00 

Quadro 7- Dados da Economia. 

 

    ÁREA SOCIAL  

INFORMAÇÃO FONTE DATA ESTATÍSTICA 

População Censitária - Total IBGE 2000 1.587.315 habitantes 

População - Estimada IBGE 2009 1.851.215 habitantes 

População Economicamente IBGE 2000 7.229 pessoas 
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Ativa 

População Ocupada IBGE 2000 6.518 pessoas 

Número de Domicílios - Total  IBGE 2000 4.182   

Matrículas na Pré-escola SEED 2008 23.470 alunos 

Matrículas no Ensino 
Fundamental 

SEED 2008 249.846 alunos 

Matrículas no Ensino Médio SEED 2008 80.463 alunos 

Matrículas no Ensino Superior MEC/INEP 2008 114.544 alunos 

Quadro 8- Dados da Área Social. 

 

    INFRAESTRUTURA 

INFORMAÇÃO  FONTE  DATA     ESTATÍSTICA  

Abastecimento de Água  SANEPAR  2009 654.335 
unid. atend. 

(3)  

Atendimento de Esgoto SANEPAR  2009 575.750 
unid. atend. 

(3) 

Consumo de Energia Elétrica - 
Total  

COPEL 2009 4.190.364 mwh 

Consumidores de Energia Elétrica - 
Total  

COPEL 2009 684.197   

Quadro 9- Dados da Infraestrutura. 

 

    INDICADORES 

INFORMAÇÃO  FONTE  DATA     ESTATÍSTICA  

Densidade Demográfica IPARDES 2009 4.250,83 hab/km2 

Índice de Desenvolvimento 
Humano - IDH-M 

PNUD/IPEA/FJP 2000 0,856   

PIB Per Capita IBGE/IPARDES 2007 21.025 R$ 1,00 

Índice de Gini IBGE 2000 0,590   

Grau de Urbanização IBGE 2000 100,00 % 

Taxa de Crescimento Geométrico IBGE 2000 2,13 % 

Quadro 10- Dados de Indicadores. 

 
Está instalada no município de Curitiba-PR, a Unidade Industrial de Aves 

(frigorífico) da Cooperativa Agroindustrial Lar, no Distrito de Agrocafeeira, 

atualmente com aproximadamente 2.130 funcionários, responsáveis em grande 

parte pelo fomento da economia local. 
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Conforme dados do IPARDES (2006), o município de Curitiba atingiu o 

montante de R$ 135.953.508,00 de Produto Interno Bruto. 

 

3.6 DIRETRIZES DO PNE 
 

Nenhum país pode aspirar a ser desenvolvido e independente sem um forte 

sistema de educação superior. Num mundo em que o conhecimento sobrepuja os 

recursos materiais como fator de desenvolvimento humano, a importância da 

educação superior e de suas instituições é cada vez maior.  

Para que estas possam desempenhar sua missão educacional, institucional 

e social, o apoio público é decisivo. A importância que neste plano se deve dar às 

Instituições de Ensino Superior (IES), mormente à universidade e aos centros de 

pesquisa, erige-se sobre a constatação de que a produção de conhecimento, hoje 

mais do que nunca e assim tende a ser cada vez mais a base do desenvolvimento 

científico e tecnológico e que, este é que está criando o dinamismo das sociedades 

atuais.  

As IES têm muito a fazer, no conjunto dos esforços nacionais, para colocar o 

País à altura das exigências e desafios do Século XXI, encontrando a solução para 

os problemas atuais, em todos os campos da vida e da atividade humana e abrindo 

um horizonte para um futuro melhor para a sociedade brasileira, reduzindo as 

desigualdades.  

A oferta de educação básica de qualidade para todos está grandemente nas 

mãos dessas instituições, na medida em que a elas compete primordialmente a 

formação dos profissionais do magistério; a formação dos quadros profissionais, 

científicos e culturais de nível superior, a produção de pesquisa e inovação, a busca 

de solução para os problemas atuais são funções que destacam a universidade no 

objetivo de projetar a sociedade brasileira num futuro melhor.   

O sistema de educação superior deve contar com um conjunto diversificado 

de instituições que atendam a diferentes demandas e funções. Seu núcleo 

estratégico há de ser composto pelas universidades, que exercem as funções que 

lhe foram atribuídas pela Constituição: ensino, pesquisa e extensão. Esse núcleo 

estratégico tem como missão contribuir para o desenvolvimento do País e a redução 

dos desequilíbrios regionais, nos marcos de um projeto nacional. Por esse motivo, 
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estas instituições devem ter estreita articulação com as instituições de ciência e 

tecnologia – como, aliás, está indicado na LDB (art. 86).  

No mundo contemporâneo, as rápidas transformações destinam às 

universidades o desafio de reunir em suas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, os requisitos de relevância, incluindo a superação das desigualdades 

sociais e regionais, qualidade e cooperação internacional.  

As universidades constituem, a partir da reflexão e da pesquisa, o principal 

instrumento de transmissão da experiência cultural e científica acumulada pela 

humanidade. Nessas instituições apropria-se o patrimônio do saber humano que 

deve ser aplicado ao conhecimento e desenvolvimento do País e da sociedade 

brasileira. A universidade é, simultaneamente, depositária e criadora de 

conhecimentos.  

 

3.6.1 Objetivos e Metas DO PNE  
 

Os objetivos e metas do PNE que se relacionam, direta ou indiretamente, com 

a proposta da Instituição são os seguintes: 

1. Prover, até o final da década, a oferta de educação superior para, pelo 

menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos; 

2. Ampliar a oferta de ensino público de modo a assegurar uma proporção 

nunca inferior a 40% do total das vagas, prevendo inclusive a parceria 

da União com os Estados na criação de novos estabelecimentos de 

educação superior; 

3. Estabelecer uma política de expansão que diminua as desigualdades de 

oferta existentes entre as diferentes regiões do País; 

4. Estabelecer um amplo sistema interativo de educação à distância, 

utilizando-o, inclusive, para ampliar as possibilidades de atendimento 

nos cursos presenciais, regulares ou de educação continuada; 

5. Institucionalizar um amplo e diversificado sistema de avaliação interna e 

externa que englobe os setores público e privado, e promova a melhoria 

da qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão 

acadêmica; 

6. Instituir programas de fomento para que as instituições de educação 
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superior constituam sistemas próprios e sempre que possível 

nacionalmente articulados, de avaliação institucional e de cursos, 

capazes de possibilitar a elevação dos padrões de qualidade do ensino, 

de extensão e no caso das universidades, também de pesquisa; 

7. Estender, com base no sistema de avaliação, diferentes prerrogativas de 

autonomia às instituições não universitárias públicas e privadas; 

8. Estabelecer sistema de recredenciamento periódico das instituições e 

reconhecimento periódicos dos cursos superiores, apoiado no sistema 

nacional de avaliação; 

9. Diversificar o sistema superior de ensino, favorecendo e valorizando 

estabelecimentos não universitários que ofereçam ensino de qualidade e 

que atendam clientelas com demandas específicas de formação: 

tecnológica, profissional liberal, em novas profissões, para exercício do 

magistério ou de formação geral; 

10. Estabelecer, em nível nacional, diretrizes curriculares que assegurem a 

necessária flexibilidade e diversidade nos programas de estudos 

oferecidos pelas diferentes instituições de educação superior, de forma a 

melhor atender às necessidades diferenciais de suas clientelas e às 

peculiaridades das regiões nas quais se inserem; 

11. Incluir nas diretrizes curriculares dos cursos de formação de docentes 

temas relacionados às problemáticas tratadas nos temas transversais, 

especialmente no que se referem à abordagem tais como: gênero, 

educação sexual, ética (justiça, diálogo, respeito mútuo, solidariedade e 

tolerância), pluralidade cultural, meio ambiente, saúde e temas locais;  

12. Diversificar a oferta de ensino, incentivando a criação de cursos 

noturnos com propostas inovadoras, de cursos sequenciais e de cursos 

modulares, com a certificação, permitindo maior flexibilidade na 

formação e ampliação da oferta de ensino; 

13. A partir de padrões mínimos fixados pelo Poder Público, exigir melhoria 

progressiva da infraestrutura de laboratórios, equipamentos e 

bibliotecas, como condição para o recredenciamento das instituições de 

educação superior e renovação do reconhecimento de cursos. 
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3.6.1 Aspectos Educacionais 
 

Quanto aos aspectos educacionais, o potencial está evoluindo e a tabela a 

seguir mostra os valores de 2005, conforme o INEP/MEC. 

 

Gráfico 1. NÚMERO DE MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL POR REDE DE ENSINO – 

BRASIL 2008-2016  
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Gráfico 2. Matrícula em creche por rede de ensino – Brasil 2008-2016 

 

 
 

Gráfico 3. Proporção da matrícula de alunos incluídos em relação à matrícula de alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades nos anos iniciais do ensino 

fundamental por localização e rede de ensino - Brasil 2016 
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Tabela 2. Matrícula no ensino médio - Brasil 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Distribuição dos docentes que atuam na educação básica por nível de escolaridade - Brasil 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL] 

50 
 

Para compreender a natureza das mudanças pelas quais passou a 

educação brasileira nos últimos anos, bem como o quadro geral que condiciona as 

políticas esboçadas para enfrentá-las, deve-se analisar a interação destas iniciativas 

com a dinâmica social, onde o peso e impacto das decisões de governo são bem 

menores do que se é levado a supor se o foco da análise se torna a política 

governamental.  

Esta não tem o poder de determinar o social, ao contrário, interage com este 

na condição de coadjuvante, ainda que não desprezível. Exatamente por isso, a 

ação dos governos tem de se haver com limitações importantes. No caso brasileiro, 

podem-se sumariar estas limitações em duas vertentes. De um lado, aquelas 

decorrentes das opções da política econômica que, salvo reorientação significativa, 

não mudam no próximo período.  

Importa ressaltar que algumas das mudanças necessárias na educação 

estão longe de serem viáveis sem turbulências consideráveis na área política e, 

particularmente, na econômica. Exemplo mais claro disso pode ser observado na 

necessária mudança do montante de recursos aplicados em educação. Nesse 

contexto, um a cada quatro alunos que inicia o ensino fundamental no Brasil 

abandona a escola antes de completar a última série.  

Dados do Relatório de Desenvolvimento 2012 pelo PNUD (Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento). Com a taxa de 24,3%, o Brasil tem a 

terceira maior taxa de abandono escolar entre os 100 países com maior IDH (Índice 

de Desenvolvimento Humano), só atrás da Bósnia Herzegovina (26,8%) e das ilhas 

de São Cristovam e Névis, no Caribe (26,5%). Na América Latina, só Guatemala 

(35,2%) e Nicarágua (51,6%) tem taxas de evasão superiores.  

No relatório, o organismo da ONU sugere que o país adote "políticas 

educacionais ambiciosas" para mudar essa situação, por causa do envelhecimento 

da população brasileira, que deve se intensificar nas próximas décadas e reduzir o 

percentual de trabalhadores ativos.  

O documento mostra que apesar de ter avançado nas últimas duas décadas, 

o Brasil ainda tem um IDH menor que a média dos países da América Latina e 

Caribe. O país está na posição 85ª do ranking, que leva em conta a expectativa de 

vida, o acesso ao conhecimento e a renda per capita. 

http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/03/14/onu-sugere-que-brasil-adote-politicas-educacionais-ambiciosas.htm
http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/03/14/onu-sugere-que-brasil-adote-politicas-educacionais-ambiciosas.htm
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Assim, a Faculdade de Tecnologia de Curitiba (FATEC-PR) é consciente do 

seu importante papel social. Na tabela a seguir, é demonstrada a clara discrepância 

na quantidade de matrículas no ensino fundamental e no ensino médio. 
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4. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA  

       

4.1 APRESENTAÇÃO  
 

Os valores e princípios da civilização moderna estão em profunda mutação, 

fazendo com que a sociedade possa evoluir em uma dinâmica de adaptação jamais 

vista. Este fato é reforçado pelos desafios impostos pela abertura político-econômica 

das fronteiras dos países. Assim, é possível verificar a pertinência das 

transformações ocorridas a partir do desenvolvimento de novas tecnologias e do 

alastramento do fenômeno chamado globalização. 

Diversas áreas da sociedade têm se defrontado com grandes desafios, no 

sentido de lidar com particularidades específicas originadas dos vários segmentos 

da sociedade. Entretanto, para que essa evolução possa ser acompanhada, os 

macro-setores econômicos, sociais e políticos necessitam dispor de mecanismos 

eficientes e eficazes para atender à diversificação no volume de demandas. 

O alinhamento entre evolução e sociedade passa, necessariamente, pela 

discussão e maturação das Instituições de Ensino e Educação, já que essas são 

responsáveis pela difusão e aplicação do conhecimento. 

Para responder as mudanças que estão ocorrendo na sociedade 

contemporânea, as Instituições de Ensino e Educação estão se mobilizando, no 

sentido de iniciar um processo de discussão direcionado à normatização e 

reformulação dos cursos de graduação, especialmente no Brasil. A finalidade é 

adequar as políticas e diretrizes pedagógicas dos cursos, no sentido de atender em 

sua plenitude às demandas provocadas pela sociedade. 

A questão crucial é compreender de forma qualitativa quais demandas 

apresentam maior impacto e quais os seus reflexos para os setores responsáveis 

pelo preenchimento destas lacunas.  

A academia como propulsora dos fóruns de discussões tem legitimidade 

para iniciar este processo de mudanças globais, já que deve adequar sua base de 

conhecimentos para atender às necessidades derivadas dos diversos segmentos da 

sociedade.  
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Com o objetivo de se adaptarem à nova dinâmica social, os cursos de 

graduação já estão em fase de transição, modificando suas estruturas político-

pedagógicas e buscando se adequarem às tendências de evolução global.  

Durante vários anos, os cursos de graduação não dispunham de qualquer 

mecanismo regulatório que pudesse auxiliar na melhoria dos recursos ofertados aos 

profissionais egressos no mercado, em particular quanto às disciplinas que 

deveriam, ao menos teóricamente, responder e atender às demandas de segmentos 

do ambiente de mercado. Esta constatação é verificada especialmente no Brasil.  

A partir de 1996 algumas iniciativas começaram a serem implantadas com a 

finalidade de normatizar o funcionamento e evolução dos cursos de graduação nas 

Instituições de Ensino e Educação do País. O quadro a seguir ilustra os principais 

fatos que vêm provocando alterações nas diretrizes dos cursos de graduação.  

 

Fato Significado 

Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação 
Profissional (LDB) 

Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (Art. 53, inciso II), assegura que 
as Universidades têm o direito de fixar os currículos dos seus cursos e 
programas, desde que fossem observadas as diretrizes gerais 
pertinentes. 
 

Catálogo Nacional de 
Cursos Superiores de 

Tecnologia 

O catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia apresenta o 
perfil de competências do Técnologo em Eletrônica Industrial, bom como 
carga horária minima e infraestrutura recomendada para o curso. 

Carga Horária, duração 
e integralização 

de Cursos 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) e a Câmara de Educação 
Superior (CES) por meio da Resolução N°. 2 de 18 de junho de 2007 
dispõem sobre a carga horária mínima e procedimentos relativos à 
integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na 
modalidade presencial. 

Quadro 16 – Legislação pertinente que vem provocsndo mudanças no funcionamento dos cursos 
superiores de tecnologia. 

Fonte: Núcleo Docente Estruturante (2017). 

 

4.2 ASPECTO INSTITUCIONAL 
 

A Faculdade de Tecnologia de Curitiba (FATEC-PR) busca promover uma 

formação profissional que vá ao encontro das necessidades da região. Este contexto 

reafirma a necessidade de capacitar pessoas para atuarem com eficiência nas 

diversas organizações, não só a nível local, mas também a nível regional e nacional, 

pois a área administrativa ainda impõe grandes desafios ao poder público e privado, 

dado o elevado contingente de empreendimentos que deixam de existir antes de 

completar um ano, tendo como uma das causas mais expressivas a falta de 



 

 [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL] 

54 
 

profissionais com visão, liderança, capacitada para análise, planejamento e ação.  

O curso tem como estilo de educação e formação a busca do perfil do novo 

cidadão, com outra mentalidade, com mais sensibilidade, senso cooperativo, 

solidário, cristão e cidadão. Além disso, pessoa que saiba trabalhar em equipe, com 

criatividade e ética, saiba conviver com o novo e com o imprevisto, que busque 

sempre novas aprendizagens, abrindo-se a novas perspectivas, qualificando cada 

vez mais o trabalho educativo desenvolvido. 

Por último, nota-se também que as expectativas da sociedade com relação à 

Faculdade de Tecnologia de Curitiba (FATEC-PR) são otimistas, muitas pessoas 

manifestam o desejo de que novos cursos superiores sejam instalados, 

principalmente os cursos de engenharia. 

 

4.3 CARACTERÍSTICAS DA INSTITUIÇÃO 
 

4.3.1 Missão da Instituição 
 

A Missão da Faculdade de tecnologia de Curitiba é 

 

“Promover educação superior que desenvolva no acadêmico suas 

potencialidades morais e intelectuais, proporcionando-lhe pleno exercício da 

cidadania e do serviço em prol da sociedade”. 

 

4.3.2 Estrutura Organizacional 
 

A organização acadêmica e administrativa da FATEC-PR está estabelecida 

no regimento institucional, sendo elemento norteador de todas as atividades 

acadêmicas e administrativas, cabendo aos integrantes da comunidade acadêmica 

cumprir e fazer cumprir as normas regimentais. 

A estrutura organizacional da FATEC-PR, conforme disposição regimental 

compreende o conjunto dos seguintes órgãos: 

 

                       […] 
Artigo 5º A administração da FATEC-PR será exercida pelos seguintes órgãos 

deliberativos, executivos, de apoio e suplementares que integram a 
sua estrutura organizacional: 

Parágrafo 1º  São órgãos deliberativos e normativos: 
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  I – Conselho de Administração Superior 
  II – Colegiados de Curso 
Parágrafo 2º São órgãos executivos: 
             I – Diretoria Geral 
  II – Diretoria Acadêmica 
  III – Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão 
  IV – Diretoria Administrativo-financeira 
  V – Coordenações de Cursos 
  VI – Instituto Superior de Educação 
  VII – Secretaria Geral 
Parágrafo 3º São órgãos de apoio: 
  I – Biblioteca 
  II – Protocolo 
Parágrafo 4º São órgãos suplementares: 
  I – Núcleo de Recursos Humanos 
  II – Tesouraria 
  III – Núcleo de Recursos Materiais e Patrimoniais 
  IV – Núcleo de Informática 
[…] (REGIMENTO INTERNO). 

 
Os órgãos consultivos, deliberativos e normativos da FATEC-PR possuem 

uma articulação direta com os órgãos executivos e órgãos de apoio, tendo como 

objetivo trabalhar em harmonia na administração da Instituição e na coordenação 

dos Cursos.  

O Conselho de Administração Superior (CAS), órgão máximo deliberativo na 

Instituição, constitui a última instância pertinente a assuntos administrativos e 

acadêmicos.  

A Direção Acadêmica, no entanto, faz a mediação entre o Conselho de 

Administração Superior e os Colegiados e Coordenações de Cursos e demais 

órgãos colegiados, garantindo a efetividade da integração e da interação dinâmica 

entre a administração da Instituição e suas demais instâncias. 

Além dos colegiados acima, há aqueles instituídos por força da legislação e 

que atuam de modo integrado aos demais: 

 CPA – Comissão Própria de Avaliação; e 

 NDE – Núcleo Docente Estruturante de cada curso. 

 

4.3.3 Representação Docente e Discente 
 

As formas de participação do corpo docente, nas atividades de direção da 

FATEC-PR, estão disciplinadas no Regimento da seguinte maneira:  

a) no Conselho de Administração Superior (CAS), órgão máximo 

de natureza normativa, consultiva e deliberativa, com a 
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participação de um representante do corpo docente, indicado 

por seus pares;  

b) os professores exercem, ainda, como membros do corpo 

docente, suas atribuições, participando dos colegiados, 

conforme previsto no Regimento da FATEC-PR.  

c) Quanto ao corpo discente, a representação está disciplinada 

no Regimento da seguinte forma:  

d) no Conselho de Administração Superior (CAS), órgão máximo 

de natureza normativa, consultiva e deliberativa, com a 

participação de um representante do corpo discente, indicado 

por seus pares.  

 

4.3.4 Constituição e Atribuições dos Órgãos da FATEC-PR 
 

A seguir estão apresentadas a constituição e as atribuições dos órgãos da 

FATEC-PR. 

 

4.3.4.1 Conselho de Administração Superior 
 

O Conselho de Administração Superior, órgão máximo de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal é constituído: 

 pela Direção Geral, seu presidente; 

 por um representante da Mantenedora; 

 pelos Diretores Acadêmico, Administrativo-financeiro e de Ensino, 

Pesquisa e Extensão; 

 pelo Coordenador de cada curso; 

 por um representante dos docentes de cada curso, indicado por seus 

pares; 

 por um representante discente; 

 por um representante da comunidade, escolhido pela Mantenedora; 

 pelo Secretário Geral, como secretário do colegiado. 

O representante discente deve ser escolhido entre os alunos regularmente 

matriculados e frequentes às disciplinas dos cursos de graduação da FATEC-PR, na 
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forma da lei e seu mandato é de 1 (um) ano, permitida uma recondução. 

É de competência do Conselho de Administração Superior: 

 Elaborar e aprovar seu próprio regimento; 

 Apreciar e aprovar alterações e emendas ao Regimento Geral, quando se 

fizer necessário, submetendo-os após à apreciação e aprovação dos 

órgãos competentes, conforme legislação em vigor; 

 Elaborar e aprovar, nos termos da legislação, normas e procedimentos 

acadêmicos, bem como as diretrizes que regerão as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão da FATEC-PR; 

 Fixar normas complementares às do Regimento Geral sobre o processo 

seletivo, currículos e programas, matrículas, transferências, reopção de 

curso, verificação de rendimento acadêmico, estágios curriculares e 

extracurriculares, aproveitamento de estudos, normas para pesquisa e 

extensão, critérios de avaliação institucional e dos cursos, além de outras 

matérias; 

 Apreciar e aprovar propostas de novos cursos, projetos ou programas de 

ensino, pesquisa ou extensão; 

 Aprovar o calendário acadêmico; 

 Apreciar a proposta orçamentária elaborada pelo Diretor Administrativo-

financeiro e encaminhá-la à Entidade Mantenedora para aprovação; 

 Aprovar, em grau de recurso, os processos que lhe forem encaminhados 

pela Direção Geral; 

 Deliberar sobre matérias que envolvam alterações de receitas ou 

despesas não previstas no orçamento anual; 

 Aprovar os currículos plenos dos cursos de graduação, pós-graduação e 

outros, e suas alterações, decidindo as questões sobre a sua 

aplicabilidade, submetendo-os após à apreciação e aprovação dos órgãos 

competentes, conforme legislação em vigor; 

 Apreciar e aprovar a outorga de títulos honoríficos ou de benemerência; 

 Aprovar a prestação de contas e o relatório da atuação acadêmica ao fim 

de cada ano civil; 

 Aprovar os regulamentos dos órgãos internos; 
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 Apurar responsabilidades de Coordenadores de Cursos quando, por 

omissão ou tolerância, permitirem ou favorecerem o não cumprimento da 

legislação, do Regimento Geral, de regulamentos ou de outras normas 

internas complementares; 

 Deliberar sobre providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de 

indisciplina coletiva; 

 Propor, junto à Mantenedora, acordos, contratos ou convênios com 

organizações públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, para a 

consecução de seus objetivos institucionais; 

 Intervir, esgotadas as vias ordinárias, nos demais órgãos internos da 

FATEC-PR, evocando a si as atribuições a eles conferidas; 

 Decretar o recesso parcial ou total das atividades escolares de cada curso 

ou de todos; 

 Interpretar o Regimento Geral e resolver os casos omissos, ouvido o 

órgão interessado; 

 Exercer as demais atribuições que lhe estejam afetas pela sua natureza 

ou por delegação da Entidade Mantenedora. 

São competentes para convocarem, extraordinariamente, a Direção Geral ou 

dois terços dos membros do Conselho. 

O Conselho de Administração Superior, por proposta da Direção Geral, pode 

criar outros órgãos ou serviços com o intuito de atender aos objetivos e 

necessidades da FATEC-PR. 

Das decisões do Conselho de Administração Superior somente caberá 

recurso, por estrita arguição de ilegalidade, ao Conselho Nacional de Educação. 

O Conselho de Administração Superior reúne-se 01 (uma) vez por semestre.  

A convocação será feita por escrito, com antecedência mínima de 48 

(quarenta e oito) horas, salvo em caso de força maior ou de calendário de reuniões 

previamente aprovado e para seu funcionamento é necessária a presença da 

maioria de seus membros. 

A votação será secreta, quando se tratar de casos pessoais, ou quando o 

Conselho assim determinar, a requerimento de algum membro. 

As decisões do Conselho de Administração Superior serão tomadas por 
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maioria simples dos presentes, cabendo ao Presidente, além do voto de membro, o 

voto de desempate. 

Ausente a 3 (três) reuniões consecutivas, sem causa justificada a critério do 

Presidente, o membro do Conselho poderá ser afastado das suas funções e do seu 

respectivo cargo. 

As deliberações de caráter normativo assumirão a forma de Resolução. 

Todos os membros do Conselho têm direito a voz e voto, à exceção do 

Secretário Geral. 

Das reuniões será lavrada ata pelo Secretário, a qual, depois de lida e 

aprovada, será assinada por todos os membros presentes na sessão respectiva. 

 

4.3.4.2 Direção Geral 
 

A Direção Geral é o órgão executivo superior que superintende, coordena, 

supervisiona e fiscaliza todas as atividades da FATEC-PR, com vistas ao 

funcionamento das Unidades de Ensino, Pesquisa e Extensão que oferece.  

A Direção Geral é exercida por 01 (um) Diretor, de livre escolha da Entidade 

Mantenedora, com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido ou 

destituído a qualquer tempo. 

A Direção Geral poderá criar assessorias ou consultorias a ele 

subordinadas, para o exercício de atividades de sua área de atuação, ouvida a 

Entidade Mantenedora. 

A Direção Geral é substituída, em suas faltas ou impedimentos, pelo Diretor 

Administrativo-financeiro.  

Compete à Direção Geral: 

 Representar a FATEC-PR perante os órgãos públicos e particulares; 

 Participar das reuniões do Conselho de Administração Superior; 

 Elaborar o Plano Anual de Trabalho da FATEC-PR, do qual consta a 

proposta orçamentária, submetendo-o à aprovação do Conselho de 

Administração Superior; 

 Acompanhar a execução do regime escolar e didático, zelando pela 

observância dos horários de funcionamento das atividades acadêmicas; 

 Apreciar o calendário acadêmico anual e encaminhá-lo para apreciação e 
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aprovação pelo Conselho de Administração Superior; 

 Conferir graus acadêmicos, assinar diplomas, títulos e certificados 

escolares, decorrentes das atividades regulares extracurriculares da 

FATEC-PR; 

 Assinar a correspondência oficial, termos e despachos lavrados em nome 

da FATEC-PR; 

 Elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias após o encerramento do ano 

letivo, o relatório anual de trabalho da FATEC-PR e encaminhá-lo para 

apreciação do Conselho de Administração Superior; 

 Propor à Entidade Mantenedora a contratação ou dispensa de 

professores e funcionários, observadas as disposições legais e as do 

Regimento Geral, e dar-lhes posse, quando for o caso; 

 Remeter, aos órgãos competentes da área da Educação, processos, 

petições e relatórios das atividades e ocorrências verificadas na FATEC-

PR, quando for o caso; 

 Exercer o poder disciplinar que lhe foi atribuído pelo Regimento Geral e 

por atos especiais que venham a ser aprovados, relativos ao 

comportamento do pessoal docente, técnico-administrativo e discente; 

 Propor a abertura de processo administrativo, assim como de processos 

sumários para a apuração de infrações disciplinares, nos termos da 

legislação em vigor; 

 Exercer as demais atribuições definidas no Regimento Geral, na 

legislação e outras que recaiam no âmbito das suas competências; 

 Delegar funções e/ou atribuições que julgar conveniente e que não 

impliquem em responsabilidades de suas atividades perante a Entidade 

Mantenedora; 

 Resolver os casos urgentes ou omissos ad referendum do Conselho de 

Administração Superior ou por delegação da Entidade Mantenedora, 

quando for o caso, nos termos da legislação. 

Para assinatura de acordos, convênios e contratos, far-se-á necessário 

mandato específico da Entidade Mantenedora e, quando for o caso, sua prévia 

aprovação, na forma do Regimento Geral. 
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4.3.4.3 Direção Acadêmica  
 

Compete à Direção Acadêmica: 

 Supervisionar as atividades dos cursos de graduação e outros; 

 Supervisionar, dar parecer e auxiliar na contratação de docentes, 

pesquisadores e extensionistas, que irão atuar nos cursos e atividades da 

FATEC-PR, bem como opinar no processo de promoção de docentes; 

 Acompanhar todo o processo de elaboração, complementação e 

alteração dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação oferecidos 

pela FATEC-PR; 

 Superintender os trabalhos acadêmicos desenvolvidos pelos 

Coordenadores de Cursos; 

 Coordenar, em colaboração com a Direção Administrativo-financeira, os 

processos de aquisição de equipamentos de laboratórios, acervo 

bibliográfico e de materiais de apoio às atividades didático-pedagógicas, 

nos termos da proposta orçamentária aprovada; 

 Supervisionar os programas e projetos de alcance comunitário; 

 Elaborar juntamente com a Secretaria Geral, o calendário acadêmico e 

encaminhá-lo à Direção Geral; 

 Supervisionar as atividades de registro acadêmico junto à Secretaria 

Geral da FATEC-PR; 

 Desempenhar as demais atividades de sua responsabilidade expressas 

no Regimento Geral, aquelas delegadas ou definidas pela Direção Geral e 

as demais que recaiam no âmbito de suas competências. 

 

4.3.4.4 Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão 
 

Compete à Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão: 

 Promover meios que possibilitem a execução de projetos de pesquisa e 

extensão por parte da FATEC-PR; 

 Exercer atividades junto a órgãos públicos ou de iniciativa privada para a 

execução de projetos; 

 Organizar e acompanhar o desenvolvimento das atividades do ensino de 
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pós-graduação; 

 Compatibilizar os programas dos cursos de pós-graduação e extensão e 

encaminhá-los ao Conselho de Administração Superior, via Direção Geral, 

para aprovação; 

 Elaborar catálogos de cursos de pós-graduação e extensão; 

 Elaborar processo de avaliação dos cursos de pós-graduação e de 

extensão; 

 Promover congressos, seminários e outros eventos; 

 Estabelecer contatos com outras instituições para formação de parcerias; 

 Elaborar em conjunto com as Coordenações de Cursos o calendário dos 

cursos de pós-graduação, especialização e de extensão, submetendo-os 

à apreciação da Direção Geral. 

 

4.3.4.5 Direção Administrativo-financeira 
 

São tarefas da Direção Administrativo-Financeira 

 Planejar e supervisionar o trabalho e a execução de todos os serviços 

realizados pelo pessoal técnico-administrativo; 

 Propor à Entidade Mantenedora a contratação de serviços de apoio ou de 

manutenção da infraestrutura, para o bom andamento das atividades 

institucionais; 

 Supervisionar todas as atividades de ampliação, manutenção, adequação 

ou reformas dos espaços físicos da FATEC-PR e do respectivo pessoal 

envolvido; 

 Superintender as atividades de segurança e manutenção dos prédios e 

demais áreas de utilização dos usuários, com seu respectivo pessoal; 

 Planejar e supervisionar as atividades e serviços do pessoal técnico-

administrativo e dos demais funcionários de apoio ou manutenção, 

responsabilizando-se pelo encaminhamento dos processos de admissão 

e dispensa dos mesmos nos termos delegados pela Entidade 

Mantenedora; 

 Exercer as demais funções explicitadas no Regimento Geral ou que 
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recaiam no âmbito de sua competência; 

 Exercer outras funções inerentes ao cargo, além daquelas delegadas pela 

Direção Geral ou pela Entidade Mantenedora; 

 Elaborar, juntamente com a Coordenação de cada Curso e demais 

diretores a proposta orçamentária para o ano seguinte; 

 Proceder a estudos com relação à fixação de valores de mensalidades, 

semestralidades ou anuidades dos Cursos, taxas e emolumentos, 

submetendo-os à apreciação do Conselho de Administração Superior, via 

Direção Geral; 

 Supervisionar e coordenar, juntamente com a Direção Acadêmica, os 

processos de aquisição de equipamentos de laboratórios, maquinários, 

acervo bibliográfico e de materiais de apoio às atividades didático-

pedagógicas, nos termos da proposta orçamentária aprovada; 

 Supervisionar os projetos de desenvolvimento das atividades 

institucionais nas áreas econômico-financeiras e os serviços de apoio de 

tesouraria e contabilidade, nos termos delegados pela Entidade 

Mantenedora; 

 Responsabilizar-se pela fiel execução do plano orçamentário aprovado 

pela Entidade Mantenedora, posto à disposição da FATEC-PR e pela 

movimentação e fluxo dos recursos financeiros, por delegação da 

Entidade Mantenedora; 

 Supervisionar os gastos financeiros dos programas de extensão 

acadêmica e projetos de alcance comunitário, das Coordenações de 

Cursos e demais órgãos internos; 

 Substituir a Direção Geral em suas faltas ou impedimentos. 

 

4.3.4.6 Colegiado de Curso 
 

O colegiado de curso é órgão de coordenação didático-pedagógica, 

destinado a elaborar e implantar a política de ensino no respectivo curso e 

acompanhar a sua execução, ressalvada a competência do Conselho de 

Administração Superior. 

O colegiado de curso será constituído: 
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 Pelo Coordenador do Curso, seu Presidente; 

 Representantes do Corpo Docente, assim distribuídos: 

 2 (dois) professores do ciclo básico, escolhidos entre os professores das 

disciplinas do ciclo; 

 3 (três) professores do ciclo profissionalizante, escolhidos entre os 

professores das disciplinas do ciclo; 

 1 (uma) representante do corpo discente do curso, escolhido entre os 

alunos regularmente matriculados e frequentes às disciplinas do mesmo, 

na forma da lei. 

Nas ausências ou impedimentos do Coordenador do Curso, o mesmo será 

substituído por professor ou Coordenador Adjunto indicado pela Direção Geral, 

sendo que haverá um colegiado para cada curso de graduação. 

Os representantes das áreas nos colegiados de cursos terão mandado de 2 

(dois) anos, podendo ser reeleitos e o representante discente terá mandato de 1 

(um) ano, permitida uma recondução. 

É de competência do Colegiado de Curso: 

 Exercer a coordenação geral do curso e fixar as diretrizes do programa 

didático e suas disciplinas; 

 Promover a integração dos planos de ensino das várias disciplinas para a 

organização do programa didático do curso; 

 Orientar, coordenar e fiscalizar a atividade do curso nas disciplinas que o  

integram, propondo a aprovação das alterações que julgar necessárias; 

 Propor para o Conselho de Administração Superior as alterações nos 

currículos dos cursos, bem como sugerir normas, critérios e providências 

em matéria de sua competência; 

 Opinar sobre as normas de transferência de alunos de outras instituições 

de ensino superior, bem como sobre os planos de estudos de adaptação 

para alunos reprovados, além de critérios de equivalência de estudos, 

aulas de dependências ou adaptação; 

 Apreciar representação de aluno em matéria didática; 

 Estabelecer normas ao desempenho dos professores orientadores a 

serem designados pela Coordenação de Curso; 
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 Indicar o representante docente do curso para integrar o Conselho de 

Administração Superior; 

 Cumprir as determinações dos órgãos de administração superior e 

cooperar com os serviços de ensino da FATEC-PR; 

 Exercer outras atribuições previstas em lei, regulamentos ou no 

Regimento Geral; 

 Aprovar as alterações das ementas e dos programas das disciplinas. 

O colegiado de curso reunir-se-á com a presença da maioria de seus 

membros e o comparecimento às reuniões terá caráter prioritário sobre outras 

atividades.  

As deliberações do colegiado de curso serão tomadas por maioria de votos 

dos membros presentes. 

A ausência não justificada a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 (cinco) 

alternadas, no período implicará na substituição do representante. 

Das reuniões será lavrada ata pelo Secretário, a qual, depois de lida e 

aprovada, será assinada por todos os membros presentes na sessão respectiva. 

 

4.3.4.7 Coordenação de Curso 
 

A Coordenação de Curso é exercida por um Coordenador, de livre escolha 

da Direção Geral, com mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido ou 

destituído a qualquer tempo. 

São atribuições do coordenador de curso: 

 Administrar, coordenar e supervisionar as atividades didático-pedagógicas 

do Curso, promovendo a integração dessas atividades e dessas com as 

da administração superior; 

 Executar e fazer cumprir as decisões emanadas dos órgãos superiores; 

 Convocar e presidir as reuniões do colegiado de curso, com direito a voto, 

inclusive o de qualidade; 

 Encaminhar aos demais órgãos da administração superior as sugestões e 

expedientes das respectivas áreas de competência; 

 Elaborar e apresentar ao Diretor Acadêmico, os anteprojetos de planos 
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didático-pedagógicos necessários ao bom funcionamento do Curso; 

 Sugerir providências referentes aos serviços administrativos do Curso e 

elaborar relatórios anuais das atividades da mesma, para apreciação pela 

Direção Geral; 

 Fiscalizar o cumprimento do regime escolar e didático-pedagógico, bem 

como a assiduidade do pessoal docente e seus horários de atividades; 

 Autorizar as publicações em quadros e murais de assuntos pertinentes ao 

âmbito do Curso; 

 Analisar os requerimentos de transferências e outras atividades 

correlatas; 

 Cumprir e fazer cumprir as determinações regimentais, normas internas e 

as deliberações dos órgãos da administração da FATEC-PR; 

 Dar atendimento pessoal a alunos e professores, encaminhando, 

conforme o caso, aos órgãos e funcionários competentes para as devidas 

providências; 

 Propor à Direção Geral a contratação de docentes, conforme as 

necessidades do Curso; 

 Participar na elaboração do currículo pleno do curso e suas alterações, 

bem como da definição das diretrizes e objetivos de cada disciplina ou 

atividade; 

 Promover a articulação horizontal e vertical da execução curricular do 

curso sob sua coordenação; 

 Fornecer ao Diretor Acadêmico e à Secretaria Geral subsídios para a 

elaboração do calendário acadêmico; 

 Participar, na qualidade de membro nato, das reuniões do Conselho de 

Administração Superior; 

 Exercer outras atribuições, previstas no Regimento Geral ou em atos 

normativos internos ou decorrentes da natureza das suas funções; 

 Definir os planos de estudos de adaptação para alunos reprovados, além 

de critérios de equivalência de estudos, aulas de dependências ou 

adaptações; 

 Propor à Direção Geral da FATEC-PR a oferta de período especial; 
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 Fixar os horários das disciplinas ofertadas pelo curso, eliminando 

coincidências. 

 Acompanhar o cumprimento dos programas das disciplinas com seus 

respectivos planos de ensino. 

 

4.3.4.8 Instituto Superior de Educação 
 

O ISE é um órgão integrante da Faculdade de Tecnologia de Curitiba - 

FATEC-PR e responsável por planejar, executar e avaliar os cursos de graduação 

superior, licenciatura, destinados à formação de professores. 

O Instituto Superior de Educação-ISE da FATEC-PR, encontra-se 

devidamente instituído, como órgão oficial da faculdade, conforme estabelecido em 

seu Regimento Geral, em seu art. 5º, parágrafo 2º. 

O Instituto terá uma coordenação formalmente constituída, a qual será 

responsável por articular a formação, execução, e avaliação do projeto institucional 

de formação de professores. Isto ocorrerá quando a IEs estiver ofertando pelo 

menos um curso de graduação, licenciatura. 

O coordenador será designado pela Direção Geral e homologado pela 

Mantenedora, devendo ter a titulação compatível com aquela prevista na legislação. 

O corpo docente do ISE participará, em seu conjunto, da elaboração, 

execução e avaliação dos respectivos projetos pedagógicos específicos. 

A coordenação do ISE será exercida na forma de um colegiado composto 

pelos coordenadores dos cursos cujas habilitações visem a formação por 

licenciatura e a formação de professores. 

O Colegiado do ISE é composto pelo seu Coordenador, por todos os seus 

docentes e representação estudantil, prevista em lei. 

 

4.3.5 Integração entre Gestão Administrativa e Órgãos Colegiados 
 

O Regimento Interno da FATEC-PR assegura, como forma de aplicação do 

princípio de gestão democrática, a integração entre a gestão administrativa, os seus 

órgãos colegiados e os cursos em suas diversas modalidades. Para tanto, foram 

instituídos órgãos colegiados deliberativos superiores com a participação de 
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membros de sua comunidade, da comunidade local e da representatividade legal do 

corpo docente, discente e administrativo.  

Neste sentido estabelece, ainda, as responsabilidades e áreas de 

competência da Mantenedora e da Mantida, o que permite e promove, 

consequentemente, a democratização do conhecimento, mediante a liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 

 

4.3.6 Participação da Comunidade Universitária nos Órgãos Superiores 
Administrativos e Acadêmicos 

 

A integração entre gestão administrativa, órgãos colegiados e cursos está 

garantida no Regimento da FATEC-PR, uma vez que os órgãos colegiados contam 

com a representatividade dos coordenadores de cursos, docentes, servidores 

técnico-administrativos e discentes, além da presença de representante da 

comunidade. Pelos fatos acima expostos, também se evidencia a participação da 

comunidade universitária nos órgãos superiores administrativos e acadêmicos.  

 

4.3.7 Relações e Parcerias com a Comunidade 
 

A FATEC-PR possui parcerias com órgãos públicos e privados de ensino, 

organizações empresariais, comunitárias e outras entidades, além de prestar 

serviços de atendimento a demandas específicas das comunidades de sua área de 

abrangência. 

 

4.4 ADMINISTRAÇÃO  
 

A seguir estão descritos os aspectos relacionados com a administração e a 

gestão educacional na FATEC-PR e que envolvem os princípios a seguir descritos. 

 

4.4.4 Participação da Comunidade Universitária nos Órgãos Superiores 
Administrativos e Acadêmicos 

 

A integração entre gestão administrativa, órgãos colegiados e cursos está 

garantida no Regimento da FATEC-PR, uma vez que os órgãos colegiados contam 

com a representatividade dos coordenadores de cursos, docentes, servidores 
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técnico-administrativos e discentes, além da presença de representante da 

comunidade. Pelos fatos acima expostos, também se evidencia a participação da 

comunidade universitária nos órgãos superiores administrativos e acadêmicos.  

 

4.4.5 Relações e Parcerias com a Comunidade 
 

A FATEC-PR possui parcerias com órgãos públicos e privados de ensino, 

organizações empresariais, comunitárias e outras entidades, além de prestar 

serviços de atendimento a demandas específicas das comunidades de sua área de 

abrangência. 

 

4.4.6 Condições de Gestão 
 

A gestão educacional da FATEC-PR parte do princípio de que o ensino é livre 

à iniciativa privada, atendidas as condições de cumprimento das normas gerais da 

educação nacional e a autorização e avaliação de qualidade do ensino pelo Poder 

Público, consubstanciadas na Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece diretrizes e bases da educação nacional e legislação complementar.  

O princípio de gestão democrática mencionada na Lei n.º 9.394, de 1996 

estabelece que o ensino deve ser ministrado com base na igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola. 

Além disso, considera a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 

a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância, coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos 

oficiais, valorização do profissional da educação escolar, gestão democrática do 

ensino público, conforme a Lei acima, e a legislação dos sistemas de ensino, 

garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, 

vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

Neste sentido, a Instituição valoriza a participação dos profissionais na 

elaboração do projeto pedagógico e na participação dos discentes e docentes nos 

órgãos colegiados e comissões específicas. 
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4.5 ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. 
 
4.5.4 Ensino 

 

A Instituição atua na área do ensino superior, oferecendo os seguintes cursos 

de nível tecnológico: Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de 

Telecomunicações, Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores e 

Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial, e de bacharelado em 

Administração de Empresas. Assim, as atividades de ensino estão vinculadas à 

oferta dos cursos citados, sendo que neste processo de ensino e aprendizagem 

estão envolvidos professores, alunos e pessoal técnico-administrativo. Os cursos de 

graduação acima citados são ofertados na modalidade presencial e com regime de 

matrícula por série semestral. 

Vale ressaltar que a mantenedora oferece à comunidade, através do processo 

de ensino, os cursos técnico-profissionalizantes nas mesmas áreas em que atua no 

nível superior. 

 

4.5.5 Pesquisa 
 

A política de pesquisa da FATEC-PR nasce da sua condição de instituição de 

ensino superior, ao introduzir os seus alunos no campo da pesquisa científica, 

estabelecendo compromissos com a disseminação, sistematização e produção do 

conhecimento e realiza esta tarefa através do estimulo a criação cultural e o 

desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, com vistas à busca 

de novos conhecimentos e ao desenvolvimento da atitude investigativa nos seus 

alunos e de suas competências para a elaboração de trabalhos científicos. 

Para o desenvolvimento de sua política, os seguintes procedimentos são 

priorizados: 

 Inclusão de disciplinas de projeto interdisciplinar no currículo de todos os 

cursos de graduação; 

 Inclusão de trabalho de conclusão de curso, com orientação docente; 

 Divulgação de informações de interesse científico e de resultados de 

pesquisas realizadas na Instituição ou pela comunidade científica 

nacional ou internacional; 
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 Incentivos à participação da comunidade institucional em congressos, 

simpósios e seminários, para disseminação, estudo e debate de temas 

científicos; 

 Promoção de eventos, como congressos e seminários destinados a 

disseminar o espírito e as técnicas de investigação científica, a debater 

temas importantes e a divulgar resultados de pesquisas. 

A FATEC-PR promove anualmente um evento científico chamado de 

SEMANA TECNOLÓGICA, onde ocorre exposição de produtos, equipamentos e 

distribuição de documentação técnica, por empresas de Indústria e Serviços 

convidadas de todos os ramos dos cursos da FATEC-PR, além de palestras por 

profissionais de mercado das diversas áreas de empresas convidadas pela FATEC-

PR, abertas a todos os alunos, além da exposição de trabalhos e projetos dos 

próprios alunos do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações e dos 

outros cursos da faculdade. 

Durante o ano também são apresentados Trabalhos Acadêmicos na maioria 

das disciplinas, para obtenção de nota. Estes trabalhos necessitam de pesquisa 

para a sua realização. 

O projeto integrador multidisciplinar, previsto na estrutura curricular dos 

cursos da FATEC-PR, igualmente, constitui um meio profícuo para a iniciação 

científica, podendo ser apresentado na forma de monografia, plano de negócio ou 

projeto. Em qualquer das hipóteses, há acompanhamento em termos de orientação. 

Os objetivos do projeto integrador são tanto formativos como avaliativos, uma 

vez que, por um lado, possibilita ao aluno enriquecer e consolidar seus 

conhecimentos e, por outro lado, permite ao discente demonstrar habilidades e 

competências adquiridas no curso, fornecendo valiosos indicadores para avaliação, 

principalmente no seu preparo para o desempenho profissional. 

O PDI e o regimento interno preveem a Pesquisa e a Extensão e existem os 

regulamentos correspondentes. A FATEC-PR tem compromissos com a 

disseminação, sistematização e produção do conhecimento. Todos os cursos de 

graduação e pós-graduação ofertados têm na matriz curricular o Trabalho de 

Conclusão de Curso, com orientação docente e também disciplinas com projeto 

interdisciplinar.  
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O evento anual Semana Tecnológica da FATEC-PR ocorre com apresentação 

de trabalhos de IC e pesquisas, registrados nos ANAIS DA SEMANA 

TECNOLÓGICA DA FATEC-PR e na REVISTA TECNOLÓGICA DA FATEC-PR, 

ambos com ISSN próprio. 

O estimulo e incentivo à Iniciação Científica (Apresentação de palestras e 

trabalhos na Semana Tecnológica e em Congressos [CONIC]), tem sido verificado 

pela CPA e os resultados podem ser considerados MUITO BOM, pois mais de 70% 

dos alunos atribuíram BOM, MUITO BOM e ÓTIMO este quesito. 

Ano a ano, desde 2011, acadêmicos da FATEC-PR têm apresentado no 

CONIC - CONGRESSO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA os resultados de 

projetos de IC. Em 2015 e em 2016, foram apresentados 8 (oito) trabalhos de alunos 

orientados por docentes da IES. A FATEC-PR paga as despesas de inscrição e as 

passagens de professores e alunos participantes. 

 

4.5.6 Extensão 
 

A FATEC-PR oferece ao longo do ano diversos cursos de extensão, além de 

atender solicitações de empresas na preparação de cursos sob demanda. 

Alguns destes cursos de extensão são: Cabeamento Estruturado, Telefonia 

Analógica e Digital, Telefonia Celular, Centrais de Telefonia, Telemarketing, 

Telefonia e Comunicação de Dados, Antenas. 

As atividades de extensão são documentadas e tem diretrizes 

adequadamente implantadas e acompanhadas. A IES considera a extensão como 

indispensável canal de integração entre a instituição e a sociedade. A 

operacionalização da extensão decorre da oferta e realização de cursos de 

extensão, profissionalizantes, e de programas nas áreas de atuação. As diretrizes da 

extensão estão expressas no Regimento Interno da IES. O Regulamento das 

Atividades de Extensão está implantado. 

A CPA tem avaliado as oportunidades de participação em eventos de 

extensão e mais de 70% dos alunos consideram bom, muito bom e ótimo. Existe o 

estimulo para participação em Eventos Externos (Visitas Técnicas, Apresentação de 

Trabalhos, Semana Tecnológica, ...) e cerca de 80% dos alunos avaliam muito bem. 

Exemplos de programas de Extensão desenvolvidos: 
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- Projeto Mostra de Responsabilidade Social Cotolengo; 

- Projeto Participação na Feira de Profissões - Igreja Mormons; 

- Projeto de Extensão - I Festa Junina da FATEC-PR - Alfa Junior; 

- Projeto de Extensão – Apoio ao Hospital do Trabalhador; 

- Projeto de Extensão - Trote Solidário; 

- Projeto de Extensão - Espanhol - Intercâmbio Com a Udelar – Uruguay. 

Além disso, são realizadas as visitas técnicas, a cada semestre, 

documentadas. 

A Extensão é um mecanismo acadêmico de formação que articula a 

produção científica e sua transmissão com a aplicação e transferência dos 

resultados. É um processo educativo, acadêmico, científico, cultural e comunitário 

que relaciona a pesquisa e o ensino de forma indissociável. 

 

4.5.7 Pós-Graduação 
 

A FATEC-PR tem um planejamento de oferecer cursos de pós-graduação 

latu sensu, em áreas de sua competência.  

A FATEC-PR iniciou no ano de 2014 a primeira pós-graduação Lato Sensu 

em Gestão de Projetos de TI e Inovação Tecnológica, na modalidade presencial, e 

as políticas adotadas e formas de operacionalização atendem bem o curso. Os 

professores são mestres e doutores e o Projeto Pedagógico do Curso com as 

diretrizes e ações são acessíveis ao conhecimento da comunidade e estão 

adequadamente implantadas e acompanhadas. 

 

4.6 DESCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO CORPO DOCENTE NAS ATIVIDADES 
DE DIREÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTIDA. 

 

Os docentes da FATEC-PR têm participação nas seguintes instâncias 

institucionais: 

a) Conselho de Administração Superior-CAS - órgão máximo de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal. 

b) Colegiado de Curso Superior de Tecnologia - órgão de coordenação 

didático-pedagógica destinado a elaborar e implantar a política de ensino 
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no respectivo curso e acompanhar a sua execução. 

c) NDE – núcleo docente estruturante, que tem como objetivo atuar no 

projeto pedagógico do curso e da sua consolidação. 

Os professores da FATEC-PR têm garantida sua participação nas atividades 

de sua direção, através de dispositivos legais, constantes em seu regimento interno. 

 

4.7 ADMINISTRAÇÃO DA IES  
 

Por determinação regimental, a instância máxima consultiva, deliberativa e 

normativa da FATEC-PR é o Conselho de Administração Superior, que reúne 

representações da mantenedora, da diretoria executiva, das coordenações de 

cursos, do corpo docente e da comunidade. 

A administração executiva da FATEC-PR é desenvolvida, conjuntamente, por 

uma direção geral, uma diretoria acadêmica, uma diretoria administrativo-financeira, 

diretoria de pós-graduação, pesquisa e extensão e pelas coordenações de cursos. 

Cabe à Direção Geral representar a FATEC-PR junto às pessoas ou instituições 

públicas e privadas. 

 

4.7.4 Autonomia da FATEC-PR em relação à Mantenedora 
 

A FATEC-PR goza de autonomia em relação à mantenedora uma vez que 

propõe seu próprio orçamento, faz seu próprio planejamento e decide suas próprias 

metas administrativas e acadêmicas. 

A Mantenedora conta com representantes diretos apenas nas reuniões do 

Conselho de Administração Superior, não interferindo nas decisões de nenhum outro 

órgão colegiado ou de assessoria. Mesmo o Conselho de Administração Superior 

pode se reunir sem a presença dos representantes da Mantenedora, caso estes 

sejam impedidos de comparecer. 

 

4.7.5 Condições de Gestão 
 

A gestão educacional da FATEC-PR parte do princípio de que o ensino é livre 

à iniciativa privada, atendidas as condições de cumprimento das normas gerais da 
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educação nacional e a autorização e avaliação de qualidade do ensino pelo Poder 

Público, consubstanciadas na Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece diretrizes e bases da educação nacional e legislação complementar.  

O princípio de gestão democrática mencionada na Lei n.º 9.394, de 1996 

estabelece que o ensino deve ser ministrado com base na igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola. 

Além disso, considera a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 

a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância, coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos 

oficiais, valorização do profissional da educação escolar, gestão democrática do 

ensino público, conforme a Lei acima, e a legislação dos sistemas de ensino, 

garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, 

vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

Neste sentido, a Instituição valoriza a participação dos profissionais na 

elaboração do projeto pedagógico e na participação dos discentes e docentes nos 

órgãos colegiados e comissões específicas. 

 

4.8 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 
 

As políticas da IES, voltadas para o curso, estão descritas a seguir. 

 

4.8.1 Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI  
 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI nasceu da necessidade de 

planejamento estratégico para as atividades de ensino, pesquisa e extensão da 

Faculdade de Tecnologia de Curitiba e para a elaboração de planos que visem à sua 

expansão e ao aprimoramento dos serviços por ela prestados às diversas 

comunidades de sua região de abrangência.  

Trata-se de um documento de caráter participativo e coordenado que foi 

tomando forma ao longo de vários meses. 

Durante as atividades de elaboração do PDI buscou-se o atendimento às 

normas vigentes, conforme exaradas em legislação atual e orientações do Ministério 

da Educação. Do modo como foi construído, é inevitável e, de todas as formas, 
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bastante desejável que o PDI tenha impacto considerável sobre a dinâmica da 

Instituição.  

O alinhamento do PDI às conclusões e orientações dos respectivos 

participantes e colaboradores garantirá, de igual forma, que o PDI se torne uma 

diretriz-mestra vital para a consolidação e expansão dos diversos processos, 

programas e políticas da Instituição. 

O planejamento não trata apenas das decisões sobre o futuro, mas questiona, 

principalmente, qual é o futuro das decisões a serem tomadas. Busca-se, contudo 

não se deixar levar pelo ritmo dos acontecimentos do cotidiano, como a força da 

correnteza de um rio, mas saber aonde se quer chegar e concentrar as forças e 

potencialidades em uma direção definida.  

O planejamento elaborado estrategicamente, não é outra coisa senão a 

ciência e a arte de atribuir maior governabilidade às pessoas e organizações.  

Planejando estrategicamente, a organização criou condições para a revelação 

de lideranças baseadas na participação e na delegação de autoridade, o que implica 

em uma postura intelectual e de gestão que compreende que não cabe ao 

planejador predizer o futuro, mas buscar viabilidade para criá-lo, como uma 

ferramenta que amplia o arco de possibilidades humanas, ou seja, um instrumento 

de liberdade. 

 

4.8.2 Planejamento e Gestão Institucional 
 

O planejamento e a gestão institucional da Faculdade de Tecnologia de 

Curitiba (FATEC-PR) está pautada na missão, nas finalidades e nas metas gerais e 

específicas, com a visão dirigida à construção de um meio acadêmico no qual a 

interação com a comunidade e com o meio ambiente sejam recursos didáticos para 

formar cidadãos empreendedores e prepará-los para o exercício ético-profissional, 

conscientizando-os do seu papel social. 

Os objetivos específicos da FATEC-PR, dentro de um consenso estabelecido 

entre os empreendedores e colaboradores, incluem: 

I. Ministrar educação em nível superior desenvolvendo um processo 

formativo em diferentes campos do saber; 

II. Ministrar uma educação que contribua para a formação integral do 
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educando, contribuindo para a disseminação do conhecimento 

universal acadêmico, sem preterir a formação moral e ética; 

III. Contribuir para o progresso nos diversos ramos do conhecimento por 

meio do ensino, da pesquisa e da extensão; 

IV. Desenvolver e difundir o conhecimento, tendo em vista a preparação 

do indivíduo para o exercício da reflexão crítica e participação na 

produção, sistematização e desenvolvimento do saber; 

V. Contribuir na formação de profissionais e especialistas nas diferentes 

áreas de conhecimento, habilitando-os para a inserção nos setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira; 

VI. Incentivar o trabalho de pesquisa e de investigação, visando ao 

desenvolvimento das ciências e da criação e difusão da cultura e, deste 

modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio; 

VII. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular, os nacionais e regionais, prestar serviços especializados às 

comunidades, estabelecendo, com estas, uma relação de 

reciprocidade; 

VIII. Adotar normas e regimentos baseados em princípios democráticos, 

não permitindo, no âmbito de suas atividades, campanhas ou atos 

isolados em desacordo com tais princípios; 

IX. Proporcionar ao estudante condições e meios para uma formação 

profissional embasada na cidadania e nos princípios da moral e da 

ética; 

X. Contribuir para o progresso da comunidade na qual se insere. 

XI. Promover o desenvolvimento integrado das comunidades local e 

regional e oferecer à comunidade serviços indissociáveis às atividades 

de ensino e de pesquisa. 

XII. Promover a pesquisa científica e o desenvolvimento cultural a fim de 

difundir os conhecimentos ao alcance da instituição. 

XIII. Promover a assimilação de valores culturais, principalmente por meio 

da realização de eventos culturais que objetivem a integração 
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comunitária. 

XIV. Aperfeiçoar o desenvolvimento das atividades básicas por meio de 

programas permanentes de qualificação de pessoal docente e técnico-

administrativo. 

O planejamento e a gestão da FATEC-PR serão efetivados de forma 

empresarial, mas nunca com a filosofia da lucratividade a qualquer custo. Partindo 

do pressuposto de que a FATEC-PR é, ao prestar serviços educacionais, uma 

instituição socialmente responsável que considera que: 

I. O educando é, e sempre será, o centro e a única razão da existência 

da unidade escolar e dos serviços por ela prestados; 

II. O educando deve ser capacitado para viver habitualmente feliz e, ao 

mesmo tempo, preparado para ser um agente de mudanças. 

Sendo planejada e gerida como uma instituição que respeita e valoriza o 

potencial humano, a diretoria da FATEC-PR é constituída e assessorada por 

profissionais e especialistas em educação, administração, finanças e direito. 

Entendemos que planejar e gerir eficientemente não é programar ganhos e 

contabilizar lucros, mas sim, conseguir coordenar eficazmente e co-

responsavelmente o trabalho dinâmico de seres humanos livres, todos se 

esforçando e contribuindo para atingir os objetivos e metas programadas. Esses 

objetivos são alcançados na medida em que conseguimos o envolvimento efetivo e 

afetivo de todos os educadores. Para tanto, torna-se imprescindível oferecer 

espaços e ocasiões, tempos e momentos para que todos os educadores realizem 

seu trabalho com entusiasmo. 

Portanto, planejar e administrar, ao exigir o envolvimento de seres humanos 

livres, deixa de ser uma técnica para se converter numa arte, vivenciada num 

ambiente aberto e de transparência. Num ambiente dessa natureza, a autoridade 

perde sua dimensão tradicionalmente vertical (domínio-submissão) e assume, de 

modo consciente e decidido, a horizontalidade característica da co-gestão, da 

decisão baseada no diálogo, da delegação de funções e tarefas e da ação co-

responsável. 

Essa visão de planejamento e gestão institucional participativa exige: 

I. Seleção Criteriosa de Pessoal - envolve todos os segmentos e níveis 
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da Instituição, detectando, de modo especial, a capacidade que 

apresentam os candidatos para se sensibilizar e assumir, de forma 

consciente e sincera, os princípios, os objetivos, os comportamentos e 

atitudes concretas que definem a filosofia e o trabalho profissional da 

escola. 

II. Programa de Treinamento e Aperfeiçoamento -  específico para os 

cargos, funções e tarefas, concedendo especial importância aos 

programas de formação profissional. Constitui-se num processo 

facilitador do crescimento pessoal e profissional dos educadores. 

III. Controle de Qualidade - busca-se a excelência, mesmo sabendo que 

os frutos são difíceis de ser quantificados ou contabilizados 

estatisticamente. 

IV. Avaliação do Desempenho - desenvolvem-se processos de auto-

avaliação e avaliação coletiva em todos os segmentos e para todos os 

educadores da Instituição. Da mesma forma, colabora-se 

decididamente com a avaliação externa, quando proposta por órgãos 

oficiais ou por entidades particulares, sempre que julgada adequada e 

oportuna para a instituição. 

Tais elementos estarão presentes em todas as atividades de planejamento e 

gestão institucional pois um dos desafios de se prover educação superior de 

qualidade é a dificuldade de se fazerem investimentos na infraestrutura  física e na 

adequação do ambiente físico às necessidades da comunidade acadêmica. 

Por ser uma Instituição comprometida com a responsabilidade social, a 

FATEC-PR pretende promover a educação mais amploa possível do ser humano, de 

acordo com os princípios éticos da competência, responsabilidade, justiça e 

honestidade. 

Para isso, ela solicita que seus docentes e funcionários se comprometam a 

pautar seu comportamento profissional de acordo com as normas profissionais e 

éticas de cada área em que atuar, explicitadas em seu Código de Ética Profissional.  

que será intensamente socializado com docentes e funcionários desde sua 

admissão. 

O perfil gestor da FATEC-PR condena, com vigor, todas as formas de 
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preconceito de raça, cor, religião, gênero ou discriminação sócio-econômica. 

A ênfase na responsabilidade profissional é também percebida no modo como 

a proposta de ensino da FATEC-PR tem como eixo articulador do projeto de seus 

cursos a integração teoria-prática, as atividades de prática profissional não se 

restringindo ao estágio não curricular ou ao estágio supervisionado, embora este 

represente um dos pontos mais importantes do preparo do aluno para o 

desempenho de sua futura profissão, mas incluindo também atividades de 

observação, investigação e análises de procedimentos. 

Para promover o desenvolvimento integrado das comunidades local e regional 

e oferecer à comunidade serviços indissociáveis às atividades de ensino e de 

pesquisa, a FATEC-PR tem formalizado convênios com as Secretarias Municipais de 

Educação, Administração, Planejamento e Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 

Agricultura e Abastecimento e as empresas e instituições em geral da comunidade 

de Curitiba e das comunidades vizinhas. 

Considerando o objetivo atual da educação profissional de garantir ao cidadão 

o direito ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social, 

a FATEC-PR contribuirá, ainda, para a colocação de profissionais qualificados no 

mercado. 

Para promover a pesquisa científica e o desenvolvimento cultural a fim de 

difundir os conhecimentos ao alcance da instituição, a FATEC-PR, desde 2010 tem 

publicado o periódico anual intitulado REVISTA TECNOLÓGICA DA FATEC-PR, que 

publica artigos científicos e de iniciação científica selecionados. 

Quando de sua elevação ao status de centro universitário, pretende que esta 

revista esteja classificada pelo QUALIS da CAPES. 

Como resultado da realização anual do evento científico, intitulado SEMANA 

TECNOLÓGICA DA FATEC-PR, que em 2017 realizou a décima segunda edição, 

vem sendo publicado e disponibilizado no portal da IES, o periódico ANAIS DA 

SEMANA TECNOLÓGICA DA FATEC-PR, onde estão publicados a programação do 

evento e os resumos das palestras e trabalhos apresentados. 

Também estarão sendo subsididados uma quantidade maior de programas de 

extensão e iniciação científica, monitorias e estágios extracurriculares, palestras e 

eventos científicos (como simpósios, seminários e encontros), conforme estes se 
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encontram previstos no Projeto Pedagógico da FATEC-PR. A produção científica por 

parte de docentes e dicentes será fomentada através de incentivos financeiros 

compatíveis com a importância e vulto da contribuição. 

Além disso, a Instituição destinará fundos de sua receita própria para a 

iniciação científica, monitoria de ensino de graduação, bolsa-trabalho e ampliação do 

acervo da biblioteca. Serão concedidas, também, bolsas a docentes da instituição 

para cursos de pós-graduação, mediante programa de incentivo à capacitação 

docente. 

Para promover a assimilação de valores culturais, principalmente por meio da 

realização de eventos culturais que objetivem a integração da IES com a 

comunidade do entorno, a FATEC-PR conta com uma Direção de Ensino, Pesquisa 

e Extensão, responsável pela organização e divulgação de seus programas 

culturais.  

Embora não sejam especificamente privilegiadas no currículo, algumas outras 

atividades culturais se tornarão eventos tradicionais na FATEC-PR, como eventos 

culturais / folclóricos e educacionais, entre outros. 

 

4.9 JUSTIFICATIVA DA OFERTA DO CURSO 
 

Com os crescimentos demográfico, econômico e político do Estado do 

Paraná, acentuou-se também o crescimento de empresas que passaram a exigir 

mais e mais profissionais qualificados, fato que de forma bastante evidente justificou 

a criação e expansão da Faculdade de Tecnologia de Curitiba. 

A FATEC-PR está localizada no município de Curitiba, município brasileiro, 

Capital do Estado do Paraná, localizada a 934 metros de altitude no primeiro 

planalto paranaense, a aproximadamente 110 quilômetros do Oceano Atlântico. É a 

oitava cidade mais populosa do Brasil e a maior do sul do país, com uma população 

de 1.746.896 habitantes. É a cidade principal da Região Metropolitana de Curitiba, 

formada por 29 municípios e que possui 3 502 790 habitantes sobre uma área de 15 

447 km², o que a torna a oitava região metropolitana mais populosa do Brasil, e a 

segunda maior da Região Sul, sendo superada somente pela Região Metropolitana 

de Porto Alegre.  

A Capital do Paraná ao longo dos últimos anos tem se consolidado como a 
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cidade mais rica do Sul do país e a 4ª em nível nacional. De acordo com dados 

estatísticos do INEP, o Paraná teve a oferta de 97.738 vagas para o ensino superior, 

contanto, naquela ocasião, com 323.499 inscrições. Estes números revelam, 

naturalmente, a impressionante demanda de nossos jovens pelo ensino superior no 

Estado e a infeliz realidade de falta de oportunidades de ingresso neste nível do 

ensino, o que eleva a cada ano a demanda reprimida, que é acrescida, ainda, pelos 

milhares de concluintes do ensino médio a cada ano. 

A FATEC-PR construiu uma proposta curricular que permite formar 

profissionais tecnólogos mais humanos, críticos, reflexivos, voltados para a 

comunidade, com competência técnica e científica, capazes de contribuir para 

transformação na região e no país.  

Atualmente, observam-se ocorrer rápidas e profundas mudanças na 

sociedade e na cultura. Desta forma, são exigidas das instituições soluções que 

garantam uma transformação social justa. Com base nesse contexto, a FATEC- PR 

entende que a renovação do reconhecimento do Curso proposto favorece 

profissionais e estudantes de Curitiba e Região Metropolitana, bem como os 

municípios situados nas regiões limítrofes. 

Assim sendo, o ensino superior contribui significativamente para que a 

melhoria na qualidade de vida seja possível e alcançada. Ao traçar uma diretriz 

estratégica com o intuito de promover a capacitação da população, nota-se a 

elevação do perfil educacional e o nível de qualificação da população. A ação 

conjunta dos setores da Educação, Trabalho, Ciência e Tecnologia assegura a 

inserção das pessoas na sociedade do conhecimento e no mercado de trabalho. 

As Vagas Pleiteadas são 100 (cem) vagas totais anuais no turno noturno. 

Segundo dados do Censo 2015 do IBGE, a população de Curitiba atingiu o 

total de 3.502.790 de habitantes, considerando os 29 municípios da Região 

Metropolitana. O Censo destaca que existem 277.272 estabelecimentos comerciais, 

industriais e de serviços, sendo 33.865 Indústrias. 

O PIB anual (IPARDES - CIC) é de R$ 16.310.000.000,00. 

Quanto à Condição de Atividades (Estabelecimentos, Empregos e 

Desemprego): 

Estabelecimentos Industriais (MTb/RAIS- CIC 08/2002): 6.471. 
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Estabelecimentos Comerciais (MTb/RAIS- CIC 08/2002): 51.233. 

Estabelecimentos de Prestação de Serviços (MTb/RAIS- CIC 08/2002): 

59.553. 

Empregos Industriais (MT b/RAIS- CIC 12/2001): 105.769. 

Empregos no Comércio (MTb/RAIS- CIC 12/2001): 89.259. 

Empregos em Prestação de Serviços (MTb/RAIS- CIC 12/2001): 375.607. 

POC - População Ocupada: 712.040 

Membros superiores do poder público, dirigentes de orgnizações de 

interesse público e de empresa e gerentes: 7,8% 

Profissionais das ciências e artes: 12,62% 

Técnicos de nível médio: 12,55% 

Trabalhadores de serviços administrativos: 13,58% 

Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados: 

27,77% 

Trabalhadores agropecuários, florestais, de caça e pesca: 0,47% 

Trabalhadores de produção de bens e serviços industriais: 20,5% 

Trabalhadores de reparação e manutenção: 2,39% 

Membros das forças armadas, policiais e bombeiros militares: 0,78% 

Ocupações mal definidas: 1,54% 

Os dados estatísticos acima denotam a necessidade crescente de 

preparação de um número expressivo de profissionais aptos a atuarem no meio 

industrial e comercial não só do município de Curitiba e de sua Região 

Metropolitana, mas também do próprio Estado do Paraná, que registra crescente 

expansão na área industrial e comercial. A industrialização veio no século 20. 

Segundo o IBGE, Curitiba já abriga 117 mil sedes de empresas, sendo 41% delas, 

fundadas a partir de 1995. A Região Metropolitana de Curitiba é, atualmente, um 

importante polo automobilístico do Brasil. Indústrias importantes como a Renault, a 

Audi/Volks, a BMW, a Volvo e a Eletrolux estão instaladas na região. 

A FATEC-PR está sintonizada com as necessidades identificadas a partir da 

compreensão do cenário local, regional e nacional onde se insere. Neste contexto, 

seu Projeto Pedagógico define como objetivos para a formação do tecnólogo-

cidadão, uma ação institucional para transmitir e gerar conhecimentos científicos e 
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tecnológicos, que permitam ao aluno atingir um padrão de competência técnico-

profissional para o exercício de atividades no campo da pesquisa, desenvolvimento 

de tecnologias no processo produtivo e a prestação de serviços à população. 

Com este curso, a FATEC-PR irá desenvolver no egresso também as 

habilidades instrumentais adequadas de linguagem, próprias das diferentes 

atividades sociais / produtivas; desenvolver análises que propiciem a compreensão 

do processo histórico-crítico da sociedade e das formas de atuação do homem, 

enquanto cidadão e trabalhador, sujeito e objeto da história.  

Este cidadão irá contribuir para formação de hábito e de atitudes, baseadas 

em princípios éticos e respeito às diferenças sociais e étnico raciais, onde 

prevaleçam a solidariedade humana, os interesses coletivos e compromissos com a 

melhoria da qualidade de vida, com a sustentabilidade e com meio ambiente. 

O mercado de trabalho em Curitiba e Região Metropolitana destaca-se pelo 

crescimento da quantidade de indústrias instaladas que empregam milhares de 

pessoas e consolidam-se cada vez mais. Em consequência deste avanço, carecem 

de profissionais técnicos e tecnólogos cada vez mais qualificados.  

A Cidade Industrial de Curitiba (CIC) é um exemplo desta realidade. Outros 

exemplos são a instalação de indústrias automobilísticas que empregam milhares de 

trabalhadores. Toda esta realidade de crescimento industrial implica na necessidade 

inquestionável de preparação de mais e mais profissionais qualificados para fazer 

frente à demanda. 

 

4.9.1  Mercado de Trabalho 

 

O faturamento da indústria eletroeletrônica cresceu 3% no primeiro semestre 

de 2017 na comparação com igual período do ano passado, resultado dos 

crescimentos, no mesmo percentual, observados tanto no primeiro trimestre como 

no segundo trimestre. 

Se descontada a inflação do setor em cada período, o crescimento real do 

faturamento foi de 3,4% no primeiro trimestre de 2,8% no segundo trimestre. Com 

estes resultados, o faturamento real no primeiro semestre cresceu 3,1%.  

Segundo Juraci Barbosa Sobrinho, presidente da Companhia de 
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Desenvolvimento de Curitiba, empresa responsável pela política de desenvolvimento 

econômico do município, Curitiba vem se destacando como um novo destino para 

investimentos no Brasil, fora do eixo Rio de Janeiro e São Paulo.  

Das 100 maiores empresas brasileiras, 38 estão instaladas em Curitiba ou 

na região metropolitana. O ranking foi divulgado pela revista América Economia, 

edição Brasil, de julho de 2007.  

É neste contexto que entra o curso de Tecnologia em Eletrônica Industrial, 

onde o aluno se forma em apenas 6 semestres, sendo rapidamente inserido no 

mercado de trabalho. 

Segundo os dados da Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego, o 

número total de empregos formais registrados em Curitiba alcançou 771.798 em 

dezembro de 2008, representando um crescimento de 4,52% em relação ao estoque 

de emprego de dezembro de 2007. Esse desempenho equivaleu ao acréscimo de 

33.357 postos de trabalho formais em relação ao mesmo mês do ano anterior.  

Os setores que apresentaram os melhores desempenhos, em termos 

absolutos, foram os Serviços, com a criação de 21.805 mil postos (+7,40%), o 

Comércio, com 6.378 novos postos (+4,76%), a Construção Civil, que gerou 3.805 

postos (+15,31%), e a Indústria de Transformação, com 2.625 novos postos de 

trabalho.  

Em junho de 2009, o emprego formal em Curitiba chegou a 607.851 

trabalhadores com carteira assinada. De janeiro a junho de 2009, foram criados 

6.385 novos empregos formais em Curitiba. 

Por outro lado, publicação recente da Revista Veja (edição 2068 – 9/07/12) 

aponta a existência de 200.000 vagas ociosas por ausência de profissional 

preparado para ocupá-las, dados estes obtidos através de levantamento do Instituto 

de Pesquisas Econômica Aplicada (IPEA).  

Esta é uma situação típica de nações que, como o Brasil, cresce em ritmo 

veloz e passam a requerer um grande número de profissionais de bom nível para 

suprir as novas demandas da economia.  

Outros dados importantes mostram que o Brasil apresentou nos últimos 

anos sólidos fundamentos macroeconômicos com a inflação sob controle, taxas 

decrescentes de desemprego, reservas internacionais maiores que a dívida externa, 
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o risco País no ponto histórico mais baixo, e foco crescente no financiamento ao 

consumo de parte das autoridades e do setor financeiro privado.  

O consenso das projeções do mercado aponta para um crescimento do 

Produto Interno Bruto (PIB) se manterá nos próximos anos (Relatório Focus – 

BACEN).  

Todos os setores produtivos se beneficiaram desse contexto econômico 

favorável com dois fatores específicos de propulsão: o aumento do poder de compra 

da população e a crescente disponibilidade de linhas de crédito para financiamento. 

Por outro lado, O QUANTITATIVO DE PROCESSOS SELETIVOS PARA 

INGRESSO EM CURSOS DE ELETRÔNICA INDUSTRIAL, DEMONSTROU QUE 

AS REGIÕES DO ENTORNO DE CURITIBA SÃO MUITO CARENTE DE CURSOS 

NESTA ÁREA.  

Com toda essa demanda e, levando em conta o significado do curso, nos 

tempos atuais, como um formador do profissional perfeitamente integrado às novas 

concepções culturais da sociedade, com vistas à melhoria das condições de vida do 

ser humano, verifica-se que há defasagem ainda em oportunidades para essa 

formação, uma vez que a região TOTALIZA CERCA DE TRÊS MILHÕES DE 

HABITANTES.  

 

4.10 O CENÁRIO EDUCACIONAL 
 

Com as constantes transformações ocorridas na Educação Superior no 

Brasil, novas exigências garantem uma alavancada para o desenvolvimento e para 

novas formas de promover o ensino, a pesquisa e a extensão, tornando-se premente 

a construção de um currículo mais flexível, centrado no aluno, com maior interação 

entre teoria e prática, voltada principalmente para a integração da metodologia 

acadêmica para a comunidade.  

O estudo das tecnologias e engenharias também assume papel especial 

nesse momento de intensas transformações culturais, decorrentes do 

desenvolvimento científico, da valorização e promoção da qualidade de vida, do 

trabalho em equipe multidisciplinar, da exigência de maior autonomia e de rigorosa 

postura ética. 

O Curso de Tecnologia em Eletrônica Industrial, implantado desde 2006, 
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dentro dos novos paradigmas, abre-se para discussões, das quais o Colegiado 

participa ativamente, à luz das questões trazidas pela nova LDB - Leis de Diretrizes 

e Bases (1996), e fomentadas pelos estudos, desencadeados nacionalmente, 

acerca das diretrizes curriculares, estabelecendo novas abordagens e redefinindo o 

perfil profissional do egresso. 

Os aspectos do Curso ao serem monitorados contribuirão para a melhoria na 

qualidade da formação do tecnólogo. O projeto apresenta-se como uma ação 

compromissada com o planejamento, tendo como direção as perspectivas futuras.  

Esta proposta curricular permite formar profissionais mais humanos, críticos, 

reflexivos, voltados para a comunidade, com competência técnica e científica, 

capazes de desenvolver-se em sua práxis profissional e de contribuir para a 

transformação do modelo de atendimento na área de Tecnologias e Engenharias, 

incluindo em suas competências a responsabilidade e a necessidade social. 

 

 

4.11 OBJETIVOS DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA 
INDUSTRIAL 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial tem como objetivo 

formar profissionais aptos a atuarem na área de eletrônica focada no setor industrial, 

para atender a demanda das empresas na Região Metropolitana de Curitiba por 

profissionais qualificados.  Além disso, como consequência, o curso visa também 

criar oportunidades de continuidade e especialização aos técnicos de nível de 2º 

grau que já trabalham, ou tenham afinidade na área de eletrônica. 

A Eletrônica possibilita a comodidade, o conforto, a automatização de 

processos industriais locais e remotos, a comunicação, a segurança, a melhoria nos 

processos de criação, construção e manutenção, proporcionando grandes 

modificações na vida da sociedade e das pessoas.  

Com a grande evolução tecnológica dos componentes e processos de 

fabricação de componentes e equipamentos Eletrônicos, cresce cada vez mais a 

demanda por profissionais especializados e qualificados para essa área de atuação. 

Com base neste contexto, para o Curso Superior de Tecnologia em 

Eletrônica Industrial definem-se os seguintes objetivos: 
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a) possibilitar o domínio de técnicas e processos da eletrônica analógica e 

digital; 

b) permitir a discussão e a vivência com inovações e participar da 

redefinição de conceitos e processos de Eletrônica Industrial; 

c) conhecer a programação de microcontroladores; 

d) capacitar os profissionais para atuar em Automação e Robótica; 

e) capacitar profissionais para atuarem na Eletrônica Industrial em geral; 

f) permitir ao tecnólogo atuar empresas de manufatura ou serviços, do setor 

público ou privado, principalmente: 

 No planejamento e controle da otimização de processos industriais; 

 Como mantenedor de equipamentos e sistemas de Eletrônica;  

 Como integrador de sistemas de Eletrônica;  

 Como executor ou inspetor de execução de projeto ou montagem de 

sistemas de Eletrônica; 

 Como instrumentista; 

 Como supervisor de manutenção; 

 Como consultor em tecnologias para Eletrônica industrial; 

g) capacitar o profissional e trabalhar nas empresas que produzem ou 

vendem equipamentos e serviços de Eletrônica industrial.  

 

4.12 PERFIL DO EGRESSO 
 

O egresso do Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial da 

Faculdade de Tecnologia do Paraná (FATEC-PR) possuirá formação científica e 

tecnológica, com habilidade profissional devidamente aprimorada, de forma a que 

esteja capacitado a absorver e desenvolver novas tecnologias na área de eletrônica.  

A matriz curricular apresenta disciplinas formativas que fortalecem a formação 

do profissional, como por exemplo, Eletrônica Básica; Eletricidade Básica; Sistemas 

de Controles Industriais; Arquitetura de Microprocessadores e Microcontroladores; 

Equipamentos e Instrumentação Industrial; Eletrônica de Potência; Máquinas 

Elétricas; Controladores Lógicos Programáveis; Programação C para 

Microprocessadores e Microcontroladores; Sensores e Atuadores; Sistemas 

Pneumáticos e Hidráulicos; Redes Industriais; Sistemas de Controles Industriais; 
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Técnicas de Manutenção; Gestão Ambiental; Princípios da Robótica Industrial; 

Sistema de Qualidade e Certificação e Projeto Integrador, dentre outras.  

O egresso terá uma estimulada atuação crítica e criativa na identificação e 

solução de problemas, aptos a considerar os aspectos socioeconômicos envolvidos 

nos projetos em que atuarem e ainda, atuando com visão ética e humanística, em 

atendimento às demandas da sociedade. 

Assim, o curso visa preparar profissionais para atuarem nas mais diversas 

funções relacionadas à Eletrônica Industrial, tais como planejamento, implantação, 

manutenção e gerenciamento de projetos de diferentes sistemas de Eletrônica 

Industrial.  

O Perfil Profissional do egresso, em função das disciplinas cursadas e sua 

atualização com o mercado apresenta as seguintes competências: 

 Executar manutenção de instalações industriais de acionamentos 

elétricos, instrumentação, controle e sistemas supervisórios; 

 Planejar e controlar a produção industrial e atividades de otimização de 

processos; 

 Participar de equipes de projetos de sistema de potência, acionamentos 

elétricos, instrumentação industrial, controle e sistemas supervisórios; 

 Participar de equipes de planejamento e controle de execução de projetos 

de instalações industriais; 

 Otimizar o funcionamento e a manutenção de unidades de produção 

automatizadas; 

 Atuar na instalação, operação, manutenção e otimização de sistemas 

automatizados industriais; 

 Coordenar equipes multidisciplinares na área de Eletrônica industrial; 

 Dirigir, supervisionar, assessorar e gerenciar processos relacionados a 

Eletrônica industrial. 

O profissional egresso terá como campo de atuação, no mercado específico 

de sua área de formação, os serviços de eletrônica em indústrias e empresas de 

qualquer porte como funcionário, implantando novos projetos ou realizando a 

manutenção na área de Eletrônica. Também o profissional, e empreendedor, pode 

ainda prestar serviços de implantação ou manutenção na área de Eletrônica, bem 
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como representar comercialmente produtos e serviços na área. 

O Perfil Profissional do egresso, em função das disciplinas cursadas e sua 

atualização com o mercado, apresenta as seguintes competências: 

 Supervisão de operação e assessoramento técnico de indústrias, 

empresas de manufatura ou serviços, do setor público ou privado, cujas 

necessidades sejam o planejamento e automação dos processos e 

operações; 

 Consultoria autônoma para empresas que tenham a indústria como foco; 

 Planejamento e controle da automação de processos industriais; 

 Implantação de projetos de eletrônica industrial; 

 Supervisão e assessoramento técnico na área de acionamentos elétricos e 

operações industriais; 

 Atuar como profissional de vendas técnicas na área de Eletrônica e 

Automação. 

Assim, o curso visa preparar profissionais com habilidades para atuarem nas 

mais diversas funções relacionadas a eletrônica industrial, tais como: 

 Planejamento; 

 Implantação, operação e manutenção; 

 Gerenciamento de projetos; 

 Integrador de sistemas de eletrônica industrial; 

 Inspetor de execução de projeto ou montagem de sistemas de eletrônica 

industrial; 

 Instrumentista industrial; 

 Supervisor de manutenção industrial; 

 Consultor em tecnologias para eletrônica industrial; 

 Representante técnico na área de eletrônica industrial; 

 Profissional de vendas técnicas na área de eletrônica industrial. 

 

4.13 DADOS GERAIS DO CURSO 
 

4.13.1 Denominação anterior e atual 
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A denominação atual é: 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL 

Inicialmente, o curso foi autorizado pela PORTARIA MEC No. 1.101 de 5 de 

abril de 2005, publicada no DOU de 06/04/2005, como “Curso Superior de 

Tecnologia em Eletroeletrônica”, porém com o advento “Catálogo Nacional de 

Cursos Superiores de Tecnologia”, houve a mudança da denominação que foi 

alterada para “Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial”, o que foi 

formalizado pela PORTARIA MEC No.  94, de 16 de fevereiro de 2011, publicada no 

DOU de 17/02/2011. 

  

4.13.2 Reconhecimento do Curso 

 

Pelo Processo E-MEC No. 200806864 de Reconhecimento do Curso 

Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial, o curso foi avaliado com conceito 4 

em 28 e 29/04/2011 e foi reconhecido pela PORTARIA MEC No. 471 de 22/11/11, 

publicada no DOU de 24/11/11. Todas as condições e dimensões foram muito bem 

avaliadas. 

Em 2014, foi revisada pelo NDE – Núcleo Docente Estruturante a Matriz 

Curricular do Curso, tendo sido aprovada pelo CAS e implantada a partir do segundo 

semestre de 2014. 

No final de 2014, a matriz foi novamente analisada e revisada pelo NDE, 

conforme consta neste projeto pedagógico e estará implantada a partir do primeiro 

semestre de 2015. 

As demais turmas ativas continuam com a matriz implantada em 2012, 

segundo semestre. 

 

4.13.3 Resultados do ENADE 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial não participou do 

ENADE, tendo em vista que não existem as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs) específicas para o mesmo. 
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4.14 DADOS DO COORDENADOR DO CURSO 
 

Seguem os dados do Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em 

Eletrônica Industrial, Professor Mestre Gustavo Hommerding Alt: 

 Graduação em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul (1989); 

 Mestrado em Engenharia de Computação pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (2003). 

Atua em REGIME DE TEMPO INTEGRAL, tem mais de 10 anos de 

experiência acadêmica e mais de 20 anos de experiência profissional não 

acadêmica. 

 

4.14.1 Experiência profissional e acadêmica do coordenador do Curso de 
Tecnologia em Eletrônica Industrial 

 

O Coordenador do Curso de Tecnologia em Eletrônica Industrial, Prof. 

Mestre Gustavo Hommerding Alt, tem a seguinte experiência profissional, conforme 

consta no Curriculum Lattes. 

Atua em empresa da área de formação. Tem experiência na área de 

Engenharia Elétrica, com ênfase em Eletrônica, atuando principalmente nos 

seguintes temas: controle de robôs, rede de computadores, rede de controle, 

controle em tempo real e Internet e Tecnologia da Informação. Atua como docente e 

coordenador do curso Superior em Eletrônica Industrial da FATEC-PR. 

No período de 1992 a 2000 atuou como Gerente de Tecnologia na Pixel 

Systems, PIXEL, Brasil. 

No período de 2001 a 2002 atuou como Gerente de Tecnologia na 

CELULAR CRT S/A, TELEFÔNICA, Brasil. 

Na área acadêmica atuou como docente nas seguintes IES: 

2008 – Atual : Faculdade de Tecnologia de Curitiba - FATEC-PR, Brasil. 

2006 – 2008 : Faculdade de Tecnologia São Carlos, FATESC, Brasil. 

2006 – 2008 : Faculdade Anchieta de Ensino Superior - FAESP, Brasil. 

2004  -  2008: Instituto de Ensino Superior de Joinville, IESVILLE, Brasil. 

O coordenador do curso também tem experiência acadêmica como membro 
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dos seguintes colegiados na FATEC-PR: 

- Membro do Conselho de Administração Superior – CAS; 

- Membro da Comissão Própria de Avaliação Institucional – CPA; 

- Presidente do Colegiado do Curso; 

- Membro do NDE – Núcleo Docente Estruturante. 

 

4.15 REGIME DE MATRÍCULA 
  

A matrícula no curso é feita em regime semestral, por disciplina, com 

duração total de seis semestres. 

 

4.16 TOTAL DE VAGAS ANUAIS E CARGA HORÁRIA 
 

O Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial possui um total de 

100 vagas anuais, sendo essas divididas em duas turmas de 50 vagas, tendo como 

meio de entrada um vestibular no primeiro semestre e outro no segundo semestre. 

A carga horária total do curso, após a última revisão pelo NDE, é de 2.720  

(duas mil e setecentos e vinte) horas, sendo 2400 horas para as disciplinas do curso 

e 120 horas para Atividades Complementares, divididas em seis semestres de 400 

(quatrocentas) horas cada, mais as horas destinadas as Atividades 

Complementares.  

Sendo assim, o curso possui um limite mínimo para conclusão de 36 meses 

(6 semestres) e limite máximo de 54 meses (9 semestres). 

A estrutura curricular não prevê a obrigatoriedade do Trabalho de Conclusão 

de Curso.  

A carga horária mínima de Atividades Complementares é de 160 horas e 

estas atividades também são executadas em horário extraclasse e ao longo de toda 

a duração do curso. Sendo assim, o egresso do curso superior de Tecnologia em 

Eletrônica Industrial terá cumprido uma carga horária total de 2.720 horas. 

 

4.17 ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 

 

Conforme prevê a RESOLUÇÃO CNE/CP nº 3, de 18/12/2002, publicada no 

DOU em 23/12/2002, a organização curricular compreenderá as competências 



 

 [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL] 

94 
 

profissionais tecnológicas, gerais e específicas, incluindo os fundamentos científicos 

e humanísticos necessários ao desempenho profissional do graduado em 

tecnologia. Seguem os aspectos referentes a organização e desenvolvimento 

curricular do Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial. 

 

4.17.1  Estrutura Curricular 

 

A) Contextualização  

 

Com o fato de que os princípios pedagógicos, filosóficos e legais que 

orientam a criação dos cursos superiores de tecnologia definidos pelo MEC têm a 

relação teoria-prática como princípio fundamental, a estrutura curricular do Curso 

Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial da FATEC-PR, conduz a um fazer 

pedagógico no qual, atividades como seminários, visitas técnicas, práticas 

laboratoriais e desenvolvimento de projetos entre outros estejam presentes em todas 

as unidades curriculares. 

O contexto do novo curso de Eletrônica Industrial busca aproximar os 

conhecimentos técnicos adquiridos na FATEC das principais demandas do mercado 

atual. 

A elaboração e construção da grade curricular e das ementas buscam 

adequar a teoria à prática, aplicando aquilo que se aprende em sala de aula, e que 

tenha a aplicação prática na vida profissional do aluno e egresso.  

O curso de Eletrônica Industrial tem por objetivo proporcionar ao aluno saber 

não apenas um acúmulo de conhecimentos técnico-científicos, mas sim uma 

ferramenta que os prepara para enfrentar o mercado de trabalho, permitindo-lhe 

resolver situações de problemas da área de Eletrônica Industrial. 

Para cumprir esta finalidade o planejamento do curso busca contratar 

professores com larga experiência e vivência no mercado de trabalho de Eletrônica 

Industrial, assim como ampliação de disciplinas de laboratório e práticas. A 

mantenedora mantém, também, uma série de convênios com empresas com objetivo 

de integrar o mercado profissional com os alunos, na participação de processos 

seletivos, visitas técnicas, palestras na faculdade, e promoção de vagas de estágio 
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aos alunos interessados. 

As disciplinas são relacionadas entre si, porém independentes, e formam o 

conjunto de conhecimentos que o aluno deve adquirir durante o curso. Elas são 

contextualizadas no mercado de trabalho e seguem a dinâmica da evolução técnica 

aplicada em Eletrônica Industrial, como por exemplo, disciplinas que estudam 

Eletrônica, linguagem C, Microprocessadores, Microcontroladores, CLP, Robótica, 

etc. 

 

B) Interdisciplinaridade 

 

As disciplinas são relacionadas entre si, porém independentes, e formam o 

conjunto de conhecimentos que o aluno deve adquirir durante o curso. 

No curso de Tecnologia em Eletrônica Industrial, com a nova grade, busca-

se oferecer multidisciplinaridade aos nossos egressos. A nova grade está montada 

com conteúdo de várias áreas de Eletrônica, bem como disciplinas das áreas de 

gestão voltadas à Eletrônica, para que o aluno possa ter o conhecimento e 

competência em acordo ao que o mercado exige.  

As disciplinas abrangem todo o conjunto de áreas de Eletrônica Industrial, 

onde cada disciplina faz a ligação e complementa o entendimento de outras, 

formando o conjunto de conhecimentos necessários à formação do tecnólogo.  

Através do projeto integrador, na execução do projeto os alunos aplicam os 

conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas, possibilitando uma ligação entre 

elas. 

 

C) Atualização com o Mundo do Trabalho 

 

O curso de Tecnologia em Eletrônica Industrial mantém-se atualizado com o 

mercado de trabalho tanto pelos professores, que são atuantes nos diversos ramos 

de Eletrônica Industrial quanto por visitas técnicas, palestras e feiras que os alunos 

têm oportunidade de acompanhar. 

Como exemplo, as disciplinas que envolvem CLP, Microcontroladores, 

Microprocessadores, Robótica, etc. evidenciam a atualização do curso em relação 
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ao mercado. 

Além destas disciplinas, são desenvolvidas as seguintes atividades: 

A FATEC organiza anualmente a Semana Tecnológica com a participação 

de profissionais do mercado e empresas. São desenvolvidos nesta oportunidade 

trabalhos acadêmicos dos alunos para exposição e divulgação a comunidade e meio 

profissional. Também nesta oportunidade são organizadas palestras e exposições 

das empresas dos diversos ramos ofertados pela FATEC-PR. 

Nessa semana são realizadas várias atividades relativas às áreas 

profissionais atuantes na instituição, tais como Exposição Técnico-científica, 

Seminários e Palestras na área de Eletrônica Industrial. 

A exposição de projetos na Semana Tecnológica da FATEC-PR também tem 

como finalidade prestar contas à sociedade do trabalho realizado por seus alunos e 

funcionários e conta com a participação de empresas vinculadas ao segmento 

tecnológico de serviços, permitindo interagir e apresentar novos produtos, 

tecnologias e serviços. 

Outro fator que demonstra a aplicabilidade, é a procura de empresas do 

ramo de Eletrônica que buscam profissionais ainda em graduação na FATEC e a 

quantidade de empresas conveniadas com a FATEC, dentre elas: Daysoft 

Tecnologia, CNH, Latin América, Tyssen Krupp, Teikon Tecnologia Industrial, Audi, 

Great Solutions, Siemens, Transit, Alcatel, Helix do Brasil, Koerich, Cenetel, Lab 

Telecom, K&S Telecomunicações, Perkons, PK Cables, Brasilsat, Instituto Curitiba 

de Informática, Bosch, Petrobrás (CEPE), Celepar, Copel, Sascar, Embratel, etc.  

Acadêmicos da FATEC-P que não estejam trabalhando como profissionais 

da área podem pleitear estágio não curricular por meio do IEL – Instituto Euvaldo 

Lodi ou através do CIEE – Centro de Integração Empresa - Escola. 

 

D) Articulação Teoria e Prática 

 

A vinculação da teoria com a prática é conseguida através de aulas 

expositivas, práticas de laboratório, trabalhos acadêmicos forçando a pesquisa, de 

visitas técnicas em empresas do ramo de Eletrônica, do convívio com alunos 

empregados (em contato com o mercado de trabalho), participação na Semana 



 

 [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL] 

97 
 

Tecnológica com exposição de trabalhos e participação em palestras de 

profissionais de mercado, seminários, visitas a exposições, feiras e desenvolvimento 

de projetos, entre outros. 

As visitas técnicas são propiciadas aos alunos em empresas, congressos 

feiras externas, propiciando aos alunos um relacionamento e contato com setores e 

áreas de interesse para eletrônica e áreas de tecnologia. 

No projeto integrador, sob a forma de TCC – Trabalho de Conclusão de 

Curso, o aluno realiza um trabalho prático no qual são exigidos conhecimentos de 

diversas disciplinas do curso de Eletrônica Industrial. 

Essa flexibilidade curricular dá-se pela necessidade de uma 

integração/interação com o mercado de trabalho e com as inovações tecnológicas e 

científicas da sociedade globalizada. 

 

E) Aquisições de Competências Profissionais 

 

As aquisições de competências profissionais ocorrem através de aulas 

expositivas e práticas em laboratório, de trabalhos acadêmicos forçando a pesquisa, 

através da participação em seminários, palestras com profissionais de mercado e 

através de visitas técnicas em empresas de Eletrônica.  

Anualmente, a FATEC-PR realiza a Semana de Tecnologia, a qual neste 

ano de 2017 foi realizada a 12ª edição, contando com mais de 10 empresas e mais 

de 30 palestras durante a Semana Tecnológica. Nessa semana são realizadas 

várias atividades relativas às áreas profissionais atuantes na instituição, tais como 

Exposição técnico-científica, Seminários, Palestras nas áreas Telecomunicações, 

Eletrônica Industrial, Automação Industrial, Redes de Computadores e 

Administração, Ciências Contábeis, Serviço Social, Pedagogia, Engenharia de 

Produção, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. 

A exposição técnica-científica da FATEC-PR, por ocasião da Semana 

Tecnológica também tem como finalidade prestar contas à sociedade do trabalho 

realizado por seus alunos e funcionários e conta com a participação de empresas 

vinculadas ao segmento tecnológico e de serviços que aqui vem interagir e 

apresentar novos produtos, tecnologia e serviços. 
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F) Flexibilidade Curricular 

 

A grade curricular foi atualizada de forma a atender aos anseios dos alunos 

e do mercado de trabalho, eliminado os pré-requisitos entre as disciplinas, alterando 

o primeiro período para que este seja comum aos cursos de Tecnologia em 

Sistemas de Telecomunicações, Tecnologia em Eletrônica Industrial e Tecnologia 

em Rede de Computadores; além de disciplinas comuns nos períodos finais. 

De acordo com a prescrição regimental da FATEC-PR, a matrícula / 

rematrícula pode ser feita também por disciplina, observando-se a compatibilidade 

de horários. 

O Regimento da instituição prevê formas de aproveitamento de estudos 

realizados em outras escolas antes do ingresso do aluno nos cursos por ela 

oferecidos. 

Como o curso já foi reconhecido, a IES também poderá optar por ofertar até 

20% da carga horária da estrutura curricular na forma de atividades extraclasse 

(semipresencial). 

 

G) Certificação Parcial 

 

Caso exista solicitação pelo aluno, como forma de flexibilizar o processo de 

formação / certificação do aluno, a FATEC-PR através de dispositivo regimental, 

prevê a certificação parcial para concluintes dos três primeiros semestres, no caso 

de cursos com duração de cinco ou mais semestres, conforme descrito no artigo 30 

do regimento, parágrafo 2º: 

“Ao concluinte regular dos dois primeiros semestres, no caso de cursos com 

duração de quatro semestres e dos três primeiros semestres, no caso de cursos com 

duração de cinco semestres ou mais, será conferido certificado de formação parcial, 

com descrição integral das unidades curriculares concluídas e dos conceitos 

obtidos”. 

Exemplo: 

ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO ELETRÔNICA, ao término do Terceiro 

Período. 
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H) Aproveitamento de Competências 

 

O Regimento da instituição contempla o aproveitamento de estudos, 

determinando que os alunos que se enquadrarem neste contexto tenham a 

oportunidade de abreviarem seus estudos. 

Caso o aluno tenha denotado conhecimento de certa disciplina que justifique 

a sua dispensa e a requeira, pode ser aplicada uma prova de competência com 

vistas à dispensa da mesma. No caso de alunos transferidos de outra IES, pode 

também ser feito o aproveitamento das disciplinas já cursadas na outra IES, após 

análise de equivalência de conteúdo e carga horária. 

 

I) Possibilidade de Compreensão do Processo Tecnológico 

 

A compreensão do processo tecnológico se dá através de trabalhos 

acadêmicos de pesquisa, convívio com professores que possuem vivência 

profissional na área, visitas técnicas, trabalhos em grupo com alunos em diferentes 

empresas do ramo, etc. 

 

J) Incentivo à Capacidade Empreendedora 

 

O incentivo à capacidade empreendedora se dá através das disciplinas de 

empreendedorismo, gestão de organizações e gestão da qualidade, e elaboração de 

plano de negócios o qual possibilita ao aluno utilizar os conhecimentos adquiridos no 

curso para montar o seu próprio negócio. 

 

4.17.2 Conteúdos Curriculares 

A) Atualização de Ementas 

 

Periodicamente as ementas são verificadas e, se necessário, como parte do 

trabalho do NDE – Núcleo Docente Estruturante, podem ser revisadas, atualizadas e 

adequadas ao mercado de trabalho, com acréscimos ou supressões de assuntos. 

No ciclo de um novo curso, as ementas são totalmente reformuladas e 
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readequadas conforme o mercado. 

Estas mudanças contemplaram uma revisão na estrutura e conteúdo da 

matriz curricular, visando atender os anseios dos alunos e professores, atender as 

práticas atuais do mercado de trabalho onde o egresso estará inserido e propiciar 

diversas melhorias no curso atual de Eletrônica Industrial, adequando para a nova 

realidade do mercado e melhores práticas na formação profissional dos egressos.  

Busca-se, assim, uma maior qualidade na formação do egresso, bem como 

no aumento da qualidade do curso de Tecnologia em Eletrônica Industrial. Além de 

uma boa estrutura curricular, também são realizados investimentos contínuos em 

recursos humanos, com a contratação de novos professores com maior titulação, 

aquisições e atualização do acervo bibliográfico. 

Periodicamente, no início e ao final dos semestres letivos, são realizadas as 

reuniões pedagógicas com os professores, nas quais são passadas as atualizações 

(sempre que ocorram) referentes ao curso, sejam na administração, no regimento, 

nas ementas, na estrutura ou na bibliografia. No início do semestre letivo ou na 

contratação de algum professor a qualquer tempo, as ementas são apresentadas e 

discutidas com o professor, sendo evidenciada a obrigatoriedade do cumprimento da 

mesma. 

 

4.17.3 Competências Tecnológicas 

 

Em função das disciplinas cursadas e sua atualização com o mercado, tais 

como Eletrônica, Controladores Lógicos Programáveis, Microprocessadores, 

Microcontroladores, etc., o egresso do curso Superior de Tecnologia em Eletrônica 

Industrial terá domínio das seguintes competências profissionais: 

 Executar manutenção de instalações industriais de acionamentos 

elétricos, instrumentação, controle e sistemas de supervisão; 

 Planejar e controlar a produção industrial e atividades de otimização de 

processos; 

 Participar de equipes de projetos de sistema de potência, acionamentos 

elétricos, instrumentação industrial, controle e sistemas de supervisão; 

 Participar de equipes de planejamento e controle de execução de 
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projetos de instalações industriais; 

 Otimizar o funcionamento e a manutenção de unidades de produção 

automatizadas; 

 Atuar na instalação, operação, manutenção e otimização de sistemas 

automatizados industriais. 

De acordo com essas competências profissionais, o egresso poderá 

desenvolver funções tais como: Gerente ou Supervisor de Qualidade de Serviços em 

Eletrônica Industrial e Automação; Gerente ou Supervisor de Operação e 

Manutenção em Eletrônica Industrial e Automação, Gerente ou Supervisor de 

Desenvolvimento de projetos em Eletrônica Industrial e Automação; Gerente ou 

Supervisor de Implantação de Equipamentos ou Serviços em Eletrônica Industrial e 

Automação, Gerente ou Supervisor de Suporte pós-venda na área de Eletrônica 

Industrial e Automação; Gerente ou Supervisor de Suporte para Auditoria Técnica 

em Eletrônica Industrial e Automação; etc. 

 

4.17.4 Organização Curricular 

 

Em todas as discussões ocorridas ao longo do processo de construção 

curricular do Curso de Tecnologia em Eletrônica Industrial ficaram evidentes 

algumas questões, conforme relatadas a seguir. 

Primeiramente, a preocupação em formar profissionais tecnólogos com 

conhecimentos amplos o suficiente para atuarem nos mais diversos lugares e 

situações. O limite desta amplitude dar-se-á pela efetiva possibilidade de existir o 

aprofundamento dos conhecimentos oferecidos. Estes conhecimentos, por sua vez, 

terão por parâmetros uma perspectiva científica, o que garante a apropriação do 

conhecimento, a sua crítica e caminhos para a produção de outros novos.  

Ou seja, o curso deverá propiciar condições para o exercício de duas grandes 

habilidades complementares traduzidas como o "pensar cientificamente" e o "saber 

fazer pesquisa", a partir das atividades de iniciação científica e outros momentos que 

serão planejados ao longo da formação. 

Estão presentes inquietações quanto à postura ética dos alunos e dos 

professores em relação ao próprio conhecimento e à própria formação. As condições 
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requeridas para que esta formação possa materializar-se estão relacionadas à 

capacitação docente, à fundamentação teórica e às condições estruturais do 

currículo.  

A formação generalista, abrangendo conhecimentos teóricos e metodológicos, 

consistentes e sólidos, não deve ser entendida como aprender de tudo um pouco, 

numa tentativa de atender direta e exclusivamente ao mercado de trabalho, e 

tampouco pode ser entendida como aquela que confere conhecimentos superficiais. 

Esta diz respeito ao profissional com conhecimento, abrangendo competências, para 

levantar necessidades, analisá-las segundo referenciais teóricos e, em função dos 

diferentes fatores envolvidos, planejar intervenções em qualquer lugar em que vá 

trabalhar.  

Subjacentes a essa compreensão encontram-se indicadores da necessidade 

de uma formação conectada com as demandas sociais e, portanto, não restrita às 

demandas do mercado de trabalho. É importante também ressaltar que a 

interdisciplinaridade e/ou a multidisciplinaridade será possível se o conhecimento for 

interpretado não como disciplinaridade pura, mas sim como um conhecimento que 

se produz, a partir de concepções de homem e de sociedade, articulado com outras 

áreas do conhecimento.  

Outro ponto fundamental na construção da proposta pedagógica do curso é a 

superação da dicotomia entre teoria e prática. Nesse contexto, identifica-se a 

articulação Ensino-Pesquisa-Extensão como orientadora da produção de um novo 

saber e momento privilegiado no rompimento dessa dicotomia, oportunizando, com 

isto, o exercício da crítica fundamentada teórica e eticamente.  

Pelo exposto, é possível identificar que a concepção de currículo aqui 

preconizado é incompatível com a ideia de somatória de disciplinas, na medida em 

que se busca uma estrutura curricular que rompa com a linearidade e a 

fragmentação do conhecimento. 

A estrutura curricular oferece disciplinas optativas, numa perspectiva de 

flexibilização, respeitando os interesses e aptidões dos alunos que optarão por áreas 

de conhecimento que considerem relevantes à sua futura atuação profissional. No 

curso, as disciplinas optativas incluídas realizam esta função, constituindo a 

formação em campos específicos de atuação que proporciona a livre escolha do 
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aluno para construir competências e habilidades diferenciadas. 

As políticas para o ensino de graduação consideram os seguintes princípios 

curriculares: 

A) FORMAÇÃO DE QUALIDADE TÉCNICO-CIENTÍFICA E SOCIAL: o curso 

é o lugar institucional para assimilação, socialização e produção do conhecimento 

humano e técnico-científico. Nesse sentido, os conteúdos devem refletir a realidade 

sociocultural nacional, perpassada pela realidade nacional e internacional, com 

vistas a uma formação profissional de qualidade e consistente consoante o mundo 

contemporâneo;  

B) FLEXIBILIDADE CURRICULAR: a materialização da flexibilização 

curricular é observada pela inclusão de disciplinas optativas, que têm por finalidade 

oferecer ao estudante diferentes alternativas para sua formação. Isso é percebido 

por meio das atividades curriculares complementares; nas visitas técnicas, nas 

diferentes práticas e programas institucionalizados que levam em consideração os 

espaços escolares e não escolares; na articulação das diferentes áreas que 

compõem o currículo do curso; 

C) INTERDISCIPLINARIDADE: é entendida como um princípio que integra e 

dá unidade ao conhecimento e que permite o rompimento da fragmentação das 

disciplinas que compõem o currículo; 

 

 

Figura 3 - Representação gráfica da interdisciplinaridade. 
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O quadro a seguir mostra algumas disciplinas que garantem a 

interdisciplinaridade no Curso de Eletrônica Industrial. 

Materialização da Interdisciplinaridade 

Metodologia da Pesquisa Cientifica 

Matemática Aplicada 

Arquitetura de Computadores 

Fundamentos da Administração 

Eletricidade Básica 

Eletrônica Básica 

Física Aplicada  

Programação de Computadores 

Arquitetura de Microprocessadores e Microcontroladores  

Sistemas de desenvolvimento para Microprocessadores e Microcontroladores 

Programação C para Microprocessadores e Microcontroladores 

Acionamentos Comandos Elétricos e Eletrônicos 

Controladores Lógicos Programáveis  

Projeto Integrador I  

Sensores e Atuadores 

Projeto Integrador II  

Sistemas de Qualidade e Certificação 

Quadro 17 - Disciplinas para garantir a materialização da interdisciplinaridade curricular. 

 

Para garantir a interdisciplinaridade essas disciplinas podem desenvolver um 

PROJETO INTEGRADOR, além daqueles previstos no 5º e 6º períodos. 

 

D) RELAÇÃO TEORIA-PRÁTICA COMO EIXO ARTICULADOR DO 

CURRÍCULO: é estabelecida nas diferentes práticas de ensino e de laboratório que 

permeiam as disciplinas do curso, desde o seu início. É concretizada, também, nos 

estágios não curriculares, visitas técniccas, entendidos como atividades teórico-

práticas e desenvolvidos, com a finalidade de promover a aproximação concreta com 

o campo de trabalho; 

Segue no quadro a seguir algumas disciplinas que envolvem a teoria e a 

prática em laboratórios. 

 

 

Matriz Curricular  
Disciplinas que Materializam a Teoria com a Prática 
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Arquitetura de Computadores 

Eletricidade Básica 

Eletrônica Básica 

Programação de Computadores 

Arquitetura de Microprocessadores e Microcontroladores  

Equipamentos e Instrumentação Industrial 

Sistemas de desenvolvimento para Microprocessadores e 
Microcontroladores 

Eletrônica de Potência 

Máquinas Elétricas 

Programação C para Microprocessadores e Microcontroladores  

Sistemas de Controles Industriais 

Acionamentos Comandos Elétricos e Eletrônicos 

Controladores Lógicos Programáveis  

Projeto Integrador I  

Sensores e Atuadores 

Sistemas Pneumáticos e Hidráulicos 

Técnicas de Manutenção Eletrônica 

Projeto Integrador II 

Projeto Integrador III 

Princípios da Robótica Industrial 

Quadro 18 - Disciplinas para garantir a materialização da relação teoria com a prática. 
 

Para definir pressupostos epistemológicos da relação da Teoria com a Prática 

assume-se o materialismo histórico dialético como referência fundamental, 

entende-se que o homem caracteriza-se pelos seguintes atributos essenciais:  

 É indivisível em corpo e mente (espírito), sendo estes aspectos de uma 

totalidade que se realiza em ato;  

 Constitui-se nas e pelas interações sociais, sobrevivendo e se 

desenvolvendo, portanto, apenas em grupo;  

  Sua consciência origina-se na atividade concreta exercida sobre a 

natureza, na luta pela sobrevivência, sendo essa consciência 

materializada na linguagem - portanto, mediada por signos;  

 Diferencia-se de outros animais pela capacidade de produzir seus 

próprios meios de sobrevivência, transformando a natureza e 

transformando-se ao fazê-lo;  

 Ao realizar trabalho, utiliza seu corpo e suas faculdades mentais, de modo 

que não há trabalho exclusivamente físico nem exclusivamente mental.  

Diante de tais pressupostos, é possível definir:  

 Prática como toda a ação do homem sobre a natureza e sobre outros 

homens;  

 Teoria como a organização das representações que o homem constrói 
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sobre objetos ou fenômenos, num sistema conceitual elaborado segundo 

critérios lógicos (estes, por sua vez, igualmente construídos pelo homem);  

 Reflexão como o processo de confrontar sistematicamente as 

representações da realidade com um sistema ou conjunto de sistemas 

conceituais articulados (teorias). Desse processo podem resultar 

mudanças nas formas de representar a realidade, nas teorias ou em 

ambas.  

Dadas tais definições, cabe notar que toda a atividade humana envolve, em 

alguma medida, tanto a ação concreta sobre a realidade quanto a representação 

dessa realidade. Assim sendo, quando se toma a teoria e prática em sentido amplo, 

pode-se afirmar que não há prática sem teoria, nem teoria sem prática. Isso equivale 

a dizer, também, que toda a atividade humana envolve algum grau de reflexão. 

 Não obstante, é preciso considerar que a combinação entre prática, teoria e 

reflexão pode assumir formas muito diversas, variando de uma prática quase 

automatizada, com vaga consciência dos conceitos que a embasam, a uma 

teorização quase sem relação com a realidade concreta. Nesses casos extremos, o 

que se define como reflexão ocorre em escala muito reduzida. 

Outra variabilidade nas relações entre teoria, prática e reflexão ocorre em 

função da abrangência das representações que alguém tem sobre a realidade. 

Pessoas que compreendem apenas os aspectos imediatos de seu ambiente e de 

suas relações podem refletir muito ao agir, sem, contudo ultrapassar os limites de 

sua compreensão da realidade.  

E) INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO: a integração 

é refletida em diferentes disciplinas que compõem os currículos e na dinâmica da 

sala de aula, mediada por meio de aprendizagens de pesquisa e extensão 

desenvolvidas durante o curso. Além disso, é parte integrante do projeto pedagógico 

a definição das linhas de pesquisa e dos programas de extensão de cada curso, que 

orientam o desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão apoiados pela 

instituição ou por fontes financiadoras externas;  

F) PESQUISA COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO E DE PRODUÇÃO DO 

CONHECIMENTO: Os projetos desenvolvidos pelos alunos e professores 

orientadores incluem, em sua dinâmica curricular, metodologias formativas pelas 
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quais se busca desenvolver a cultura investigativa, proporcionar condições de 

apropriação crítica do conhecimento e o desenvolvimento de competências e 

habilidades científicas;  

G) GESTÃO COLEGIADA: as reuniões dos colegiados (CAS, Colegiado do 

Curso, NDE) envolvem os representantes de professores e de estudantes. 

 

4.17.5 Coerência dos Conteúdos Curriculares com os Objetivos do Curso  

 

O currículo do curso foi pensado de forma a possibilitar o desenvolvimento de 

competências indispensáveis para a atuação profissional do egresso a ser formado 

tecnólogo. Atende aos objetivos do curso, promovendo disciplinas teóricas e práticas 

que abordam aspectos fundamentais na formação do Tecnólogo em Eletrônica 

Industrial. 

As atividades, as visitas técnicas e as práticas de laboratório e os estágios 

não curriculares oferecem oportunidade ao estudante para desenvolver e exercitar 

habilidades e competências relacionadas ao exercício profissional do Tecnólogo em 

Eletrônica Industrial, promovendo ações tanto em nível individual quanto coletivo. 

Em todas as atividades os alunos serão orientados e estimulados para a tomada de 

decisões baseadas nos princípios éticos que regem a profissão.  

O currículo valoriza a clareza da adoção de enfoques pedagógicos e 

metodológicos e assegura a atuação do estudante como agente ativo do processo 

de aprendizagem, ou seja, aquele que age, pensa, faz, pesquisa, resolve, aprende, 

conforme sugere os objetivos do curso. 

 

4.17.6 Coerência dos Conteúdos Curriculares com o Perfil Desejado do 
Egresso  

 

O Curso oferece a seu acadêmico a oportunidade de construir uma formação 

que lhe permitirá uma ampla visão da Tecnologia em Eletrônica Industrial, assim 

como um vasto campo de atuação, mantendo um perfil generalista, de acordo com 

as Diretrizes Curriculares. Os conteúdos curriculares contemplam a formação do 

perfil desejado.  

O currículo atende às necessidades da sociedade e incorpora algumas 
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características indispensáveis à formação do cidadão e do profissional de nosso 

tempo:  

 Perfil para a empregabilidade, possibilitando a prática profissional do 

egresso em um ambiente em constante mutação;  

 Relacionamento interpessoal, pois estabelece que o relacionamento 

humano é primordial para a atuação e a realização profissional;  

 Ética profissional, reafirmando a necessidade de se rever valores e 

princípios norteadores das ações humanas, sobretudo na esfera 

profissional. Entende que o diferencial profissional está calcado na 

competência, habilidade e, principalmente, na ética;  

 Uso de recursos computacionais e moderna tecnologia, promovendo 

a utilização e o contato com recursos inovadores e atualizados, 

estabelecendo que a correta utilização das tecnologias atuais é que vai 

definir o sucesso profissional.  

 

4.17.7 Adequação da Metodologia de Ensino à Concepção do Curso  

 

O processo de ensino-aprendizagem, dinâmico por si mesmo, permite a 

utilização de métodos variados de ensino, seja na modalidade individualizada, 

coletiva ou em grupo.  

No Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial da FATEC-PR há 

oportunidade para o ensino individualizado, que atende as condições pessoais do 

aluno, valorizando suas aptidões e motivações. Há, ainda, possibilidade de atuação 

coletiva dos alunos no processo de ensino aprendizagem, seja através da realização 

de trabalhos em grupo, seja pela formação de grupos de estudo ou grupos de 

pesquisa ou, ainda, por meio dos trabalhos em equipe e nos projetos desenvolvidos 

nas atividades de extensão e de iniciação científica.  

Além disso, as atividades desenvolvidas de forma coletiva dão ênfase à 

integração dos alunos, que devem interagir em pequenos grupos, seja nas 

dinâmicas das discussões e dos debates travados em sala de aula ou nas atividades 

extraclasse. Trata-se, portanto, de uma metodologia de ensino dinâmica, articulada 

às diversas necessidades do aluno e que atende tanto a sua necessidade de 
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elaboração individual de conhecimento, quanto à necessidade social de realizar 

trabalhos e atividades de forma coletiva. 

Esse método misto, cuja dinâmica visa abarcar formas variadas de ensinar, 

aprender e agir busca proporcionar ao aluno a vivência de diversas situações que 

terá de enfrentar ao longo de sua vida, onde, em determinada situações, terá que 

agir sozinho, e em outras, deverá agir articulado com outras pessoas ou grupos. 

A crítica e a reflexão permanente permeiam as atividades docente e discente 

num compromisso entre professores, instituição e alunos.  

A sala de aula, por seu turno, não deve ser o lugar onde se transmite 

conhecimento, onde se profere a “aula conferência”, mas o espaço para o debate, o 

diálogo, a reflexão e para a própria construção do conhecimento.  

Essa metodologia plural se justifica pela própria pedagogia que orienta este 

projeto, que é de formação do cidadão participativo, comprometido com as questões 

sociais de seu tempo, que seja capaz de refletir sobre a sua realidade e agir sobre 

ela.  

O professor, por sua vez, não deve ter a postura de sábio, detentor do poder 

e do conhecimento cristalizado, hermético, alienado de sua realidade social e da 

realidade de seus alunos.  

A metodologia desenvolvida é aquela que respeita o aluno em sua dimensão 

holística, como ser dotado de inteligência, emoção e vontade. Partindo do princípio 

de que métodos e técnicas são apenas meios e não fins em si mesmos, o papel do 

professor é decisivo na busca de formas de ensino que sejam adequadas aos seus 

alunos e ao conteúdo a ser trabalhado, conforme as diretrizes curriculares 

propostas.  

Salienta-se que não se faz diferenciação substancial entre método e técnica, 

utilizando-se ambos com o mesmo sentido de meio pelo qual se deverá buscar 

maior eficiência na relação ensino / aprendizagem. Entre uma ampla gama de 

técnicas utilizadas no processo de ensino, enumeram-se algumas pela possibilidade 

pedagógica que oferecem. Cabe esclarecer, contudo, que elas não inviabilizam a 

utilização de outros métodos, uma vez que a dinâmica de ensino deve envolver uma 

metodologia diversificada e plural.  

A) MÉTODO EXPOSITIVO – consiste na apresentação oral de temas 
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logicamente estruturados. A mensagem não deve ser dogmática, mas aberta, 

permitindo a contestação, a discussão e a participação dos alunos;  

B) EXPOSIÇÃO ORAL / ESTUDO DIRIGIDO - esta técnica consiste na 

exposição oral articulada ao estudo dirigido, em que o professor expõe um tema, 

indica as fontes de estudo e, em seguida, questões a serem estudadas e discutidas 

pela classe;  

C) MÉTODO DA ARGUIÇÃO – o aluno deve estudar por conta própria 

conteúdos previamente orientados pelo professor e a verificação da aprendizagem é 

feita oralmente. A utilização deste método é uma oportunidade do aluno ir se 

familiarizando com a arguição que possivelmente enfrentará no futuro;  

D) MÉTODO DA DUPLA ARGUIÇÃO – consiste na apresentação de um 

tema pelo professor aos alunos com indicação das fontes e dos textos a serem 

estudados. Os alunos podem efetuar o estudo em grupo ou individualmente. Após o 

estudo, os alunos passam a arguir o professor, visando esclarecer dúvidas, e o 

professor, por sua vez, na aula seguinte, faz a arguição da classe, baseado nos 

textos ou conteúdo previamente marcado;  

E) MÉTODO DA ARGUIÇÃO COM MONITORES - este método envolve a 

participação de monitores, quando necessário, como um estímulo aos que 

pretendem seguir a carreira docente. O método prevê o aproveitamento de alunos 

como auxiliares do professor, no processo de arguição, o que permite um nível maior 

de aproveitamento, visto que todos os alunos serão arguidos sobre todo o assunto 

estudado;  

F) MÉTODO DA LEITURA - consiste em indicar textos de estudo sobre um 

determinado tema. Uma vez estudados os textos, os alunos passam por uma 

verificação da aprendizagem, por meio de uma prova escrita, cujos resultados 

fornecem material para se promover uma discussão;  

G) MÉTODO DE LEITURA DIRIGIDA – este método é utilizado para estudar 

determinada unidade, por meio de indicação de textos selecionados para este fim. 

Esta leitura é dirigida tanto para aprofundamento e ampliação da aprendizagem, 

como para melhor apreensão da unidade em foco;  

H) TÉCNICA DE PROBLEMAS - consiste em propor situações-problema aos 

alunos, para que eles possam solucioná-los. Esta técnica é rica por envolver a 
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necessidade de estudo e revisão de conteúdos não devidamente assimilados, tanto 

quanto exige que o aluno pesquise o tema e exercite a reflexão para solucionar os 

problemas propostos.  

Esta técnica pode ser desenvolvida por modalidades diversas, seja pela 

solução individual de problemas, seja pela solução coletiva, com a classe 

funcionando em um só grupo ou com a classe dividida em vários grupos.  

Os professores podem propor reuniões com os alunos, nas quais são 

apresentados e discutidos os casos mais complexos ou menos comuns de cada 

área, para que se busque de forma coletiva a solução adequada;  

I) TÉCNICA DE PROJETOS – esta técnica visa levar o aluno a projetar algo 

concreto e executá-lo. É uma atividade que se desenvolve em uma situação 

concreta, real e que busca soluções práticas. Por levar o aluno a passar por uma 

situação de vivência e experiência, e por estimular a iniciativa, a autoconfiança e o 

senso de responsabilidade. Esta técnica se apresenta como uma boa oportunidade 

para o aluno desenvolver projetos de pesquisa em temas de seu interesse, ou 

elaborar projetos que visem implementar atividades de extensão sob orientação do 

professor;  

J) TÉCNICA DE CASOS - consiste em se propor uma situação real que já 

tenha sido solucionada, para exame e apreciação pelos alunos. É de certa forma 

uma variante da técnica de problemas, porém com situações reais e que já tiveram 

solução;  

L) TÉCNICA DE PESQUISA – a pesquisa, de certo modo, está presente em 

todos os métodos apresentados. Aqui, contudo, ela é a atividade predominante. Ela 

pode ser bibliográfica, dando ênfase à consulta de livros e revistas que possam 

contribuir para a devida explicação e compreensão do tema em foco. Pode ser, 

ainda, de campo, em visitas técnicas, ou em levantamentos, em que o aluno vai 

buscar os dados não em livros, mas junto à comunidade por meio de indagações, 

entrevistas e/ou questionários. 

4.17.8 Inter-Relação das Disciplinas na Concepção e Execução do Currículo  

 

As disciplinas do curso estão inter-relacionadas e se integram em função dos 

objetivos do curso e do perfil do egresso. A interdisciplinaridade vem como resposta 
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à fragmentação do conhecimento. Vista como questão gnosiológica, surgiu no final 

do século passado, pela necessidade de dar uma resposta à fragmentação causada 

por uma epistemologia de cunho positivista. As ciências haviam-se dividido em 

muitos ramos e a interdisciplinaridade restabelecia, pelo menos, um diálogo entre 

elas, embora não resgatasse ainda a unidade e a totalidade.  

A fragmentação representava uma questão essencial para o próprio 

progresso científico. Tratava-se de entender melhor a relação entre "o todo e as 

partes". Porém, ao longo do tempo criaram-se lacunas, que dificultavam a visão do 

todo e sua unidade. Nesse contexto, nasce a necessidade de integração - 

interdisciplinaridade.  

A interdisciplinaridade busca a integração de dois ou mais componentes 

curriculares para construção do conhecimento. Com o processo de especialização 

do saber, a interdisciplinaridade mostrou-se como uma das respostas para os 

problemas provocados pela excessiva compartimentalização do conhecimento. No 

final do século XX surge a necessidade de mudanças nos métodos de ensino, 

buscando viabilizar práticas interdisciplinares.  

A interdisciplinaridade ocorre na intercomunicação efetiva entre as disciplinas, 

pela fixação de um objeto comum diante do qual os objetos particulares de cada 

uma delas constituem-se em sub-objetos e como estratégia para integrar as 

disciplinas e chegar a uma prática multiprofissional por meio do trabalho sobre temas 

comuns e em novos cenários. 

4.17.9 Aspectos da Estrutura Curricular 

 

Segundo a especificação constante no Catálogo Nacional de Cursos 

Superiores de Tecnologia,  

 
[…] 
O Tecnólogo em Eletrônica Industrial é responsável por instalar e manter 
máquinas e dispositivos eletroeletrônicos utilizados em linhas de fabricação. 
Atua no controle de qualidade e gestão da produção de eletroeletrônicos. 
Com competências fundamentadas em eletrônica, componentes e 
dispositivos eletroeletrônicos, pode atuar também no planejamento e 
desenvolvimento de circuitos e produtos eletroeletrônicos industriais ou 
embarcados. Este tecnólogo atua também na melhoria de produtos e na 
gestão de projetos, aliando competências das áreas de gestão, qualidade e 
preservação ambiental. 
[…] (CATÁLOGO NACIONAL DE CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA, 2010). 
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A estrutura proposta na matriz curricular segue o previsto na Resolução 

CNE/CP nº 3, de 18/12/2002, publicada no DOU em 23/12/2002 que instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos 

cursos superiores de tecnologia. 

A matriz proposta segue o Artigo 6º da resolução citada e a organização 

curricular do Curso Superior de Tecnologia Industrial em Eletrônica Industrial 

contempla o desenvolvimento de competências profissionais e é formulada em 

consonância com o perfil profissional de conclusão do curso, o qual define a 

identidade do mesmo e caracteriza o compromisso ético da instituição com os seus 

alunos e a sociedade. 

A organização curricular compreende as competências profissionais 

tecnológicas, gerais e específicas, incluindo os fundamentos científicos e 

humanísticos necessários ao desempenho profissional do graduado em tecnologia. 

O perfil profissional de conclusão e a organização curricular incluem 

competências profissionais de distintas áreas, e é classificado na área profissional 

predominante, conforme prevê o parágrafo 2º do Artigo 6º da Resolução CNE/CP nº 

3, de 18/12/2002, publicada no DOU em 23/12/2002. 

A matriz segue o previsto e no Artigo 7º da mesma resolução, onde se 

entende por competência profissional a capacidade pessoal de mobilizar, articular e 

colocar em ação conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para o 

desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho e 

pelo desenvolvimento tecnológico. 

 

4.17.10 Distribuição da carga horária na matriz curricular 

 

A estrutura curricular do Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica 

Industrial apresenta a carga horária mínima, atendendo ao previsto no Catálogo 

Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (previsto, no caso do Curso Superior 

de Tecnologia em Eletrônica Industrial, 2.400 horas no mínimo).  

A estrutura curricular do curso possui uma carga horária total de 2.720 horas, 

distribuídas em atividades acadêmicas obrigatórias, com matrícula semestral. 

A carga horária das disciplinas da matriz totalizam 2400 horas (88,24% do 
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total do curso). As Atividades Complementares totalizam 120 horas (4,41%). O 

Estagio Supervisionado totalizam 200 horas (7,35%). O TOTAL GERAL DE HORAS 

DO CURSO é de 2720 horas (100%). Não está previsto o Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

O Estágio Supervisionado e as Atividades Complementares permitem uma 

prática pedagógica que contempla a inter e transdisciplinaridade, além de uma 

interação com o mercado de trabalho. 

A estrutura curricular encontra-se organizada numa sequência lógica e 

contínua, de modo semestral. O currículo do curso está em pleno acordo com os 

objetivos apresentados e com o perfil do profissional que se pretende alcançar. Os 

conteúdos não são desenvolvidos de forma hierarquizada, mas articulados.  

O curso, também, não contempla em sua estrutura curricular pré-requisitos, o 

que colabora para minimizar a rigidez dos currículos, as disciplinas encadeadas, 

contribuindo para FLEXIBILIZAR o currículo e o fluxo contínuo do mesmo, ou seja, a 

organização do curso busca, paulatinamente, basear-se no princípio da 

flexibilização.  

Nesse sentido, o curso vem procurando outras formas de atingir a 

flexibilidade, tais como: contabiliza no histórico do aluno atividades desenvolvidas 

por ele durante sua permanência na Instituição, as chamadas atividades 

complementares. Assim como essas atividades, as disciplinas, também, procuram 

refletir a flexibilização uma vez que a aprendizagem não se limita ao ensino de 

determinado conteúdo na sala de aula, os alunos fazem visitas técnicas, de modo a 

articular teoria e prática. 

Para aumentar a flexibilidade no percurso acadêmico, e satisfazer o Decreto 

nº. 5.626/2005, o NDE – Núcleo Docente Estruturante do curso revisou a matriz e 

propôs a inclusão de um elenco de disciplinas optativas que são oferecidas no 6º 

semestre/período do Curso. 

A inscrição dos alunos na disciplina optativa acontecerá no período regular de 

matrículas. Enfim, os conteúdos curriculares virão atender ao perfil profissional do 

egresso e às demandas do mundo do trabalho em constante atualização 

tecnológica, sem descumprir o disposto nos requisitos legais. 

4.17.11 Estrutura Curricular e Dimensionamento da Carga Horária por 
Período Letivo 
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A seguir está apresentada a matriz curricular revisada em 2014 para 

implantação a partir do primeiro semestre de 2015 para o Curso Superior de 

Tecnologia em Eletrônica Industrial da FATEC-PR. 

 
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL 

MATRIZ CURRICULAR 
 

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO 
ELETRÔNICA INDUSTRIAL 

1º Termo C/H 2º Termo C/H 

Comunicação e Expressão I 40 Arquitetura de Computadores 80 

Direito 40 Física Aplicada 40 

Informática Aplicada 80 Eletricidade Básica 80 

Fundamentos da Administração 40 Eletrônica Básica 80 

Projeto Integrador I 40 Programação de Computadores 80 

Metodologia da Pesquisa Científica 40 Comunicação e Expressão II 40 

Matemática Aplicada 80   

Introdução à Lógica 40   

Total 400 Total 400 

3º Termo C/H 4º Termo C/H 

Arquitetura de Microprocessadores e 
Microcontroladores 

80 Eletrônica de Potência 80 

Equipamentos e Instrumentação Industrial 80 Optativa I 40 

Sistemas Analógicos 80 Máquinas Elétricas 80 

Análise de Circuitos 80 Programação C para Microprocessadores e 
Microcontroladores 

80 

Projeto Integrador II 40 Redes Industriais 40 

Sistemas de desenvolvimento para 
Microprocessadores e Microcontroladores 

40 Sistemas Digitais 80 

Total 400 Total 400 

5º Termo C/H 6º Termo C/H 

Ética Geral e Profissional 40 Acionamentos Comandos Elétricos e 
Eletrônicos 

80 

Optativa II 40 Controladores Lógicos Programáveis 80 

Projeto Integrador III 40 Princípios da Robótica Industrial 80 

Sistemas de Controles Industriais 80 Sistemas Pneumáticos e Hidráulicos 80 

Sensores e Atuadores 80 Técnicas de Manutenção Eletrônica 80 

Sistemas de Qualidade e Certificação 80   

Empreendedorismo 40   

Total 400 Total 400 

Optativas C/H Optativas C/H 

Inglês Instrumental 40 Técnicas de Negociação 40 
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Gestão Econômica de Projetos 40 Introdução ao Marketing 40 

Estatística e Probabilidade 40 Libras - Linguagem Brasileira de Sinais 40 

 40 Gestão Ambiental 40 

 

 

 

RESUMO DA MATRIZ CURRICULAR 
[CONFORME A CATÁLOGO NACIONAL DE CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA] 

Campos de Formação C/H % 

I. Disciplinas teórico-práticas 2.400h 88,24% 

II. Estágio Supervisionado 
[Estágio Supervisionado I – 5º termo – 80h; Estágio Supervisionado II – 6º termo – 120h] 

200h 7,35% 

III. Atividades Complementares 120h 4,41% 

TOTAL GERAL DO CURSO [CATÁLOGO NACIONAL DE CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA 

- mínimo de 2.400h] 
2.720h 100 

 

4.17.12 Descrição do ementário e bibliografia  do curso 

 

A seguir estão apresentadas as disciplinas, agrupadas por Termo, com o 

respectivo ementário e bibliografia básica e complementar correspondentes. 

 

 

1º PERÍODO 

 

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO I 

Ementa: Noções sobre o texto. Métodos de leitura analítica, interpretação e análise 

de textos. Tópicos de gramática pertinentes à produção textual. Estrutura, 

organização e produção de textos técnicos e dissertativos. A pesquisa científica. 

Pareceres e laudos técnicos: conceituação e normas para elaboração. Relatórios, 

memorandos, ordem de serviço, avisos. 

Bibliografia Básica: 

Comunicação e expressão. São Paulo: Ibepex, [s. d.] (48 ex.) 

MAZZAROTTO, Luiz Fernando. Manual de redação: guia prático da língua 

portuguesa. São Paulo: DCL, 2008. (49 ex.) 

VCTORIA, Luiz Augusto Pereira. Aprenda a redigir corretamente: manual de 
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composição e estilo. Rio de Janeiro: Ediouro, [19--]. (50 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

JOBIM, José Luís; SOUZA, Roberto Acízelo de. Iniciação à literatura brasileira.  

Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1987. (50 ex.) 

MARTINS, Patrícia ; LENO, Teresinha de Oliveira. Manual de literatura: guia prático 

da língua portuguesa. São Paulo, SP : DCL, 2008. (12 ex.) 

SHAKESPEARE, William. Hamlet. São Paulo : Rideel, 2002. (50 ex.) 

Texto e discurso sob múltiplos olhares: gêneros e sequências textuais. vol. 1. Rio 

de Janeiro: Lucerna, 2007. (8 ex.) 

Texto e discurso sob múltiplos olhares: referenciação e outros domínios 

discursivos.. vol. 2. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007. (4 ex.) 

QUEIRÓS, J. M. E. de. O primo Basílio. Domínio Público. Ciberfil Literatura Digital. 

Acesso link. 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co

_obra=2745 

 

DIREITO  

Ementa: Noções de Direito Público e Privado. Direito de Propriedade e de Construir. 

Responsabilidade civil, criminal, trabalhista, administrativa e previdenciária perante 

órgãos públicos e particulares. Legislação do trabalho: Contrato de Trabalho. 

Duração do contrato de trabalho. Direitos fundamentais do empregado. 

Regulamentações especiais. Extinção do contrato de trabalho. Organizações 

sindicais. Código de defesa do consumidor. Direitos Humanos. Princípios: I - 

dignidade humana; II - igualdade de direitos; III - reconhecimento e valorização 

das diferenças e das diversidades; IV - laicidade do Estado; V - democracia na 

educação; VI - transversalidade, vivência e globalidade; e VII - sustentabilidade 

socioambiental. Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista. 

             Bibliografia Básica: 

FILHO, J. A. Defesa trabalhista empresarial: jurisprudência selecionada para a 

defesa da reclamada na Justiça do Trabalho. São Paulo: Ícone, 2004. (12 ex.) 

BRASIL. CLT: consolidação das leis do trabalho. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense; 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=2745
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=2745
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São Paulo: Método, 2015. (20 ex.) 

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito administrativo descomplicado. 

21. ed. rev. e atual. São Paulo: Método, 2013. (25 ex.) 

MALISKA, Marcos Augusto. Estado e século XXI: a integração supranacional sob 

a ótica do direito constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. (12 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

SANTOS, J. O. Manual de direito público. vol. 1. Santa Cruz da Conceição (SP): 

Vale do Mogi, 2014. (12 ex.) 

SANTOS, Adair Loredo. Direito Administrativo: interpretação doutrinária, 

legislação, prática, jurisprudência comentada. São Paulo: Primeira Impressão 

Editora, 2008. (3 ex.) 

ABDALAH, A. C. K. A tutela jurídica do "capital intelectual" das sociedades 

empresariais.  São Paulo: Catálogo USP, 2009. Acesso Link. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-04012011-134221/pt-br.php  

HONESKO, Vitor Hugo Nicastro. A norma jurídica e os direitos fundamentais: um 

discurso sobre a crise do porsitivismo jurídico. São Paulo: RCS Editora, 2006. (5 ex.) 

PASSANEZI, P. M. S. Direito & Economia. Rio de Janeiro: Rev. econ. Contemp, 

2006. Acesso Link. http://www.scielo.br/pdf/rec/v10n2/09.pdf 

SANTOS, R. Política e Reforma Agrária. Rio de Janeiro: Uninet, 1998. Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=PG1MbmZq_TwC&pg=PA116&dq=politica+e+l

egisla%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-

BR&sa=X&ei=W8iOT_u0KOLf0gGu8Z3GDw&ved=0CDIQ6AEwADgK#v=onepage&q

=politica%20e%20legisla%C3%A7%C3%A3o&f=false 

SAVIANI. D. Política e Educação no Brasil. São Paulo: Autores Associados, 2008. 

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=ZDKQ_9s5MukC&printsec=frontcover&dq=polit

ica+e+legisla%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=EMeOT-

GBJoXk0QGdpbWrDw&ved=0CGYQ6AEwCQ#v=onepage&q=politica%20e%20legis

la%C3%A7%C3%A3o&f=false 

LUIZ, Guistavo. Autismo uma realidade. Brasília: Megaterio Estudio, 2013. 

Acesso Link. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_civel/cartilha-ziraldo-autismo-uma-

realidade.pdf 

 

http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=17&Itemid=160&id=77A58089BE47&lang=pt-br
http://dedalus.usp.br/F/?func=scan&scan_code=AUT&scan_start=Abdallah,%20Ana%20Claudia%20Karam
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-04012011-134221/pt-br.php
http://www.scielo.br/pdf/rec/v10n2/09.pdf
http://books.google.com.br/books?id=PG1MbmZq_TwC&pg=PA116&dq=politica+e+legisla%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=W8iOT_u0KOLf0gGu8Z3GDw&ved=0CDIQ6AEwADgK#v=onepage&q=politica%20e%20legisla%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=PG1MbmZq_TwC&pg=PA116&dq=politica+e+legisla%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=W8iOT_u0KOLf0gGu8Z3GDw&ved=0CDIQ6AEwADgK#v=onepage&q=politica%20e%20legisla%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=PG1MbmZq_TwC&pg=PA116&dq=politica+e+legisla%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=W8iOT_u0KOLf0gGu8Z3GDw&ved=0CDIQ6AEwADgK#v=onepage&q=politica%20e%20legisla%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=PG1MbmZq_TwC&pg=PA116&dq=politica+e+legisla%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=W8iOT_u0KOLf0gGu8Z3GDw&ved=0CDIQ6AEwADgK#v=onepage&q=politica%20e%20legisla%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=ZDKQ_9s5MukC&printsec=frontcover&dq=politica+e+legisla%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=EMeOT-GBJoXk0QGdpbWrDw&ved=0CGYQ6AEwCQ#v=onepage&q=politica%20e%20legisla%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=ZDKQ_9s5MukC&printsec=frontcover&dq=politica+e+legisla%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=EMeOT-GBJoXk0QGdpbWrDw&ved=0CGYQ6AEwCQ#v=onepage&q=politica%20e%20legisla%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=ZDKQ_9s5MukC&printsec=frontcover&dq=politica+e+legisla%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=EMeOT-GBJoXk0QGdpbWrDw&ved=0CGYQ6AEwCQ#v=onepage&q=politica%20e%20legisla%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=ZDKQ_9s5MukC&printsec=frontcover&dq=politica+e+legisla%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=EMeOT-GBJoXk0QGdpbWrDw&ved=0CGYQ6AEwCQ#v=onepage&q=politica%20e%20legisla%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_civel/cartilha-ziraldo-autismo-uma-realidade.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_civel/cartilha-ziraldo-autismo-uma-realidade.pdf
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ARAUJO, Dom Serafim Fernandes. Manual de direitos humanos e cidadania. 

Belo Horizonte: autor. 1997. 

Acesso Link. 

http://www.dhnet.org.br/dados/manuais/a_pdf/manual_dh_cidadania_reg_mndh_reg

_leste.pdf 

 

  

INFORMÁTICA APLICADA 

Ementa: Fundamentos de informática. O computador: História origem, 

funcionamento, componentes básicos. Processamento de dados. Hardware: 

processadores, memórias, dispositivos de entrada e saída. Telecomunicações e 

teleprocessamento, redes de computadores e sistemas distribuídos. Software: 

categorias, software básico, sistemas operacionais, linguagens de aplicação. 

Planilhas eletrônicas. Editores e processadores de texto, software de apoio à tomada 

de decisão, inteligência artificial. Organização da informação: arquivos, registros, 

campos e dados. Filosofia moderna de tratamento da informação em banco de 

dados. 

          Bibliografia Básica: 

Informática aplicada: Curitiba, PR: IBPEX, 2008. (12 ex.) 

MARTINS, Leandro. Informática para negócios. São Paulo: Digerati, 2007. (51 ex.) 

ALMEIDA, Marcus Garcia de. Fundamentos de informática. 2. ed. rev. e ampl. Rio 

de Janeiro, Brasport, 2002. (8 ex.) 

 Bibliografia Complementar: 

MIYAGUSKU, Renata. Informática para concursos. São Paulo: Digerati, 2009. (6 

ex.) 

LOBO, Edson J. R. Guia prático de engenharia de software: desenvolva softwares 

profissionais com o uso da UML e best practices de gestão. São Paulo: Digerati 

Books, 2009. (17 ex.) 

FURGERI, Sérgio. Hardware: montagem e manutenção. Campinas: Komedi, 2008. 

(2 ex.)   

FONSECA FILHO, C. A história da computação. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007.  

Acesso Link. 

http://books.google.com.br/books?id=_YRy1lKnniEC&pg=PA23&dq=computa%C3%

A7%C3%A3o&hl=pt-BR&ei=9iebT7-

GAobN6QHFk8n9Dg&sa=X&oi=book_result&ct=book-

http://www.dhnet.org.br/dados/manuais/a_pdf/manual_dh_cidadania_reg_mndh_reg_leste.pdf
http://www.dhnet.org.br/dados/manuais/a_pdf/manual_dh_cidadania_reg_mndh_reg_leste.pdf
http://books.google.com.br/books?id=_YRy1lKnniEC&pg=PA23&dq=computa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&ei=9iebT7-GAobN6QHFk8n9Dg&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=7&ved=0CG8Q6wEwBg#v=onepage&q=computa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=_YRy1lKnniEC&pg=PA23&dq=computa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&ei=9iebT7-GAobN6QHFk8n9Dg&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=7&ved=0CG8Q6wEwBg#v=onepage&q=computa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=_YRy1lKnniEC&pg=PA23&dq=computa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&ei=9iebT7-GAobN6QHFk8n9Dg&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=7&ved=0CG8Q6wEwBg#v=onepage&q=computa%C3%A7%C3%A3o&f=false
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thumbnail&resnum=7&ved=0CG8Q6wEwBg#v=onepage&q=computa%C3%A7%C3

%A3o&f=false 

SAWAYA, M. R. Dicionário de informática & internet. Inglês/português. São 

Paulo: Nobel, 2005.  

Acesso Link. 

http://books.google.com.br/books?id=pJAnIST_RY0C&pg=PA5&dq=inform%C3%A1t

ica&hl=pt-

BR&sa=X&ei=hT2QT5TJJ6L50gHS9ez8BA&ved=0CGsQ6AEwBw#v=onepage&q=in

form%C3%A1tica&f=false 

 

FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO 

Ementa: Histórico da administração. Teorias Administrativas. Organizações. 

Ambiente. Funções Administrativas. Áreas Funcionais. Visão holística. Visão 

Sistêmica. Mudança. Cultura Organizacional. Organizacional Formal e Informal. 

Grupos. Poder. Liderança. Motivação. Processo Decisorial. Administração de 

Conflitos. Papéis dos gerentes. Equipe. Administração Estratégica. Administração 

Participativa. Reengenharia. Downsizing. Brainstorming. Benchmarking. Gestão 

organizacional frente aos novos paradigmas. Temas da atualidade. 

Bibliografia Básica: 

CHIAVENATO, I. Introdução a teoria geral da administração.  8º ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2011. (8 ex.) 

MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. 7º ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

(8 ex.) 

ORLICKAS, Elizenda. Modelos de gestão: das teorias da administração à gestão 

estratégica. 2. ed. Curitiba : IBEPEX, 2011. (7 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

LEWIS, Jordan. Alianças estratégicas: estruturando e administrando parcerias para 

o aumento da lucratividade. São Paulo: Pioneira, 1992. (6 ex.) 

CARAVANTES, G. R. Teoria Geral da Administração. Porto Alegra: Editoração 

Eletrônica AGE – Assessoria Gráfica e Editorial, 1998. Acesso Link. 

http://books.google.com.br/books?id=6efVJZEeHy4C&printsec=frontcover&dq=admi

nistra%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-

http://books.google.com.br/books?id=_YRy1lKnniEC&pg=PA23&dq=computa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&ei=9iebT7-GAobN6QHFk8n9Dg&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=7&ved=0CG8Q6wEwBg#v=onepage&q=computa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=_YRy1lKnniEC&pg=PA23&dq=computa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&ei=9iebT7-GAobN6QHFk8n9Dg&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=7&ved=0CG8Q6wEwBg#v=onepage&q=computa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=pJAnIST_RY0C&pg=PA5&dq=inform%C3%A1tica&hl=pt-BR&sa=X&ei=hT2QT5TJJ6L50gHS9ez8BA&ved=0CGsQ6AEwBw#v=onepage&q=inform%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=pJAnIST_RY0C&pg=PA5&dq=inform%C3%A1tica&hl=pt-BR&sa=X&ei=hT2QT5TJJ6L50gHS9ez8BA&ved=0CGsQ6AEwBw#v=onepage&q=inform%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=pJAnIST_RY0C&pg=PA5&dq=inform%C3%A1tica&hl=pt-BR&sa=X&ei=hT2QT5TJJ6L50gHS9ez8BA&ved=0CGsQ6AEwBw#v=onepage&q=inform%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=pJAnIST_RY0C&pg=PA5&dq=inform%C3%A1tica&hl=pt-BR&sa=X&ei=hT2QT5TJJ6L50gHS9ez8BA&ved=0CGsQ6AEwBw#v=onepage&q=inform%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=6efVJZEeHy4C&printsec=frontcover&dq=administra%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=h_CNT73LGYnZ0QHt9LzADw&ved=0CGAQ6AEwBQ#v=onepage&q=administra%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=6efVJZEeHy4C&printsec=frontcover&dq=administra%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=h_CNT73LGYnZ0QHt9LzADw&ved=0CGAQ6AEwBQ#v=onepage&q=administra%C3%A7%C3%A3o&f=false
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BR&sa=X&ei=h_CNT73LGYnZ0QHt9LzADw&ved=0CGAQ6AEwBQ#v=onepage&q=

administra%C3%A7%C3%A3o&f=false 

DRUCKER . F. P. Prática da administração de empresas. Rio de Janeiro: 

Pioneira, 1955.  

Acesso link.  

http://books.google.com.br/books?hl=pt-

BR&lr=&id=H1Zf3Jt2MGgC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Administra%C3%A7%C3%A3o+de

+empresas&ots=XXNYcpyk39&sig=QmP998S1j4SVq59hCkkJtSP-

QyI&redir_esc=y#v=onepage&q=Administra%C3%A7%C3%A3o%20de%20empresa

s&f=false 

DRUCKER, Peter Ferdinand. As fronteiras da administração: Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2012. (6 ex.) 

DRUCKER, Peter.. Os novos desafios dos executivos: Rio de Janeiro: Elsevier, 

2012. (4 ex.) 

 

PROJETO INTEGRADOR I   

Ementa: Desenvolvimento, num grupo supervisionado, de um Projeto 

Integrador com base nas disciplinas já cursadas, como parte integrante da proposta 

de uso de metodologias ativas de aprendizagem, baseada em problemas e por 

projetos. 

Bibliografia Básica: 

CONSALTER, Maria Alice Soares. Elaboração de projetos: da introdução à 

conclusão. Curitiba IBPEX, 2012. (10 ex.) 

MOTTA, Valter T. Normas técnicas para apresentação de trabalhos científicos. 

3. ed. Caxias do Sul: Educs, 2014. 175 p. (7 ex.)  

COÊLHO, Ronaldo Sérgio de Araújo. Manual de apresentação de trabalhos 

técnicos, acadêmicos e científicos: Curitiba, Juruá editora, 2014. (8 ex.) 

Obs: Cada Projeto Integrador segue sua própria bibliografia. 

Bibliografia Complementar: 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 4. 

ed. São Paulo: Atlas, 2004. 305 p. (2 ex.) 

http://books.google.com.br/books?id=6efVJZEeHy4C&printsec=frontcover&dq=administra%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=h_CNT73LGYnZ0QHt9LzADw&ved=0CGAQ6AEwBQ#v=onepage&q=administra%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=6efVJZEeHy4C&printsec=frontcover&dq=administra%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&sa=X&ei=h_CNT73LGYnZ0QHt9LzADw&ved=0CGAQ6AEwBQ#v=onepage&q=administra%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=H1Zf3Jt2MGgC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Administra%C3%A7%C3%A3o+de+empresas&ots=XXNYcpyk39&sig=QmP998S1j4SVq59hCkkJtSP-QyI&redir_esc=y#v=onepage&q=Administra%C3%A7%C3%A3o%20de%20empresas&f=false
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=H1Zf3Jt2MGgC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Administra%C3%A7%C3%A3o+de+empresas&ots=XXNYcpyk39&sig=QmP998S1j4SVq59hCkkJtSP-QyI&redir_esc=y#v=onepage&q=Administra%C3%A7%C3%A3o%20de%20empresas&f=false
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=H1Zf3Jt2MGgC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Administra%C3%A7%C3%A3o+de+empresas&ots=XXNYcpyk39&sig=QmP998S1j4SVq59hCkkJtSP-QyI&redir_esc=y#v=onepage&q=Administra%C3%A7%C3%A3o%20de%20empresas&f=false
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=H1Zf3Jt2MGgC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Administra%C3%A7%C3%A3o+de+empresas&ots=XXNYcpyk39&sig=QmP998S1j4SVq59hCkkJtSP-QyI&redir_esc=y#v=onepage&q=Administra%C3%A7%C3%A3o%20de%20empresas&f=false
http://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=H1Zf3Jt2MGgC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Administra%C3%A7%C3%A3o+de+empresas&ots=XXNYcpyk39&sig=QmP998S1j4SVq59hCkkJtSP-QyI&redir_esc=y#v=onepage&q=Administra%C3%A7%C3%A3o%20de%20empresas&f=false
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UFPR. Universidade Federal do Paraná. Normas de Trabalhos Acadêmicos. 

Curitiba; UFPR, 2011 (2 ex.) 

PIMENTEL, Alex. Curso de gerência de projetos: São Paulo: Digerati Books, 2008. 

(5 ex.) 

MOTTA, Walter T. &   HESSELN, Ligia Gonçalves. Normas Técnicas Para 

Apresentação de Trabalhos Científicos, 3ª. Ed., Editora EDUCS, Caxias do Sul, 

2004. (4 ex.) 

BERTI, Anelio. Custos: Uma Estratégia de Gestão, Editora Ícone, São Paulo, 

2002. (5 ex.) 

 

         METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTIFICA 

Ementa: O papel da ciência. Tipos de conhecimento. Métodos e técnicas de 

pesquisa. O processo de leitura. Citações bibliográficas. Trabalhos acadêmicos: 

tipos, características e composição estrutural. O projeto de pesquisa experimental e 

não experimental. Pesquisa qualitativa e quantitativa. Relatório de pesquisa. Estilo 

de redação. Referências bibliográficas. Apresentação gráfica. Normas da ABNT.  

Bibliografia Básica: 

COÊLHO, Ronaldo Sergio de Araújo. Manual de apresentação de trabalhos 

técnicos, acadêmicos e científicos. Curitiba, Juruá, 2010. (8 ex.) 

MOTTA, Valter T. Normas técnicas para apresentação de trabalhos científicos.  

Caxias do Sul, RS: EDUCS, 2004. (7 Ex.) 

CONSALTER, Maria Alice Soares. Elaboração de projetos: da introdução à 

conclusão. Curitiba, IBPEX, 2007. (10 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

BARROS, Saulo C. Rêgo. Manual de gramática e redação: para profissionais de 

segurança do trabalho. São Paulo: Ícone, 1997  (3 ex.) 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 4. 

ed. São Paulo: Atlas, 2004. 305 p. (2 ex.) 

KAHLMEYER-MERTENS et al. Como elaborar projetos de pesquisa: linguagem e 

método. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007. Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=O-

kzGOOzh70C&pg=PA24&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-

http://books.google.com.br/books?id=O-kzGOOzh70C&pg=PA24&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=bDmQT5i_Nu7K0AGFvd2kBQ&ved=0CGkQ6AEwBw#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=O-kzGOOzh70C&pg=PA24&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=bDmQT5i_Nu7K0AGFvd2kBQ&ved=0CGkQ6AEwBw#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
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BR&sa=X&ei=bDmQT5i_Nu7K0AGFvd2kBQ&ved=0CGkQ6AEwBw#v=onepage&q=

metodologia%20da%20pesquisa&f=false 

REA, L. M.; PARKER, R. A. Metodologia: do planejamento a execução. São 

Paulo: Pioneira, 2000.  

Acesso Link. 

http://books.google.com.br/books?id=OdyvUxpmYEUC&printsec=frontcover&dq=met

odologia+da+pesquisa&hl=pt-

BR&sa=X&ei=QDiQT4zDNcOT0QGzx4iWBQ&ved=0CEMQ6AEwAQ#v=onepage&q

=metodologia%20da%20pesquisa&f=false 

SANTOS, V.; CANDELORO, R. J. Trabalhos acadêmicos: uma orientação para a 

pesquisa e norma técnica. Porto Alegre: AGE, 2006.  

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=REvrU90M2OUC&pg=PA70&dq=metodologia+

da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=wzqQT6jxB6r10gHt2-

mHBQ&ved=0CEQQ6AEwAjgK#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=

false 

 

         MATEMATICA APLICADA 

Ementa: Revisão de Potenciação, Logaritmos, Álgebra, Equações Exponenciais e 

Trigonometria; Números Complexos, Matrizes e Sistema de Equações Lineares; 

Álgebra. Matricial, Limite e Vetores; Integral, Diferencial e Derivada. 

Bibliografia Básica: 

DA SILVA, Sebastião Medeiros; DA SILVA, Elio Medeiros; DA SILVA, Ernanes 

Medeiros. Cálculo Básico para Cursos Superiores, ATLAS, 1ª Ed., São Paulo, 

2003. (8 ex.) 

DE MACEDO, Luiz Roberto Dias. Matemática Aplicada. (10 ex.)  

FLEMMING, Diva Marilia & GONCALVES, Mirian Buss. Cálculo A: Funções, Limite, 

Derivação e Integração. Prentice-Hall, 6ª Ed., 2007.  (8 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

OLIVEIRA, Adilson Lopes de. Matemática para escolas técnicas industrias e 

centros de educação tecnológica. (5 ex.) 

BARRETO FILHO, Benigno . Matemática. (2 ex.) 

http://books.google.com.br/books?id=O-kzGOOzh70C&pg=PA24&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=bDmQT5i_Nu7K0AGFvd2kBQ&ved=0CGkQ6AEwBw#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=O-kzGOOzh70C&pg=PA24&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=bDmQT5i_Nu7K0AGFvd2kBQ&ved=0CGkQ6AEwBw#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=OdyvUxpmYEUC&printsec=frontcover&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=QDiQT4zDNcOT0QGzx4iWBQ&ved=0CEMQ6AEwAQ#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=OdyvUxpmYEUC&printsec=frontcover&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=QDiQT4zDNcOT0QGzx4iWBQ&ved=0CEMQ6AEwAQ#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=OdyvUxpmYEUC&printsec=frontcover&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=QDiQT4zDNcOT0QGzx4iWBQ&ved=0CEMQ6AEwAQ#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=OdyvUxpmYEUC&printsec=frontcover&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=QDiQT4zDNcOT0QGzx4iWBQ&ved=0CEMQ6AEwAQ#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=REvrU90M2OUC&pg=PA70&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=wzqQT6jxB6r10gHt2-mHBQ&ved=0CEQQ6AEwAjgK#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=REvrU90M2OUC&pg=PA70&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=wzqQT6jxB6r10gHt2-mHBQ&ved=0CEQQ6AEwAjgK#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=REvrU90M2OUC&pg=PA70&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=wzqQT6jxB6r10gHt2-mHBQ&ved=0CEQQ6AEwAjgK#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
http://books.google.com.br/books?id=REvrU90M2OUC&pg=PA70&dq=metodologia+da+pesquisa&hl=pt-BR&sa=X&ei=wzqQT6jxB6r10gHt2-mHBQ&ved=0CEQQ6AEwAjgK#v=onepage&q=metodologia%20da%20pesquisa&f=false
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FALEIROS, Antonio Cândido. Aritmética, Álgebra e Cálculo com a Mathemática, 

EDGARD BLUCHER, 1ª Ed., São Paulo, 2004. (2 ex.) 

BARATA, J. C. A. Curso de Física-matemática. Departamento de Física 

Matemática. Universidade de São Paulo – USP, 2012.  

Acesso Link. 

http://denebola.if.usp.br/~jbarata/Notas_de_aula/capitulos.html 

BESSIERE. G. Manual Prática de Calculo Diferencial e Integral. São Paulo: 

Hemus, 1998.  

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=KGNwEGbpNP0C&printsec=frontcover&dq=cal

culo+diferencial&hl=pt-

BR&sa=X&ei=vyBOT87MD8bF0AHf7K3qAg&ved=0CEsQ6AEwAg#v=onepage&q=c

alculo%20diferencial&f=false 

 

         INTRODUÇÃO À LÓGICA  

Ementa: Definições básicas de lógica. Linguagem algorítmica. Tipos de dados, 

variáveis, constantes, operadores e expressões. Variáveis e expressões aritméticas. 

Comandos de decisão, controle e repetição. Funções e procedimentos.  Entrada e 

saída. Estruturas de controle sequencial, condicional e repetitiva. Vetores e matrizes.  

Bibliografia Básica: 

LOBO, Edson J. R.. Guia prático de engenharia de software: desenvolva 

softwares profissionais com o uso da UML e best practices de gestão. São 

Paulo: Digerati Books, 2009. (17 ex.) 

VILARIM, Gilvan. Algoritmos: programação para iniciantes. Rio de Janeiro: 

Ciência Moderna, 2004. (12 ex.) 

ARAUJO, Jário. Dominando a linguagem C. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 

2004. (5 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

BOENTE, Alfredo. Construção de algoritmos: lógica computacional. 2. ed. rev. e 

ampl. Rio de Janeiro: Editora Rio; Saraiva, 2006 (5 ex.) 

KERNIGHAN, Brian W. & RITCHIE, Dennis M. C – A Linguagem De Programação, 

Campus, Rio De Janeiro, 2000. (2 ex.) 

http://denebola.if.usp.br/~jbarata/Notas_de_aula/capitulos.html
http://books.google.com.br/books?id=KGNwEGbpNP0C&printsec=frontcover&dq=calculo+diferencial&hl=pt-BR&sa=X&ei=vyBOT87MD8bF0AHf7K3qAg&ved=0CEsQ6AEwAg#v=onepage&q=calculo%20diferencial&f=false
http://books.google.com.br/books?id=KGNwEGbpNP0C&printsec=frontcover&dq=calculo+diferencial&hl=pt-BR&sa=X&ei=vyBOT87MD8bF0AHf7K3qAg&ved=0CEsQ6AEwAg#v=onepage&q=calculo%20diferencial&f=false
http://books.google.com.br/books?id=KGNwEGbpNP0C&printsec=frontcover&dq=calculo+diferencial&hl=pt-BR&sa=X&ei=vyBOT87MD8bF0AHf7K3qAg&ved=0CEsQ6AEwAg#v=onepage&q=calculo%20diferencial&f=false
http://books.google.com.br/books?id=KGNwEGbpNP0C&printsec=frontcover&dq=calculo+diferencial&hl=pt-BR&sa=X&ei=vyBOT87MD8bF0AHf7K3qAg&ved=0CEsQ6AEwAg#v=onepage&q=calculo%20diferencial&f=false
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TOCCI, Ronald J.. Sistemas digitais: princípios e aplicações. 10. ed.. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2007. (2 ex.) 

SAID, Ricardo. Curso de Lógica de programação. São Paulo: Digerati, 2007 (4 

ex.) 

PUGA, Sandra. Lógica de programação e estrutura de dados: com aplicações em 

Java. São Paulo: Prentice Hall, 2003. (5 ex.) 

 

2º PERÍODO 

 

          ARQUITETURA DE COMPUTADORES 

Ementa: Compreender os principais fundamentos de hardware em microinformática. 

Histórico da computação. A arquitetura de Von Neumann. Organização interna de 

um computador. Modelo de um Sistema de Computação; Conceitos Básicos de 

Arquitetura. Arquiteturas Utilizadas e Programação Assembly. Sistemas decimal, 

binários e hexadecimal e exercícios. Representação de dados. Códigos e tabela 

ASCII e ABCDIC. Processadores e Registradores. Conjunto de instruções. Conceito 

de máquinas virtuais e máquinas multiníveis. Nível de micro programação. 

Manipulação de pilhas. Instruções para chamada de subrotinas. Tipos de linguagens 

de baixo nível e alto nível. Linguagem interpretadas e compiladas. Conceitos básicos 

de linguagem assembly, linguagem orientada a objeto, linguagem. Arquitetura não 

convencionais: conceitos e classificações. Arquiteturas não convencionais: 

Arquitetura RISC X CISC, Processadores Superescalares e Organização Paralela. 

Bibliografia Básica: 

WEBER, Raul Fernando. Arquitetura de Computadores Pessoais, Sagra Luzzatto, 

2ª Ed, Porto Alegre, 2003. (5 ex.) 

ALMEIDA, Marcus Garcia de. Fundamentos de Informática: Software e 

Hardware, Brasport, 2ª Ed., Rio de Janeiro, 2002. (8 ex.) 

WEBER, Raul Fernando. Fundamentos de Arquitetura de Computadores, 

Bookman, 4ª Ed, 2012. (11 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

IDOETA, Ivan Valeije. Elementos de eletrônica digital. São Paulo: Érica, 2009. (6 

ex.) 
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DYSON, Peter John. Dicionário prático para PC. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 

1995. (5 ex.) 

CAMPOS, Conrado Ferreira. Novo glossário de informática. Rio de Janeiro: 

Ciência moderna, 1995. (5 ex.) 

MACHADO, Francis Berenger. Arquitetura de sistemas operacionais. 3. ed. Rio 

de Janeiro: LTC, 2002. (6 ex.) 

REZENDE, D. A.; ABREU, A. F. Tecnologia da informação aplicada a sistemas 

de informação empresarial. 2º ed.São Paulo: Atlas, 2003.  

Acesso link.  

http://www.scielo.br/pdf/reben/v59n5/v59n5a02.pdf  

FONSECA FILHO, C. A história da computação. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2007. 

Acesso Link. 

http://books.google.com.br/books?id=_YRy1lKnniEC&pg=PA23&dq=computa%C3%

A7%C3%A3o&hl=pt-BR&ei=9iebT7-

GAobN6QHFk8n9Dg&sa=X&oi=book_result&ct=book-

thumbnail&resnum=7&ved=0CG8Q6wEwBg#v=onepage&q=computa%C3%A7%C3

%A3o&f=false 

SAWAYA, M. R. Dicionário de informática & internet. Inglês/português. São 

Paulo: Nobel, 2005.  

Acesso Link. 

http://books.google.com.br/books?id=pJAnIST_RY0C&pg=PA5&dq=inform%C3%A1t

ica&hl=pt-

BR&sa=X&ei=hT2QT5TJJ6L50gHS9ez8BA&ved=0CGsQ6AEwBw#v=onepage&q=in

form%C3%A1tica&f=false 

 

         FISICA APLICADA 

Ementa: Noções de carga elétrica. Princípios da Eletrostática. Condutores e 

isolantes. Eletrização por indução. Energia, Trabalho; Hidrostática, Hidrodinâmica; 

Aerodinâmica; Termologia, Introdução ao estudo do campo magnético. Ondas 

eletromagnéticas. Carga e matéria. O campo elétrico. Lei de Gauss. Potencial 

elétrico. Capacitores e dielétricos. Forca eletromotriz e circuitos de corrente continua. 

O campo magnético. Lei de Ampere. Lei de Faraday. Indutância. Polarização e ótica 

http://www.scielo.br/pdf/reben/v59n5/v59n5a02.pdf
http://www.scielo.br/pdf/reben/v59n5/v59n5a02.pdf
http://books.google.com.br/books?id=_YRy1lKnniEC&pg=PA23&dq=computa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&ei=9iebT7-GAobN6QHFk8n9Dg&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=7&ved=0CG8Q6wEwBg#v=onepage&q=computa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=_YRy1lKnniEC&pg=PA23&dq=computa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&ei=9iebT7-GAobN6QHFk8n9Dg&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=7&ved=0CG8Q6wEwBg#v=onepage&q=computa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=_YRy1lKnniEC&pg=PA23&dq=computa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&ei=9iebT7-GAobN6QHFk8n9Dg&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=7&ved=0CG8Q6wEwBg#v=onepage&q=computa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=_YRy1lKnniEC&pg=PA23&dq=computa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&ei=9iebT7-GAobN6QHFk8n9Dg&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=7&ved=0CG8Q6wEwBg#v=onepage&q=computa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=_YRy1lKnniEC&pg=PA23&dq=computa%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&ei=9iebT7-GAobN6QHFk8n9Dg&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=7&ved=0CG8Q6wEwBg#v=onepage&q=computa%C3%A7%C3%A3o&f=false
http://books.google.com.br/books?id=pJAnIST_RY0C&pg=PA5&dq=inform%C3%A1tica&hl=pt-BR&sa=X&ei=hT2QT5TJJ6L50gHS9ez8BA&ved=0CGsQ6AEwBw#v=onepage&q=inform%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=pJAnIST_RY0C&pg=PA5&dq=inform%C3%A1tica&hl=pt-BR&sa=X&ei=hT2QT5TJJ6L50gHS9ez8BA&ved=0CGsQ6AEwBw#v=onepage&q=inform%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=pJAnIST_RY0C&pg=PA5&dq=inform%C3%A1tica&hl=pt-BR&sa=X&ei=hT2QT5TJJ6L50gHS9ez8BA&ved=0CGsQ6AEwBw#v=onepage&q=inform%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=pJAnIST_RY0C&pg=PA5&dq=inform%C3%A1tica&hl=pt-BR&sa=X&ei=hT2QT5TJJ6L50gHS9ez8BA&ved=0CGsQ6AEwBw#v=onepage&q=inform%C3%A1tica&f=false
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geométrica. Gerador e força eletromotriz. 

Bibliografia Básica: 

BOSQUILHA, Alessandra.; PELEGRINI, Marcio. Minimanual compacto de Física: 

Teoria e Prática. 2. ed.. São Paulo: Rideel, 2003. (24 ex.) 

TELLES, D. Física com aplicação tecnológica: mecânica. Vol. 1. São Paulo: 

Blücher, 2011. (8 ex.) 

VEIT, Eliane Angela. Física geral universitária: mecânica interativa. Belo 

Horizonte: Ed. UFMG, 2010. (13 ex.) (obs 5CDs) 

Bibliografia Complementar: 

LUZ, Antônio Máximo Ribeiro. Física: volume único. São Paulo: Scipione, 2003. (3 

ex.) 

LABORATÓRIO VIRTUAL DE FÍSICA. Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro de Ciências Físicas e Matemáticas - Departamento de Física, 2012.  

Acesso link.  

http://www.fsc.ufsc.br/~ccf/parcerias/ntnujava/index.html 

MAIA, A. F. et. Apóstila de laboratório de Física. Universidade Federal de Sergipe. 

Departamento de Física, 2012. 

http://www.fisica.ufs.br/Fisica/apóstilas/Apóstila_de_Laboratorio_de_Fisica_A_2012.

pdf 

BARATA, J. C. A. Curso de Física-matemática. Departamento de Física 

Matemática. Universidade de São Paulo – USP, 2012.  

Acesso Link.  

http://denebola.if.usp.br/~jbarata/Notas_de_aula/capitulos.html 

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (M.I.T.). Course Notes.  

Department of Physics, E.U.A., Massachusetts, 2012.   

Acesso link.  

http://web.mit.edu/8.01t/www/coursedocs/current/guide.htm?SEC=L01 

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (M.I.T.). PRS Questions.  

Department of Physics. E.U.A., Massachusetts, 2012.   

Acesso link.  

http://web.mit.edu/8.01t/www/coursedocs/current/prs.htm?SEC=L01 

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (M.I.T.). Problem Solving. 

http://www.fsc.ufsc.br/~ccf/parcerias/ntnujava/index.html
http://www.fsc.ufsc.br/~ccf/parcerias/ntnujava/index.html
http://www.fisica.ufs.br/Fisica/apostilas/Apostila_de_Laboratorio_de_Fisica_A_2012.pdf
http://www.fisica.ufs.br/Fisica/apostilas/Apostila_de_Laboratorio_de_Fisica_A_2012.pdf
http://denebola.if.usp.br/~jbarata/Notas_de_aula/capitulos.html
http://denebola.if.usp.br/~jbarata/Notas_de_aula/capitulos.html
http://web.mit.edu/8.01t/www/coursedocs/current/guide.htm?SEC=L01
http://web.mit.edu/8.01t/www/coursedocs/current/guide.htm?SEC=L01
http://web.mit.edu/8.01t/www/coursedocs/current/prs.htm?SEC=L01
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Department of Physics. EUA, Massachusetts, 2012.   

Acesso link. 

http://web.mit.edu/8.01t/www/coursedocs/current/workshops.htm?SEC=L01 

RAMALHO JR, Francisco; FERRARO, Nicolau Gilberto; NICOLAU, Paulo. Os 

Fundamentos da Física 3 – Eletricidade, Moderna, 8ª Ed, São Paulo, 2003. (2 ex.) 

CHIQUETTO, Marcos José. Física. 2ª Ed, Scipione, São Paulo, 1994. (4 ex.) 

 

          ELETRICIDADE BÁSICA 

Ementa: Conceitos Básicos de Eletricidade. A Natureza da Eletricidade Unidades. 

Leis Fundamentais de Ohm e Potência. Fundamentos de Eletricidade; Conceitos 

Elétricos (Resistores, Indutores, Capacitores); Resistência, Capacitância e 

Indutância; Circuitos básicos de Corrente Contínua. Circuitos Básicos Série e 

Paralelo. Exercícios práticos Circuitos Básicos Série e Paralelo. Princípios da 

Corrente Alternada; Análise básica dos circuitos elétricos em CC; Medição de 

Energia e Potência Elétrica. Fundamento básico de aterramento e cálculo básico de 

aterramento. 

Bibliografia Básica: 

DA SILVA FILHO, Matheus Teodoro. Fundamentos de Eletricidade, LTC, Rio de 

Janeiro, 2007. (8 ex.) 

FOWLER, Richard J. Fundamentos de eletricidade: corrente alternada e 

instrumentos de medição. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. (7 ex.) 

IDOETA, Ivan Valeij. Elementos de Eletrônica Digital, ÉRICA, São Paulo, 2003. (9 

ex.) 

Bibliografia Complementar: 

GRONNER, Alfred D. Análise de Circuitos Transistorizados, LTC, 1ª Ed, Rio de 

Janeiro, 1973. (2 ex.) 

VAN VALKENBURG, Nooger & Neville. Eletricidade básica, Vol. 2. Rio de Janeiro: 

Ao Livro Técnico, 1982. (5 ex.) 

WOLSKI, Belmiro. Curso Técnico em Eletrotécnica: Eletricidade Básica, módulo 1, 

livro 3. Curitiba: Base Didáticos, 2007 (7 ex.) 

FERREIRA, Aitan Póvoas. Curso Básico de Eletrônica. Rio de Laneiro: Freitas 

Bastos, 1987. (6 ex.) 

http://web.mit.edu/8.01t/www/coursedocs/current/workshops.htm?SEC=L01
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Sociedade Brasileira de Física. Física para o Brasil: Pensando no futuro. São 

Paulo: SBF, 2001.  

Acesso link.  

http://books.google.com.br/books?id=kDE6NUwTakwC&pg=PT75&dq=tecnologia+do

s+materiais&hl=pt-

BR&sa=X&ei=aiJOT_nTBMis0AGAncnFAg&ved=0CEAQ6AEwAjgK#v=onepage&q=t

ecnologia%20dos%20materiais&f=false  

SAY, G. M. Eletricidade Geral. Londres: Hemus, 2004.   

Acesso link.  

http://books.google.com.br/books?id=m3DQf-fBIzwC&pg=SA2-

PA34&dq=Eletricidade+aplicada&hl=pt-

BR&sa=X&ei=6ShOT9DkGaPr0gHGoIzoDQ&ved=0CGAQ6AEwBg#v=onepage&q=

Eletricidade%20aplicada&f=false 

 

         ELETRÔNICA BÁSICA  

Ementa: Introdução à eletrônica. Eletrônica do Estado Sólido. Semicondutores. 

Introdução básica a componentes utilizados, simbologia e diagramas de circuitos 

eletrônicos.  Diodo Semicondutores. Circuitos básicos com diodos. Circuitos básicos 

de retificadores. Circuitos com transistor bipolar. Polarização de Transistor Bipolar. 

Exercícios práticos diodo, transistor bipolar sua polarização. Circuitos básicos com 

Amplificadores Operacionais. Introdução a exemplos básicos de álgebra Booleana. 

Definição e conceitos de fontes de tensão e tipos. Aplicações práticas de Circuitos 

Digitais. 

Bibliografia Básica: 

IDOETA, Ivan Valeij. Elementos de Eletrônica Digital, ÉRICA, São Paulo, 2003. (6 

ex.) 

WIRTH, Almir. Eletricidade e Eletrônica Básica, 4ª Ed, Alta Books, 2011. (10 ex.) 

MARTINI, José Sidnei Colombo. Eletrônica Digital: Teoria e Laboratório. 1ª Ed, 

ÉRICA, 2006. (11 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

DAGHLIAN, Jacob. Lógica e álgebra de Boole: 4. ed.. São Paulo: Atlas, 1995. (2 

ex.) 

http://books.google.com.br/books?id=kDE6NUwTakwC&pg=PT75&dq=tecnologia+dos+materiais&hl=pt-BR&sa=X&ei=aiJOT_nTBMis0AGAncnFAg&ved=0CEAQ6AEwAjgK#v=onepage&q=tecnologia%20dos%20materiais&f=false
http://books.google.com.br/books?id=kDE6NUwTakwC&pg=PT75&dq=tecnologia+dos+materiais&hl=pt-BR&sa=X&ei=aiJOT_nTBMis0AGAncnFAg&ved=0CEAQ6AEwAjgK#v=onepage&q=tecnologia%20dos%20materiais&f=false
http://books.google.com.br/books?id=kDE6NUwTakwC&pg=PT75&dq=tecnologia+dos+materiais&hl=pt-BR&sa=X&ei=aiJOT_nTBMis0AGAncnFAg&ved=0CEAQ6AEwAjgK#v=onepage&q=tecnologia%20dos%20materiais&f=false
http://books.google.com.br/books?id=kDE6NUwTakwC&pg=PT75&dq=tecnologia+dos+materiais&hl=pt-BR&sa=X&ei=aiJOT_nTBMis0AGAncnFAg&ved=0CEAQ6AEwAjgK#v=onepage&q=tecnologia%20dos%20materiais&f=false
http://books.google.com.br/books?id=m3DQf-fBIzwC&pg=SA2-PA34&dq=Eletricidade+aplicada&hl=pt-BR&sa=X&ei=6ShOT9DkGaPr0gHGoIzoDQ&ved=0CGAQ6AEwBg#v=onepage&q=Eletricidade%20aplicada&f=false
http://books.google.com.br/books?id=m3DQf-fBIzwC&pg=SA2-PA34&dq=Eletricidade+aplicada&hl=pt-BR&sa=X&ei=6ShOT9DkGaPr0gHGoIzoDQ&ved=0CGAQ6AEwBg#v=onepage&q=Eletricidade%20aplicada&f=false
http://books.google.com.br/books?id=m3DQf-fBIzwC&pg=SA2-PA34&dq=Eletricidade+aplicada&hl=pt-BR&sa=X&ei=6ShOT9DkGaPr0gHGoIzoDQ&ved=0CGAQ6AEwBg#v=onepage&q=Eletricidade%20aplicada&f=false
http://books.google.com.br/books?id=m3DQf-fBIzwC&pg=SA2-PA34&dq=Eletricidade+aplicada&hl=pt-BR&sa=X&ei=6ShOT9DkGaPr0gHGoIzoDQ&ved=0CGAQ6AEwBg#v=onepage&q=Eletricidade%20aplicada&f=false
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LIMA JUNIOR, Almir Wirth. Eletricidade e eletrônica básica. 3. ed.. Rio de Janeiro: 

Alta Books, 2009. (5 ex.) 

VAN VALKENBURG, Noogar. Eletrônica básica do estado Sólido. Rio de Janeiro: 

Ao Livro Técnico, 1987. ( 5 ex.) 

EDMINISTER, Joseph A. Circuitos Elétricos. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 

1985. (2 ex.) 

URBANETZ JUNIOR, Jair. Eletrônica Aplicada. Curitiba: Base Livros Didáticos, 

2009. (7 ex.) 

 

         PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES  

Ementa: Definições básicas de programação. Conceitos de programação 

estruturada. Diferenças de linguagem Compilada e Interpretada, e exemplos de tipos 

de linguagens. Processamento de cadeias de caracteres. Modularização. 

Mecanismos de passagem de parâmetros. Exercícios linguagem de programação 

estruturada.  

Bibliografia Básica: 

LOBO, Edson J. R.. Guia prático de engenharia de software: desenvolva 

softwares profissionais com o uso da UML e best practices de gestão. São 

Paulo: Digerati Books, 2009. (17 ex.) 

VILARIM, Gilvan. Algoritmos: programação para iniciantes. Rio de Janeiro: 

Ciência Moderna, 2004. (12 ex.) 

EVARISTO, Jaime. Aprendendo a programar: programando em linguagem C: 

para iniciantes. Rio de Janeiro: Book Express, 2001. (5 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

BOENTE, Alfredo. Construção de algoritmos: lógica computacional. 2. ed. rev. e 

ampl. Rio de Janeiro: Editora Rio; Saraiva, 2006 (5 ex.) 

KERNIGHAN, Brian W. & RITCHIE, Dennis M. C – A Linguagem De Programação, 

Campus, Rio De Janeiro, 2000. (2 ex.) 

TOCCI, Ronald J.. Sistemas digitais: princípios e aplicações. 10. ed.. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2007. (2 ex.) 

SAID, Ricardo. Curso de Lógica de programação. São Paulo: Digerati, 2007 (4 

ex.) 
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PUGA, Sandra. Lógica de programação e estrutura de dados: com aplicações em 

Java. São Paulo: Prentice Hall, 2003. (5 ex.) 

 

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO II 

Ementa: Ortografia. Acentuação. Sufixos e Prefixos. Hífen. Formação de Palavras. 

Classes de Palavras. Plural. Plural Composto. Coesão e coerência a partir da 

análise e estudos de textos dirigidos. A organização do pensamento: objetividade e 

clareza de idéias. Interpretação de textos. 

Bibliografia Básica: 

Comunicação e expressão. São Paulo: Ibepex, [s. d.] (48 ex.) 

MAZZAROTTO, Luiz Fernando. Manual de redação: guia prático da língua 

portuguesa. São Paulo: DCL, 2008. (49 ex.) 

VCTORIA, Luiz Augusto Pereira. Aprenda a redigir corretamente: manual de 

composição e estilo. Rio de Janeiro: Ediouro, [19--]. (50 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

JOBIM, José Luís; SOUZA, Roberto Acízelo de. Iniciação à literatura brasileira.  

Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1987. (50 ex.) 

MARTINS, Patrícia ; LENO, Teresinha de Oliveira. Manual de literatura: guia prático 

da língua portuguesa. São Paulo, SP : DCL, 2008. (12 ex.) 

SHAKESPEARE, William. Hamlet. São Paulo : Rideel, 2002. (50 ex.) 

Texto e discurso sob múltiplos olhares: gêneros e sequências textuais. vol. 1. Rio 

de Janeiro: Lucerna, 2007. (8 ex.) 

Texto e discurso sob múltiplos olhares: referenciação e outros domínios 

discursivos.. vol. 2. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007. (4 ex.) 

QUEIRÓS, J. M. E. de. O primo Basílio. Domínio Público. Ciberfil Literatura Digital. 

Acesso link. 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co

_obra=2745 

 

3º PERÍODO 

 

         ARQUITETURA DE MICROPROCESSADORES E MICONTROLADORES  

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=2745
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=2745
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Ementa: Aspectos históricos e tecnológicos do desenvolvimento de 

microprocessadores; Fundamentos Básicos; Arquitetura de microprocessadores; 

Sistema de microprocessadores; Microcontroladores, Famílias de 

Microprocessadores e Microcontroladores (Atmel, Microchip, Motorola), Família 

Microprocessadores, 8080, 8051 e 8085. Introdução e conceituação do MSP430. O 

Clock, Ciclos de Máquina e Reset. Os Ports; O Conjunto de Instruções; Interrupções; 

Timer; Comunicação Serial,  Baud-rates com o Timer/Counter; Expansão dos Ports e 

de Capacidade de Memória; Softwares. Exercícios. 

Bibliografia Básica: 

NICOLOSI, Denys Emilis Campion. Microcontrolador 8051 – Detalhado, Editora 

ÉRICA, 8ª Ed., São Paulo, 2007. (9 ex.) 

NICOLOSI, Denys Emilis Campion. Microcontrolador 8051 Com Linguagem C: 

Prático E Didático, Editora ÉRICA, 1ª Ed., São Paulo, 2006. (5 ex.) 

SILVA, Renato A. Programando Microcontroladores Pic: Programação Em 

Linguagem C, Editora Ensino Profissional, 1ª Ed., São Paulo, 2007. (8 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

TOCCI, Ronald J. & WIDMER, Neal S. & MOSS, Gregory L. Sistemas Digitais: 

Princípios E Aplicações, Editora Prettice-Hall, 10a Ed., 2007. (2 ex.) 

NICOLOSI, Denys E. C. Laboratório de microcontroladores: Família 8051: Treino 

de instruções, hardware e software. 5. ed. (3 ex.) 

VISCONTI, ANTONIO CARLOS JOSÉ FRANCESCHINI. Microprocessador 8080 E 

8050, Editora ÉRICA, São Paulo, 1986. (2 ex.) 

SOUSA, Daniel Rodrigues de. Desbravando o microcontrolador PIC18: recursos 

avançados. 1ª. São Paulo: ÉRICA, 2010. (2ex.) 

CYPRIANO, Luiz Benedito. Microprocessador Z-80: hardware. São Paulo: Ética, 

1983. (2 ex.) 

 

EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL  

Ementa: Introdução e conceitos sobre Instrumentos de Medida. Revisão medição de 

Energia e Potência Elétrica. Medição de Resistência de Terra e Medição de 

Isolação. Instrumentos Analógicos e Digitais. Introdução e apresentação dos 

elementos constituintes de uma malha de controle por realimentação típica. 
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Evolução histórica dos sistemas de instrumentação e controle. Simbologia e 

nomenclatura empregadas em instrumentação industrial. Medição das principais 

variáveis de processos - pressão, nível, temperatura, densidade, posição. Sistemas 

de medidas. Erros de medição e Medidas. Principais aparelhos e equipamentos de 

leitura e medições processos industriais e suas características técnicas. 

Analisadores. Transmissão de sinais do campo para sala de controle com emprego 

das técnicas pneumático, eletrônica analógica e digital, através de Field Bus. 

Sistemas de condicionamento de sinais. Instrumentação em áreas classificadas. 

Instrumentação na sala de controle. Noções sobre dimensionamento e modelagem 

de instrumentos. Aterramento e proteção de instrumentos. Análise de projeto da 

instrumentação de uma planta industrial típica, com especificação e 

dimensionamento dos instrumentos. 

Bibliografia Básica: 

FIALHO, Arivelto Bustamante. Instrumentação Industrial, Editora ÉRICA, 6ª Ed., 

São Paulo, 2007. (7 ex.) 

FIALHO, Arivelto Bustamante. Automação Hidráulica, Editora ÉRICA, 5ª Ed., São 

Paulo, 2008. (8 ex.) 

BOLTON, William. Instrumentação & Controle, Editora HEMUS, 2002. (5 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

NATALE, Ferdinando. Automação Industrial. Editora Érica, São Paulo, 2002. (9 

ex.) 

ASSIA, C. Barbosa. Governança e gestão da tecnologia da informação: 

diferenças na aplicação em empresas brasileiras. São Paulo:  Catálogo USP, 

2011.  

Acesso Link.  

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-05082011-155506/pt-br.php 

AULICINO, M. C.  Organização na produção por processos contínuos: prática, 

conceitos e métodos de projeto para fronteiras móveis interpenetrantes. São 

Paulo: Catálogo USP, 2006.  

Acesso Link.  

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-12092008-153336/pt-br.php   

MOREIRA, Daniel Augusto. Dimensões do Desempenho em Manufatura e 

http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=17&Itemid=160&id=97A117AD50E9&lang=pt-br
http://dedalus.usp.br/F/?func=scan&scan_code=AUT&scan_start=Assis,%20Célia%20Barbosa
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-05082011-155506/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-05082011-155506/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=17&Itemid=160&id=B7A208E4C9CB&lang=pt-br
http://dedalus.usp.br/F/?func=scan&scan_code=AUT&scan_start=Aulicino,%20Marcelo%20Crescenti
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-12092008-153336/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-12092008-153336/pt-br.php
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Serviços. São Paulo: Pioneira, 1996. (5 ex.) 

GAROTTI, L. do V. O trabalho em produção contínua: uma abordagem 

ergonômica na indústria do petróleo. São Paulo : Catálogo USP, 2006. 

Acesso Link.  

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-15122006-104021/pt-br.php  

Sociedade Brasileira de Física. Física para o Brasil: Pensando no futuro. São 

Paulo: SBF, 2001. 

http://books.google.com.br/books?id=kDE6NUwTakwC&pg=PT75&dq=tecnologia+do

s+materiais&hl=pt-

BR&sa=X&ei=aiJOT_nTBMis0AGAncnFAg&ved=0CEAQ6AEwAjgK#v=onepage&q=t

ecnologia%20dos%20materiais&f=false  

 

         SISTEMAS ANALÓGICOS  

Ementa: Introdução Conceito e Aplicação Diodos. Introdução e conceituação  

transistores e transistores bipolares. Estudo dos vários tipos de diodos e transistores 

bipolares. Amplificadora com Múltiplos Estágios; Introdução e conceituação 

Amplificador Operacional. Amplificadores Realimentados; Osciladores; 

Amplificadores Operacionais; Multivibradores; Diferenciadores; Integradores; 

Introdução e conceituação Amplificadores de Potência. Introdução e conceituação 

Filtros elétricos. Definição filtros passivos, ativos, contínuos e discretos; Filtros 

adaptativos analógicos; Implementação práticos de sistemas; Análise tempo-

frequência; Detecção de sinais. 

Bibliografia Básica: 

CIPELLI, Antonio Marco Vicari, SANDRINI, Waldir João & MARKUS, Otávio. Teoria 

e Desenvolvimento de Projetos de Circuitos Eletrônicos, Editora ÉRICA, 20ª Ed., 

São Paulo, 2001. (6 ex.) 

WIRTH, Almir. Eletricidade e Eletrônica Básica, Editora Alta Books, 2009. (10 ex.) 

IDOETA, Ivan V. & CAPUANO, Francisco G. Elementos de Eletrônica Digital, 

Editora ÉRICA, São Paulo, 2003. (6 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

MARKUS, Otávio. Sistemas Analógicos: Circuitos com Diodos e Transistores, 

1ª Ed., Editora ÉRICA, 20ª Ed., São Paulo, 2000. (5 ex.) 

http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=17&Itemid=160&id=D7A2E412578D&lang=pt-br
http://dedalus.usp.br/F/?func=scan&scan_code=AUT&scan_start=Garotti,%20Luciano%20do%20Valle
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-15122006-104021/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3136/tde-15122006-104021/pt-br.php
http://books.google.com.br/books?id=kDE6NUwTakwC&pg=PT75&dq=tecnologia+dos+materiais&hl=pt-BR&sa=X&ei=aiJOT_nTBMis0AGAncnFAg&ved=0CEAQ6AEwAjgK#v=onepage&q=tecnologia%20dos%20materiais&f=false
http://books.google.com.br/books?id=kDE6NUwTakwC&pg=PT75&dq=tecnologia+dos+materiais&hl=pt-BR&sa=X&ei=aiJOT_nTBMis0AGAncnFAg&ved=0CEAQ6AEwAjgK#v=onepage&q=tecnologia%20dos%20materiais&f=false
http://books.google.com.br/books?id=kDE6NUwTakwC&pg=PT75&dq=tecnologia+dos+materiais&hl=pt-BR&sa=X&ei=aiJOT_nTBMis0AGAncnFAg&ved=0CEAQ6AEwAjgK#v=onepage&q=tecnologia%20dos%20materiais&f=false
http://books.google.com.br/books?id=kDE6NUwTakwC&pg=PT75&dq=tecnologia+dos+materiais&hl=pt-BR&sa=X&ei=aiJOT_nTBMis0AGAncnFAg&ved=0CEAQ6AEwAjgK#v=onepage&q=tecnologia%20dos%20materiais&f=false
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VAN VALKENBURG, Noogar. Eletrônica básica do estado Sólido. Rio de Janeiro: 

Ao Livro Técnico, 1987. (5 ex.) 

EDMINISTER, Joseph A. Circuitos Elétricos. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 

1985. (4 ex.) 

URBANETZ JUNIOR, Jair. Eletrônica Aplicada. Curitiba: Base Livros Didáticos, 

2009. (7 ex.) 

HAYKIN, Simon. Sistemas de Comunicação: Analógicos e Digitais.  

Link  

http://www.c3downloads.net/baixar/baixar-sistemas-de-comunicacao-nalogicos-e-

digitais-simon-haykin 

 

         ANÁLISE DE CIRCUITOS 

Ementa: Elementos de Circuito Elétrico, Conceitos Básicos. Unidades. Leis 

Fundamentais. Técnicas de Análise de Circuitos em Corrente Contínua. Associação 

de Resistores, Leis de Kirchhoff, Teorema de Thévenin, Teorema de Norton, Método 

de Maxwell, Teorema da Superposição, Sinais Senoidais, Dispositivos 

Eletromagnéticos, Análise de Circuitos Indutivos, Análise de Circuitos Capacitivos, 

Aplicações dos Circuitos RL e RC, Circuitos RLC, Circuitos Mistos, Sistemas 

Trifásicos. 

Bibliografia Básica: 

MARTINO, João Antonio. Caracterização elétrica de tecnologia e dispositivos 

MOS: São Paulo: Thomson, 2003 (53 ex.) 

ALBUQUERQUE, Rômulo de Oliveira. Análise de Circuitos em Corrente 

Contínua. 21. ed. São Paulo: Érica, 2011 (4 ex.) 

WIRTH, Almir. Eletricidade e Eletrônica Básica, Alta Books, 4ª Ed, 2011. (10 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

GRONNER, Alfred D. Análise de Circuitos Transistorizados, LTC, 1ª Ed, Rio de 

Janeiro, 1973. (2 ex.) 

IDOETA, Ivan Valeije. Elementos de Eletrônica Digital. Érica, São Paulo, 2003. (6 

ex.) 

KIENITZ, Karl Heinz. Análise de circuitos: um enfoque de sistemas. São Paulo : 

Manole, 2002. (3 ex.) 

http://www.c3downloads.net/baixar/baixar-sistemas-de-comunicacao-nalogicos-e-digitais-simon-haykin
http://www.c3downloads.net/baixar/baixar-sistemas-de-comunicacao-nalogicos-e-digitais-simon-haykin


 

 [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL] 

136 
 

FIALHO, Arivelto Bustamante. Automação pneumática: projetos, dimensionamento 

e análise de circuitos. 6. ed. São Paulo: Érica, 2010. (5 ex.) 

WIRTH, Almir. Eletricidade e Eletrônica Básica, Alta Books, 3ª Ed, 2009. (4 ex.) 

ALMEIDA, Luciana Faletti. Análise de Circuitos Elétricos. Link: 

http://www.slideshare.net/luizgraf/apostila-aluno 

 

PROJETO INTEGRADOR II 

Ementa: Desenvolvimento, num grupo supervisionado, de um Projeto Integrador 

com base nas disciplinas já cursadas, como parte integrante da proposta de uso de 

metodologias ativas de aprendizagem, baseada em problemas e por projetos. 

Bibliografia Básica: 

CONSALTER, Maria Alice Soares. Elaboração de projetos: da introdução à 

conclusão. Curitiba IBPEX, 2012. (10 ex.) 

MOTTA, Valter T. Normas técnicas para apresentação de trabalhos científicos. 

3. ed. Caxias do Sul: Educs, 2014. 175 p. (7 ex.)  

COÊLHO, Ronaldo Sérgio de Araújo. Manual de apresentação de trabalhos 

técnicos, acadêmicos e científicos: Curitiba, Juruá editora, 2014. (8 ex.) 

Obs: Cada Projeto Integrador segue sua própria bibliografia. 

Bibliografia Complementar: 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 4. 

ed. São Paulo: Atlas, 2004. 305 p. (2 ex.) 

UFPR. Universidade Federal do Paraná. Normas de Trabalhos Acadêmicos. 

Curitiba; UFPR, 2011 (2 ex.) 

PIMENTEL, Alex. Curso de gerência de projetos: São Paulo: Digerati Books, 2008. 

(5 ex.) 

MOTTA, Walter T. &   HESSELN, Ligia Gonçalves. Normas Técnicas Para 

Apresentação de Trabalhos Científicos, 3ª. Ed., Editora EDUCS, Caxias do Sul, 

2004. (4 ex.) 

BERTI, Anelio. Custos: Uma Estratégia de Gestão, Editora Ícone, São Paulo, 

2002. (5 ex.) 

 

         SISTEMAS DE DESENVOLVIMENTO PARA MICROPROCESSADORES E 

http://www.slideshare.net/luizgraf/apostila-aluno
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MICROCONTROLADORES 

Ementa: Introdução e conceituação de Softwares. Introdução, conceituação e 

diferenciação entre Compilação, Simulação, Emulação e Gravação de 

Microprocessador e Microcontrolador; Introdução e conceituação a linguagem de 

Máquina e linguagem Assembly e experimentos básicos; Introdução, conceituação e 

detalhamento do conjunto de instruções do MSP430, exercícios para debugar, 

emular e testar programas; e operações do componente; Apresentação linguagem 

de Alto Nível; Procedimentos Básicos para Criação de Softwares; Simuladores e 

Emulação, Código fonte, código Hexadecimal e Assembler. Exercícios com 

ferramentas para desenvolvimento de programas com o microcontrolador. Sistema 

de aquisição de dados baseados em Computador. 

Bibliografia Básica: 

NICOLOSI, Denys Emilio Campion. Microcontrolador 8051 – Detalhado, Editora 

ÉRICA, 8ª Ed., São Paulo, 2007. (9 ex.) 

NICOLOSI, Denys Emilio Campion. Microcontrolador 8051 Com Linguagem C: 

Prático e Didático, Editora ÉRICA, 1ª Ed., São Paulo, 2006. (8 ex.) 

DE SOUSA, Fernando Simplicio. Programação Basic para Microcontroladores 

8051. Editora ÉRICA, 1ª Ed., São Paulo, 2008. (7 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

NICOLOSI, Denys E. C. Laboratório de microcontroladores: Família 8051: Treino 

de instruções, hardware e software. 5. ed. (3 ex.) 

SILVA, Renato A. Programando Microcontroladores PIC: Linguagem C. São 

Paulo: Ensino Profissional, 2006. (4 ex.) 

KERNIGHAN, Brian. C: A linguagem de Programação. Rio de Janeiro: Elsevier, 

1986 (2 ex.) 

ARAUJO, Jario. Dominando a Linguagem C. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 

2004. (5 ex.) 

EVARISTO, Jaime. Aprendendo a Programar: Programando em C para 

iniciantes. Rio de Janeiro: Book Express Ltda., 2001. (5 ex.) 

         4º PERÍODO 

 

         ELETRÔNICA DE POTÊNCIA 
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Ementa: Introdução; Noções de Segurança para operar com Eletroeletrônica de 

Potência; Introdução e conceituação Diodos semicondutores de potência. Exemplos. 

Conceituação básica do Tiratrons Introdução e conceituação de tiristores. Introdução 

e conceituação de SRC (Silicon Controlled Rectifier) e TRIAC (Triode for Alternating 

Current). Introdução e exemplos do estudo do SCR; Circuitos de disparo do SCR e 

suas aplicações e circuitos. Estudo do Triac e suas aplicações e circuitos. Circuitos 

de Proteção.  Introdução e conceituação de Conversores; Introdução e conceituação 

de Retificadores controlados; Introdução e conceituação de Retificadores não 

controlados; Vários tipos de ligações nos conversores e tiristores. Introdução e 

conceituação de Inversores. Cálculo básico de dissipadores.  Introdução e 

conceituação de Fontes chaveadas.  

Bibliografia Básica: 

AHMED, Ashfaq. Eletrônica de Potência, Editora Prentice Hall, São Paulo, 2000. (8 

ex.) 

CIPELLI, Antonio Marco V. Teoria e desenvolvimento de Projetos de Circuitos 

Eletrônicos. (9 ex.) 

FIGINI, Gianfranco. Eletrônica Industrial: Circuitos e Aplicações, 1ª Ed., Editora 

Hemus, 2002. (7 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

ARNOLD, Robert. Eletrônica industrial. v. 4. São Paulo: Editora Pedagógica e 

Universitária, 1975. (3 ex.) 

DA SILVA FILHO, Matheus Teodoro. Fundamentos de Eletricidade, LTC, Rio de 

Janeiro, 2007. (4 ex.) 

IDOETA, Ivan Valeij. Elementos de Eletrônica Digital. ÉRICA. São Paulo, 2003. (6 

ex.) 

ALBUQUERQUE, Rômulo de Oliveira. Análise de Circuitos em Corrente Contínua. 

21. ed. São Paulo: Érica, 2011 (4 ex.) 

NASCIMENTO JUNIOR, Geraldo Carvalho de. Máquinas Elétricas. Editora Érica, 

São Paulo, 2008. (5 ex.) 

         MÁQUINAS ELÉTRICAS  

Ementa: Introdução e conceituação de Sistemas Trifásicos. Introdução e 

conceituação de Potência em sistemas trifásicos. Noções de Segurança para operar 
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com Eletroeletrônica de Potência. Conceitos Básicos de Instalações industriais. 

Introdução e Princípios Básicos de Conversão Eletromecânica de Energia e 

Máquinas Elétricas: Introdução e Princípios de processos de conversão de energia. 

Propriedades gerais básicas da conversão eletromecânica. Introdução da geração 

de força eletromotriz e produção de torque. Introdução conversores de energia 

elementares. Introdução Sistemas magnéticos e princípios básicos de máquinas 

elétricas. Especificações básicas de máquinas elétricas, máquinas de corrente 

contínua e máquinas de indução. Introdução Máquinas síncronas e máquinas 

especiais. Sistemas básicos de acionamentos Elétricos: Generalidades, aplicações 

típicas, tipos de cargas e características básicas de acionadores.  

Bibliografia Básica: 

NASCIMENTO JR, Geraldo Carvalho. Máquinas Elétricas. Editora Érica, São 

Paulo, 2008. (7 ex.) 

ARNOLD, Robert. Máquinas Elétricas, Editora EPU, São Paulo, 1976. (9 ex.) 

FIGINI, Gianfranco. Eletrônica Industrial: Circuitos e Aplicações, 1ª Ed., Editora 

Hemus, 2002. (8 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

SILVA FILHO, Matheus Teodoro da. Fundamentos de Eletricidade. Editora EPU, 

São Paulo, 2007. (4 ex.) 

IDOETA, Ivan Valeij. Elementos de Eletrônica Digital, ÉRICA. São Paulo, 2003. (6 

ex.) 

SANCHES, Durval. Eletrônica Industrial: Montagem, INTERCIÊNCIA, 1ª Ed, São 

Paulo, 2000. (5 ex.) 

CIPELLI, Antonio Marco Vicari, SANDRINI, Waldir João & MARKUS, Otávio. Teoria 

e Desenvolvimento de Projetos de Circuitos Eletrônicos, 20ª Ed., Editora ÉRICA, 

São Paulo, 2001. (6 ex.) 

MARTIGNONI, Alfonso. Máquinas elétricas de corrente contínua: 5. ed.. Rio de 

Janeiro: Globo, 1987. (3 ex.) 

 

         PROGRAMAÇÃO C PARA MICROCONTROLADORES E 

MICROPROCESSADORES 

Ementa: Introdução básica linguagem e tipos: Introdução básica linguagem C. 
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Introdução programação em linguagem C: Compilação, Simulação, Emulação e 

Gravação; Utilização MSP430. Instalação compilador; Procedimentos básicos para 

programação em linguagem C; experimentos básicos; Conjunto de instruções 

linguagem C e operações; Código fonte e código binário. Ferramentas para 

Desenvolvimento com o Microcontrolador. Sistema de aquisição de dados baseados 

em Computador. Métodos de transferência de dados para computador (interrupções, 

DMA, E/S programada). Experimentos em linguagem C (display 7 segmentos, 

display alfanumérico, interface serial com PC, timer, interrupção, DA, AD e 

comunicação I2C), além de detalhes sobre o Hyperterminal do Windows, displays 

alfanuméricos. 

Bibliografia Básica: 

NICOLOSI, Denys Emílio Campion. Microcontrolador 8051 – Detalhado, 8ª Ed., 

EDITORA ÉRICA, SÃO PAULO, 2007. (9  ex.) 

SOUSA, Fernando Simplício de. Programação Basic Para Microcontroladores 

8051. 1ª Ed., EDITORA ÉRICA, SÃO PAULO, 2008. (8 ex.) 

NICOLOSI, Denys Emílio Campion. Microcontrolador 8051 com Linguagem C: 

Prático E Didático. 1ª Ed., EDITORA ÉRICA, SÃO PAULO, 2006. (7 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

NICOLOSI, Denys E. C. Laboratório de microcontroladores: Família 8051: Treino 

de instruções, hardware e software. 5. ed. (3 ex.)  

SILVA, Renato A. Programando Microcontroladores Pic: Programação Em 

Linguagem C, EDITORA ENSINO PROFISSIONAL. (4 ex.) 

SOUZA, Daniel Rodrigues de & SOUZA, David José de & LAVINIA, Nicolás César. 

Desbravando o Microcontrolador PIC18 - Recursos avançados, 1ª Ed, Editora 

Érica, São Paulo, 2010. (2 ex.) 

FRIZANCO, Orlando. Gerencia e Projetos de Sistemas Informatizados: Um 

Enfoque Prático, Edição do autor, Curitiba, 2004. (6 ex.) 

CIPELLI, Antonio Marco Vicari, SANDRINI, Waldir João & MARKUS, Otávio. Teoria 

e Desenvolvimento de Projetos de Circuitos Eletrônicos, 20ª Ed., Editora ÉRICA, 

São Paulo, 2001. (6 ex.) 

 

          REDES INDUSTRIAIS 
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Ementa: Introdução, conceituação e importancia de Redes Locais Industriais.  

Diferenciação redes Locais Comerciais e Redes Locais Industrial. Motivação das 

redes industriais. Visão Geral de Redes para Aplicações Industriais: Profibus 

DP/PA/FMS, CAN, VAN, LON, SERCOS, Interbus-S, HART, ASI, MODBUS. 

Introdução e conceituação as redes na hierarquia fabril (comparação modelo CIM x 

redes). Principais características desejáveis de redes industriais, características de 

tráfego em aplicações industriais, principais tipos de meio físico. Padronização de 

Redes para Aplicações Industriais: proway, IEEE 802 (partes relevantes para redes 

industriais). Introdução e conceituação Fieldbus (FIP, PROFIBUS, FIELDBUS 

FOUNDATION ISA/IEC SP-50, Introdução e conceituação dos protocolos DeviceNet, 

ControlNet, EthernetIP). Estudo de textos e artigos publicados nac omunidade 

acadêmica e profissional.  

Bibliografia Básica: 

ALBUQUERQUE, Pedro Urbano Braga de.; & ALEXANDRIA, Auzuir Ripardo de. 

Redes Industriais – Aplicações em Sistemas Digitais de Controle Distribuído. 

2ª Ed., Editora Ensino Profissional, 2009. (6 ex.) 

MORAES, Alexandre Fernandes de. Redes de Computadores. Editora Érica, SÃO 

PAULO, 2003. (9 ex.) 

DIMARZIO, J. F. Projeto e Arquitetura de Redes, Editora Campus Elsevier, RIO DE 

JANEIRO, 2001. (8 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

TANENBAUM, ANDREW. Redes de Computadores. Editora Campus Elsevier, Rio 

de Janeiro, 2003. (4 ex.)  

SCHEMENNER, Roger W. Administração de Operações em Serviços. São Paulo: 

Futura, 1999. (5 ex.) 

SOUZA, Daniel Rodrigues de.; SOUZA, David José de.; LAVINIA, Nicolás César. 

Desbravando o Microcontrolador PIC18 - Recursos avançados, 1ª Ed, Editora 

Érica, São Paulo, 2010. (2 ex.) 

BILLER, George Rodrigo de Camargo. Desenvolvimento de sistemas 

administrativos. São Paulo: Pioneira, 2001. (5 ex.) 

MORAZ, Eduardo. Administração de informações com o Google. Digerati, 2005. 

(3 ex.) 
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         SISTEMAS DIGITAIS 

Ementa: Introdução, conceituação de sistemas de Numeração e a lógica; 

Exercícios. Introdução, conceituação de Funções e Portas Lógicas; Introdução e 

conceituação Álgebra de Boole e Simplificação de Circuitos Lógicos. Exemplos e 

exercícios; Introdução e conceituação de Circuitos Combinacionais; Flip-Flop, 

Registradores e Contadores; Conversores Digital analógico  e  Analógico  Digital; 

Famílias de Circuitos Lógicos;  Flip-Flop,  Circuitos  Multiplex,  Demultiplex  e  

Memórias; Famílias de Circuitos lógicos. 

Bibliografia Básica: 

IDOETA, Ivan V. & CAPUANO, Francisco G. Elementos de Eletrônica Digital, 

Editora ÉRICA. São Paulo, 2003. (6 ex.) 

MARTINI, José Sidnei Colombo. Eletrônica Digital: Teoria e Laboratório, Editora 

ÉRICA. 1ª Ed., São Paulo, 2006. (11 ex.) 

LOURENÇO, Antonio Carlos. Circuitos Digitais, Editora ÉRICA, 3ª Ed., São Paulo, 

1999. (8 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

BRAGA, Newton C. Curso de Eletrônica Digital, Editora Saber, 1ª Ed., São Paulo, 

2003. (2 ex.) 

TOCCI, Ronald J. & WIDMER, Neal S. & MOSS, Gregory L. Sistemas Digitais: 

Princípios e Aplicações, Editora Prettice-Hall, 10a Ed., 2007. (2 ex.) 

SIGHIERI, L. & NISHINARI, Akioshi. Controle Automático De Processos 

Industriais: Instrumentação, 2ª Ed., Editora EDGARD BLUCHER, São Paulo, 2007. 

(2 ex.) 

CIPELLI, Antonio Marco Vicari, SANDRINI, Waldir João & MARKUS, Otávio. Teoria 

e Desenvolvimento de Projetos de Circuitos Eletrônicos, 20ª Ed., Editora ÉRICA, 

São Paulo, 2001. (6 ex.) 

AHMED, Ashfaq. Eletrônica de Potência, Editora Prentice Hall, São Paulo, 2000. (8 

ex.) 

5º PERÍODO 

 

ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL 
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Ementa: Ética geral e profissional. Conceitos preliminares de ética. O conselho de 

classe. Ética profissional. A ética e a moral. A liberdade e a independência. A 

necessidade do estudo da ética. Valores éticos. Responsabilidade social e 

ambiental. Cultura das organizações. Ideologia. Aspectos da história e da cultura 

que caracterizam a formação da população brasileira. O estudo da história da 

África e dos africanos. A luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil. A 

cultura negra e indígena brasileira. O negro e o índio na formação da 

sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 

econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Educação Ambiental. 

Meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos 

ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, 

culturais e éticos. Problemática ambiental e social. 

Bibliografia Básica: 

FERREIRA NETO, Arthur M. Fundamentos de Ética. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2012. (24 ex.) 

PENNINGTON, Randy. A ética nos negócios: como um simples compromisso com 

você mesmo pode ser a chave do seu sucesso profissional. Rio de Janeiro: Objetiva, 

1995. (6 ex.) 

OLIVEIRA JUNIOR, José campello de. Ética: um alicerce fundamental. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 2002. (25 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

CHIAVACCI, E. Ética social. São Paulo: Loyola, 2001. Acesso Link. 

http://books.google.com.br/books?id=kOnpFILtZWMC&printsec=frontcover&dq=%C3

%A9tica&hl=pt-

BR&ei=_1mQT8aiKIbL0QHW3JWKBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-

thumbnail&resnum=8&ved=0CFwQ6wEwBw#v=onepage&q=%C3%A9tica&f=false 

CORTINA, A.; MARTINEZ, E. Ética. São Paulo: Loyola, 2005.  Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=JpW1QzJwaYsC&printsec=frontcover&dq=%C

3%A9tica&hl=pt-

BR&ei=b9KQT9SdCbS26QHisLGBBA&sa=X&oi=book_result&ct=book-

thumbnail&resnum=2&ved=0CD0Q6wEwAQ#v=onepage&q=%C3%A9tica&f=false 

NASH, Laura L. Ética nas empresas: boas intenções à parte. São Paulo: Makron 

http://books.google.com.br/books?id=kOnpFILtZWMC&printsec=frontcover&dq=%C3%A9tica&hl=pt-BR&ei=_1mQT8aiKIbL0QHW3JWKBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=8&ved=0CFwQ6wEwBw#v=onepage&q=%C3%A9tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=kOnpFILtZWMC&printsec=frontcover&dq=%C3%A9tica&hl=pt-BR&ei=_1mQT8aiKIbL0QHW3JWKBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=8&ved=0CFwQ6wEwBw#v=onepage&q=%C3%A9tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=kOnpFILtZWMC&printsec=frontcover&dq=%C3%A9tica&hl=pt-BR&ei=_1mQT8aiKIbL0QHW3JWKBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=8&ved=0CFwQ6wEwBw#v=onepage&q=%C3%A9tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=kOnpFILtZWMC&printsec=frontcover&dq=%C3%A9tica&hl=pt-BR&ei=_1mQT8aiKIbL0QHW3JWKBQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=8&ved=0CFwQ6wEwBw#v=onepage&q=%C3%A9tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=JpW1QzJwaYsC&printsec=frontcover&dq=%C3%A9tica&hl=pt-BR&ei=b9KQT9SdCbS26QHisLGBBA&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=2&ved=0CD0Q6wEwAQ#v=onepage&q=%C3%A9tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=JpW1QzJwaYsC&printsec=frontcover&dq=%C3%A9tica&hl=pt-BR&ei=b9KQT9SdCbS26QHisLGBBA&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=2&ved=0CD0Q6wEwAQ#v=onepage&q=%C3%A9tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=JpW1QzJwaYsC&printsec=frontcover&dq=%C3%A9tica&hl=pt-BR&ei=b9KQT9SdCbS26QHisLGBBA&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=2&ved=0CD0Q6wEwAQ#v=onepage&q=%C3%A9tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=JpW1QzJwaYsC&printsec=frontcover&dq=%C3%A9tica&hl=pt-BR&ei=b9KQT9SdCbS26QHisLGBBA&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=2&ved=0CD0Q6wEwAQ#v=onepage&q=%C3%A9tica&f=false
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Books, 1993. (3 ex.) 

BENNETT, Carole. Ética professional. São Paulo: Cengage Learning, 2008. (5 ex.) 

GONZAGA, Alvaro Azevedo. Ética profissional. São Paulo : Primeira Impressão, 

2007. (2 ex.) 

BARROS, Aginaldo Fenelon. No pais do racismo institucional. Recife: MPPE. 

2013. 

Acesso Link. 

http://www.mppe.mp.br/mppe/images/Livro10web.pdf 
 

BURSZTYN, Maria Augusta. Fundamentos de política e gestão ambiental. Rio de 

Janeiro: Caramond, 2012. 

Acesso Link. 

https://drive.google.com/file/d/0B_BRPr2ArvcjS2FwX1Iwc2EwS0U/view?usp=sharing 

 

PROJETO INTEGRADOR III 

Ementa: Desenvolvimento, num grupo supervisionado, de um Projeto Integrador 

com base nas disciplinas já cursadas, como parte integrante da proposta de uso de 

metodologias ativas de aprendizagem, baseada em problemas e por projetos. 

Bibliografia Básica: 

CONSALTER, Maria Alice Soares. Elaboração de projetos: da introdução à 

conclusão. Curitiba IBPEX, 2012. (10 ex.) 

MOTTA, Valter T. Normas técnicas para apresentação de trabalhos científicos. 

3. ed. Caxias do Sul: Educs, 2014. 175 p. (7 ex.)  

COÊLHO, Ronaldo Sérgio de Araújo. Manual de apresentação de trabalhos 

técnicos, acadêmicos e científicos: Curitiba, Juruá editora, 2014. (8 ex.) 

Obs: Cada Projeto Integrador segue sua própria bibliografia. 

Bibliografia Complementar: 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 4. 

ed. São Paulo: Atlas, 2004. 305 p. (2 ex.) 

UFPR. Universidade Federal do Paraná. Normas de Trabalhos Acadêmicos. 

Curitiba; UFPR, 2011 (2 ex.) 

PIMENTEL, Alex. Curso de gerência de projetos: São Paulo: Digerati Books, 2008. 

(5 ex.) 

MOTTA, Walter T. &   HESSELN, Ligia Gonçalves. Normas Técnicas Para 

Apresentação de Trabalhos Científicos, 3ª. Ed., Editora EDUCS, Caxias do Sul, 

http://www.mppe.mp.br/mppe/images/Livro10web.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B_BRPr2ArvcjS2FwX1Iwc2EwS0U/view?usp=sharing


 

 [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL] 

145 
 

2004. (4 ex.) 

BERTI, Anelio. Custos: Uma Estratégia de Gestão, Editora Ícone, São Paulo, 

2002. (5 ex.) 

         SISTEMAS DE CONTROLE INDUSTRIAIS 

Ementa: Introdução e definições gerais de controle de processos. Evolução dos 

sistemas e classificação das estratégias para controle de processos. Definição de  

malha de controle por realimentação e exemplos básicos. Apresentação de ações de 

Controle Básico e Sistemas Industriais. Análise de Resposta Transitória de Erros e 

Introdução à Otimização de Sistemas. Identificação não-paramétrica de processos 

industriais e análise das características dinâmicas de processos industriais típicos. 

Critérios de análise de desempenho de sistemas de controle. Conceitos importantes 

e básicos acerca de sistemas de controle em tempo discreto. Controladores não 

lineares do tipo on/off (liga/desliga). O controlador PID analógico. Projeto e sintonia 

de controladores PID analógicos. O controlador PID digital. Projeto e sintonia de 

controladores PID digitais. Considerações práticas acerca do emprego de 

controladores PID. Controle em cascata. Controle de processos do tipo batelada. 

Exercícios. 

Bibliografia Básica: 

NATALE, Ferdinando. Automação Industrial. Editora Érica, São Paulo, 2002. (6 

ex.) 

SILVEIRA, Paulo R da. Automação e Controle Discreto. Editora Érica, São Paulo, 

2008. (6 ex.) 

ALVES, José Luiz Loureiro. Instrumentação, controle e automação de 

processos. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2010. (11 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

DISTEFANO, Joseph J. Sistemas de Retroação e Controle. (2 ex.) 

SOUZA, Daniel Rodrigues de.; SOUZA, David José de.; LAVINIA, Nicolás César. 

Desbravando o Microcontrolador PIC18 - Recursos avançados, 1ª Ed, Editora 

Érica, São Paulo, 2010. ( 2 ex.) 

FLEURY, Maria Tereza Leme. Política Industrial. São Paulo: PubliFolha, 2004. (5 

ex.) 

PARKER HANNIFIN CORPORATION. Tecnologia pneumática industrial. 



 

 [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL] 

146 
 

Jacareí/SP: Parker Hannifin, 2000. (3 ex.) 

PARKER HANNIFIN CORPORATION. Tecnologia hidráulica industrial. 

Jacareí/SP: Parker Hannifin, 1999.  (2 ex.) 

PARKER HANNIFIN CORPORATION. Tecnologia eletropneumática industrial. 

Jacareí/SP: Parker Hannifin, 2001. (3 ex.) 

 

         SENSORES E ATUADORES 

Ementa: Revisão de Instrumentação. Revisão de Sistemas de Controle. Sistemas 

de Medição; Unidades de Indicação; Unidades de Medição. Introdução Sensores. 

Principais tipos de Sensores. Sensores Indutivos, Capacitivos, Óticos, Térmicos, de 

Pressão, de Vazão; Condicionadores de Sinais; Introdução Atuadores. Tipos de 

Atuadores. Atuadores Pneumáticos, Hidráulicos, Introdução Motores de Passo; 

Aplicações Industriais.  

Bibliografia Básica: 

FRANCHI, Cleiton Moro & CAMARGO, Valter Luis Arlindo de. Controladores 

Lógicos Programáveis – Sistemas Discretos, 2ª Ed., Editora Érica, São Paulo, 

2009. (7 ex.) 

FIALHO, Arivelto Bustamante. Automação pneumática: projetos, dimensionamento 

e análise de circuitos. 6. ed. São Paulo: Érica, 2010. (9 ex) 

FIALHO, Arivelto. Automação Hidráulica, 5ª Ed., Editora Érica, 2008. (8 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

NATALE, Ferdinando. Automação Industrial. Editora Érica, São Paulo, 2002. (6 

ex.) 

MARQUES, Ângelo Eduardo B. Dispositivos Semicondutores. 12ª Ed, Editora 

Érica, São Paulo, 2007. (2 ex.) 

SILVEIRA, Paulo R da. Automação e Controle Discreto, 9ª Ed, Editora Érica, São 

Paulo, 2008. (3 ex.) 

SOUZA, Daniel Rodrigues de.; SOUZA, David José de.; LAVINIA, Nicolás César. 

Desbravando o Microcontrolador PIC18 - Recursos avançados, 1ª Ed, Editora 

Érica, São Paulo, 2010. (2 ex.) 

BOLTON, W. Instrumentação e Controle, Editora Hemus, Curitiba, 2005. (5 ex.) 
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        SISTEMAS DE QUALIDADE E CERTIFICAÇÃO 

Ementa: Introdução e conceitos de Qualidade; Carta de Missão e Política da 

Qualidade; Objetivo e Estrutura do Sistema da Qualidade; Ciclo da Qualidade do 

Serviço; Manual da Qualidade; Métodos Estatísticos para Melhoria da Qualidade; 

Ferramentas da Qualidade; Ciclo PDCA; Auditorias da Qualidade; Classe e Tipos de 

Auditorias da Qualidade; Introdução as Normas NBR ISO 9000; Utilização da Norma 

ISO 9000; A Norma NBR ISO 8402/94; Terminologia; Implantação da Norma NBR 

ISO 9002 e Certificação; A Norma NBR ISO 9002/94; A Família ISO; Auditoria de 

Certificação; Etapas da Auditoria; O Auditor; Necessidades do Auditado; Código de 

Ética para Auditores; Normas NBR ISO 10011; Futuro da ISO. 

Bibliografia Básica: 

CAMP, Robert C. Benchmarking: O caminho da Qualdiade Total. São Paulo: 

Pioneira, 1998. (9 ex.) 

CAMPOS, Vicente Falconi. Qualidade Total, 1ª. Ed., Editora Indg Tecnologia e 

Serviços Ltda., 2004. ( 8 ex.) 

Aplicando 5S na gestão da qualidade total.: São Paulo: Pioneira, 1998. (12 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

LIRA, Francisco Adval de. Metrologia na Indústria, 1ª. Ed., Editora Érica, 2001. (5 ex.) 

CROSBY, Philip B. Qualidade é investimento. Rio de Janeiro: José Olympio, 1990 

(3 ex.) 

FRIZANCO, Orlando. Gerencia de Projetos de Sistemas Informatizados: um 

enfoque prático. Curitiba: O. Frizanco, 2004. (6 ex.)  

EUREKA, William E.; RYAN, Nancy E. QFD: Perspectivas Gerenciais do 

Desdobramento da Função Qualidade. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1992. (7 ex.) 

BARROS, Claudius D'Artagnan C. ABC da ISO 9000, Editora Qualitymark, Rio de 

Janeiro, 1999. (5 ex.) 

 

        EMPREENDEDORISMO  

Ementa: Introdução Empreendedorismo Definição Empreedededorismo e Gestão 

Economico de projetos. Principais Transformações no Mercado. Os Negócios: novo 

ambiente. Definição Empreendedor. Características do Empreendedor. Questões 

Fundamentais e Sistema de Relação. Habilidades Individuais. Sistema de 
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Construção do Conhecimento. Liderança. Técnicas de Negociação. Peculiaridades 

da Pequena Empresa ou Setor de uma Organização. Regras para Parceria Interna 

e/ou Externa. Ideia e Oportunidades de Novos Negócios. Principais estágios na 

Criação de um Negócio. Introdução planejamento Estratégico. Introdução Políticas 

Econômicas e Introdução Indicadores Econômicos. Introdução Logística 

Empresarial. Introdução Gestão de Pessoas. Introdução Administração de Conflitos. 

Introdução Ética Empresarial. Introdução sobre gestão financeira; Conceito sobre 

Projetos, Tipos de projetos; Conceito sobre Plano de Negócios; Relacionamento do 

projeto com o plano de negócios; Plano de investimentos: horizonte e 

relacionamento; Alinhamento entre planos estratégico e tático; Questões financeiras 

ligadas aos projetos; Aspectos monetários e não monetários da gestão de projetos; 

Demonstrações financeiras e seu relacionamento; Gastos: despesas, custos, 

investimentos e perdas; Custo de oportunidade; Modelo para estruturação de fluxo 

de caixa, demonstração de resultados e balanço patrimonial; Métodos de avaliação 

de investimentos. 

Bibliografia Básica: 

AIDAR, Marcelo Marinho. Empreendedorismo, 1ª Ed., Editora Thomson Heinle, 

2007. (10 ex.) 

PENNINGTON, Randy. A ética nos negócios, Editora Objetiva, Rio de Janeiro, 

1995. (6 ex.) 

BOOG, Gustavo G.. Discursos e Práticas de gestão de pesquisas e equipes: as 

revelações obtidas das pesquisas de clima organizacional em empresas brasileiras. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. (24 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

KOTLER, Philip. Administração de marketing, 5ª Ed, Atlas, São Paulo, 1998. (2 

ex.) 

ALMEIDA, Flávio de. Como empreender sem capital, Editora Inst. Bras. de 

Emprend., Belo Horizonte, 1997. (5 ex.) 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos, Editora Atlas, 2003. (2 ex.) 

BERTI, Anélio. Diagnóstico Empresarial, Editora Ícone, 2001. (5 ex.) 

TACHIZAWA, Takeshy. Gestão de negócios, Editora Atlas, 2001. (2 ex.) 
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6º PERÍODO 

 

         ACIONAMENTO COMANDOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS 

Ementa: Introdução atuadores eletromagnéticos. Principais tipos de atuadores 

eletromagnéticos e principais métodos de controle de velocidade. Acionamentos 

básico em CC. Exemplos e exercícios. Acionamentos básico em CA. Exemplos. . 

Comparação entre Acionamentos básico em CC e Acionamentos básico em CA.  

Apresentação básica de modelos dinâmicos e simulação de motores elétricos. 

Principais Sistemas de acionamentos elétricos.  Características conjugado X 

velocidade e exercícios. Acionamentos para sistemas industriais, exemplos básicos 

e exercícios. Introdução e apresentação de servomecanismos de posição e 

velocidade. Introdução sistemas básicos de comando numérico. Principais técnicas 

básicas de controle de acionamentos elétricos. 

            Bibliografia Básica: 

NASCIMENTO JR, Geraldo Carvalho. Máquinas Elétricas, 2ª Ed., Editora Érica, 

São Paulo, 2008. (7 ex.) 

ARNOLD, Robert. Máquinas Elétricas, Editora EPU, São Paulo, 1976. (9 ex.) 

FIGINI, Gianfranco. Eletrônica Industrial: Circuitos e Aplicações, 1ª Ed., Editora 

Hemus, 2002. (2 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

SILVA FILHO, Matheus Teodoro da. Fundamentos de Eletricidade. Editora EPU, 

São Paulo, 1976. (4 ex.) 

PARKER HANNIFIN CORPORATION. Tecnologia pneumática industrial. Jacareí/SP: 

Parker Hannifin, 2000. (3 ex.) 

PARKER HANNIFIN CORPORATION. Tecnologia hidráulica industrial. Jacareí/SP: 

Parker Hannifin, 1999.  (2 ex.) 

PARKER HANNIFIN CORPORATION. Tecnologia eletropneumática industrial. 

Jacareí/SP: Parker Hannifin, 2001. (3 ex.) 

MARQUES, Ângelo Eduardo B. Dispositvos Semicondutores – Diodos e 

Transistores. São Paulo: Editora Érica, 2000. (2 ex.) 

AHMED, Ashfaq. Eletrônica de Potência. Pearson-Prentice Hall. (8 ex.)  

 



 

 [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL] 

150 
 

         CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMÁVEIS 

Ementa: Introdução aos sistemas de automação industrial; Introdução aos 

controladores lógicos programáveis (CLP); Estrutura básica do CLP e princípio de 

funcionamento de um CLP; Exemplos de famílias de CLP's; Linguagem e  

Programação de CLP's; Programação em Ladder; Metodologia de projeto; Software 

de Supervisão; CLPs com as Redes Industriais: arquiteturas e tecnologias; Critérios 

para aquisição de um CLP; projeto de um sistema de controle com uso do CLP. 

Bibliografia Básica: 

FRANCHI, Cleiton Moro & CAMARGO, Valter Luis Arlindo de. Controladores 

Lógicos Programáveis – Sistemas Discretos, 2ª Ed., Editora Érica, São Paulo, 

2009. (7 ex.) 

GEORGINI, Marcelo. Automação Aplicada. São Paulo: Erica, 2000. (8 ex.) 

CAPELLI, Alexandre. CLP Controladores Lógicos Programáveis na Prática, 1ª 

Ed., Editora Antenna Edições Técnicas, 2007. (9 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

SIGHIERI, L & NISHINARI, Akiyoshi. Controle Automático de Processos 

Industriais: Instrumentação, 2ª Ed., Editora Edgard Blucher, 1998. (2 ex.) 

NATALE, Ferdinando. Automação Industrial. 10 ed. rev.. São Paulo: Érica, 2009. 

(6 ex.) 

SOUZA, Daniel Rodrigues de.;  SOUZA, David José de.; LAVINIA, Nicolás César. 

Desbravando o Microcontrolador PIC18 - Recursos avançados, 1ª Ed, Editora 

Érica, São Paulo, 2010. (2 ex.) 

MORAES, Celso Roberto. Estruturas de Dados e Algoritmos: Uma Abordagem 

Didática, Berkeley, São Paulo, 2001. (3 ex.) 

KERNIGHAN, Brian W. & RITCHIE, Dennis M. C – A Linguagem De Programação, 

Campus, Rio De Janeiro, 2000. (2 ex.) 

 

          PRINCÍPIOS DA ROBÓTICA INDUSTRIAL 

Ementa: Introdução à Robótica Industrial; Principais conceitos. Noções de 

Segurança do Trabalho. Estudo básico da modelagem de Robôs e suas 

características; Integração de Sinais e Dados; Interação entre Robô e Ambiente; 

Avaliação de Desempenho de Robôs Industriais; Tipos de Robôs Industriais; 
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Exemplos de utilização de sistema robotizados na indústria; Introdução Sistemas 

Periféricos para Robôs Industriais; Tendências e Aplicações Especiais; Introdução 

Aspectos Econômicos e Sociais; Robôs manipuladores e universais, A robotização e 

suas implicações. 

             Bibliografia Básica: 

USATEGUI, José Maria Angulo; LEÓN, José Nó Sânchez de. Manual Prático de 

Robótica. São Paulo: Hemus, 1990.  (8 ex.) 

MOUSSA, Simhon. Robótica Industrial. São Paulo: Edição do Autor, 2011. (8 ex.) 

SILVEIRA, Paulo R. da. Automação e controle discreto. São Paulo: Érica, 2007. (8 

ex.) 

Bibliografia Complementar: 

NATALE, Ferdinando. Automação Industrial. 4ª Ed, Editora Érica, São Paulo, 2002. 

(6 ex.) 

CAPELLI, Alexandre. CLP: Controladores lógicos programáveis na prática. Rio 

de Janeiro : Antenna, 2007. ( 5 ex.) 

PRUDENTE, Francesco.l Automação Industrial: PLC  Programação e Instalação. 

Rio de Janeiro: LTC, 2010. ( 4 ex.) 

COSTA. A. L. Especificando sistemas de automação industrial.  São Paulo: 

Biblioteca 24 horas, 2011.  Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=ej_BtWSYvj4C&printsec=frontcover&dq=AUTO

MA%C3%87%C3%82O+INDUSTRIAL&hl=pt-BR&sa=X&ei=-

va7T_vmKonlggen24SgDw&ved=0CFcQ6AEwAg#v=onepage&q=AUTOMA%C3%87

%C3%82O%20INDUSTRIAL&f=false 

LEAL, Rafael Della Giustina. Impactos sociais e econômicos da Robotização: 

estudo de caso do projeto Robotur. Link 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/102442/211862.pdf?sequence

=1  

 

        SISTEMAS PNEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS 

Ementa: Introdução à Pneumática. Características Gerais de Sistemas 

Pneumáticos. Introdução Geração de Ar Comprimido. Especificação de 

Compressores. Distribuição de Ar. Atuadores Pneumáticos. Controles Pneumáticos. 

http://books.google.com.br/books?id=ej_BtWSYvj4C&printsec=frontcover&dq=AUTOMA%C3%87%C3%82O+INDUSTRIAL&hl=pt-BR&sa=X&ei=-va7T_vmKonlggen24SgDw&ved=0CFcQ6AEwAg#v=onepage&q=AUTOMA%C3%87%C3%82O%20INDUSTRIAL&f=false
http://books.google.com.br/books?id=ej_BtWSYvj4C&printsec=frontcover&dq=AUTOMA%C3%87%C3%82O+INDUSTRIAL&hl=pt-BR&sa=X&ei=-va7T_vmKonlggen24SgDw&ved=0CFcQ6AEwAg#v=onepage&q=AUTOMA%C3%87%C3%82O%20INDUSTRIAL&f=false
http://books.google.com.br/books?id=ej_BtWSYvj4C&printsec=frontcover&dq=AUTOMA%C3%87%C3%82O+INDUSTRIAL&hl=pt-BR&sa=X&ei=-va7T_vmKonlggen24SgDw&ved=0CFcQ6AEwAg#v=onepage&q=AUTOMA%C3%87%C3%82O%20INDUSTRIAL&f=false
http://books.google.com.br/books?id=ej_BtWSYvj4C&printsec=frontcover&dq=AUTOMA%C3%87%C3%82O+INDUSTRIAL&hl=pt-BR&sa=X&ei=-va7T_vmKonlggen24SgDw&ved=0CFcQ6AEwAg#v=onepage&q=AUTOMA%C3%87%C3%82O%20INDUSTRIAL&f=false
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/102442/211862.pdf?sequence=1
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/102442/211862.pdf?sequence=1
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Circuitos Pneumáticos Básicos. Comandos Sequenciais. Introdução à Hidráulica. 

Fluidos Hidráulicos. Bombas e Motores Hidráulicos. Válvulas de Controle hidráulico. 

Elementos Hidráulicos de Potência. Técnicas de Comando Hidráulico e Aplicações a 

Circuitos Básicos. 

Bibliografia Básica: 

SILVEIRA, Paulo R da. Automação e Controle Discreto. Editora Érica, São Paulo, 

2008. (6 ex.) 

FIALHO, Arivelto. Automação Hidráulica, 5ª Ed., Editora Érica, 2008. (8 ex.) 

GEORGINI, Marcelo. Automação Aplicada: descrição e implementação de 

sistemas sequenciais com PLCs. 9. ed. São Paulo: Érica, 2010 (8 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

DISTEFANO, Joseph J. Sistemas de Retroação e Controle. (2 ex.) 

SOUZA, Daniel Rodrigues de.; SOUZA, David José de.; LAVINIA, Nicolás César. 

Desbravando o Microcontrolador PIC18 - Recursos avançados, 1ª Ed, Editora 

Érica, São Paulo, 2010. (2 ex.) 

FLEURY, Maria Tereza Leme. Política Industrial. São Paulo: PubliFolha, 2004. (5 

ex.) 

PARKER HANNIFIN CORPORATION. Tecnologia pneumática industrial. 

Jacareí/SP: Parker Hannifin, 2000.  (2 ex.) 

PARKER HANNIFIN CORPORATION. Tecnologia hidráulica industrial. 

Jacareí/SP: Parker Hannifin, 1999. (2 ex.) 

 

        TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA 

Ementa: Introdução Gerência de Manutenção na Empresa e sua finalidade. 

Principais estratégias usadas em manutenção (Estratégia de Uso da Manutenção 

Corretiva, Estratégia de Uso da Manutenção Preventiva, Estratégia de Uso da 

Manutenção Preditiva); Capacitação de Equipes; Capacitação das Instalações. 

Evolução da manutenção; Principais padronização e terminologia da manutenção; 

Análise e diagnóstico da área de manutenção: formação de bancos de dados de 

manutenção, tabelas de codificação, cadastramento de equipamentos; Instruções de 

manutenção e recomendações de segurança; Introdução programação da 

manutenção; Manutenção corretiva, preventiva e preditivia, análise de falhas e 
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recuperação.  Principais relatórios gerenciais: índice classe mundial índices e 

consultas de gestão de equipamentos, custos e mão-de-obra. 

Bibliografia Básica: 

RODRIGUES, Marcelo. Gestão da manutenção. Curitiba: Base Didáticos, 2009 (8 

ex.) 

MONTELLA, Maura. Economia, administração contemporânea e engenharia de 

produção: um estudo de Firma. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006. (30 ex.) 

MACIEL, Ednilson Soares. Ensaios e manutenção de máquinas elétricas. 

Curitiba: Base Didáticos, 2009 (8 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

PALADINI, Edson Pacheco. Qualidade total na prática: implantação e avaliação de 

sistemas de qualidade total. São Paulo: Atlas, 1994. (2 ex.) 

Equipe GRIFFO. Aplicando 5S na Gestão da Qualidade Total. São Paulo: 

Pioneira, 1998. (12 ex.) 

PACE, João Henrique. O Kanban na prática. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003. ( 2 

ex.) 

BARROS, Claudius D'Artagnan C. ABC da ISO 9000: respostas às dúvidas mais 

frequentes. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1999. 32 p. (5 ex.) 

CAMPOS, Vicente Falconi. Qualidade Total. 1ª. Ed., Editora Indg Tecnologia e 

Serviços Ltda., 2004. ( 5 ex.) 

 

        INGLÊS INSTRUMENTAL (DISCIPLINA OPTATIVA) 

Ementa: Introdução ao desenvolvimento das estratégias de leitura e estudo de 

estruturas básicas da língua inglesa. Locução verbal, nominal. Pronomes em termos 

de referência contextual. Adjetivos e Advérbios. Afixos. Formas ING. Conjunções. 

Bibliografia Básica: 

Curso Básico de Inglês para toda família. vol. 2. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003. 

(46 ex.) 

UNIBANCO. Brazil Guides: São Paulo: Bei, 2008. (24 ex.) 

Coleção inglês para todos: curso prático par o dia a dia. V. 3. Barcelo: Sol 90, 

2010. (6 ex.) 

           Bibliografia Complementar: 
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OXFORD Advanced Learner´s Dictionary. Oxford University Press, 1998 (4 ex.) 

TORRES, Décio. Inglês.com.textos.para.informática. Salvador: O autor, 2001. (5 ex.) 

SINCLAIR, Bárbara. Activate your english: pré-intermediate coursebook. 5. ed. 

New York, Cambridge University Press, 1995. 88 p. (4 ex.) 

SAWAYA, M. R. Dicionário de informática & internet. Inglês/português. São 

Paulo: Nobel, 2005. Acesso Link. 

http://books.google.com.br/books?id=pJAnIST_RY0C&pg=PA5&dq=inform%C3%A1t

ica&hl=pt-

BR&sa=X&ei=hT2QT5TJJ6L50gHS9ez8BA&ved=0CGsQ6AEwBw#v=onepage&q=in

form%C3%A1tica&f=false 

LIMA, Denilso de. Gramática de Uso da Língua Inglesa. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2010. (4 ex.) 

ROGERSON, Pamela; GILBERT, Judy B. Speaking Clearly. Cambridge University 

Press, 1993. ( 4 ex.) 

 

GESTÃO ECONÔMICA DE PROJETOS (DISCIPLINA OPTATIVA) 

Ementa: Teoria de Gerência de Projetos. Prazos e tipos de projetos. Projetos para 

Micro, Pequenas, Médias Empresas e Multinacionais/Transnacionais. Utilização de 

uma ferramenta informacional para apoio ao desenvolvimento de projetos. 

(OpenProject e Project Planner). Certificações em gestão de projetos. 

Bibliografia Básica:  

FRIZANCO, Orlando. Gerência de projetos de sistemas informatizados: um 

enfoque prático. 20 ed.. Curitiba: Editora Edição do Autor, 2004 (12 ex.) 

PIMENTEL, Alex. Curso de gerência de projetos: São Paulo: Digerati Books, 2008. 

(5 ex.) 

CONSALTER, Maria Alice Soares. Elaboração de projetos: da introdução à 

conclusão. Curitiba IBPEX, 2007. (7 ex.) 

Bibliografia Complementar:  

PAIXÃO, Márcia Valéria. Desenvolvendo novos produtos e serviços. Curitiba: 

IBEPEX, 2007. (5 ex.) 

MONTELLA, Maura. Economia, administração contemporânea e engenharia da 

produção: um estudo de firma. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006. (30 ex.) 

http://books.google.com.br/books?id=pJAnIST_RY0C&pg=PA5&dq=inform%C3%A1tica&hl=pt-BR&sa=X&ei=hT2QT5TJJ6L50gHS9ez8BA&ved=0CGsQ6AEwBw#v=onepage&q=inform%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=pJAnIST_RY0C&pg=PA5&dq=inform%C3%A1tica&hl=pt-BR&sa=X&ei=hT2QT5TJJ6L50gHS9ez8BA&ved=0CGsQ6AEwBw#v=onepage&q=inform%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=pJAnIST_RY0C&pg=PA5&dq=inform%C3%A1tica&hl=pt-BR&sa=X&ei=hT2QT5TJJ6L50gHS9ez8BA&ved=0CGsQ6AEwBw#v=onepage&q=inform%C3%A1tica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=pJAnIST_RY0C&pg=PA5&dq=inform%C3%A1tica&hl=pt-BR&sa=X&ei=hT2QT5TJJ6L50gHS9ez8BA&ved=0CGsQ6AEwBw#v=onepage&q=inform%C3%A1tica&f=false
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HABERKORN, Ernesto. Gestão empresarial com ERP: 4. ed; v. 1. São Paulo: 

Projeto TOTVS dá educação, 2008 (2 ex.) 

SUFFERT, Claus Jorge. A gestão do conhecimento como solução. Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 2007. (5 ex.) 

RODRIGUES, José Antonio. Dilemas na gestão macroeconômica: Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2003. (17 ex.) 

 

ESTATÍSTICA (DISCIPLINA OPTATIVA) 

Ementa: Arredondamento de acordo com a Precisão Desejada. Gráficos. Séries 

Estatísticas. Preparação de Dados para Análise Estatística. Medidas Estatísticas. 

Separatrizes. Assimetria e Curtose. Probabilidades. Distribuição de Probabilidades. 

Aplicações dos Softwares estatísticos com Uso do Computador. 

Bibliografia Básica: 

CASTANHEIRA, Nelson. Métodos quantitativos e iniciação ao cálculo. Curitiba: 

IBPEX, 2004. 346 p. (10 ex.) 

CASTANHEIRA, Nelson. Estatística aplicada a todos os níveis. 2.ed. Curitiba: 

IBPEX, 2005. 310 p. (35 ex.) 

FRIZANCO, Orlando. Estatística: Conceitos e Análise de Dados com Uso do Excel. 

Jaguariaíva: Edição do Autor, 2007. (21 ex.) 

          Bibliografia Complementar: 

SILVA, Sebastião Medeiros da. Cálculo básico para cursos superiores. São 

Paulo: Atlas, 2004. 474 p. (5 ex.) 

CRESPO, Antônio Arnot. Estaística Fácil. São Paulo: Saraiva, 2009. (5 ex.) 

TGURMAN, Paul, W. Estatística. São Paulo: Saraiva, 2012, (5 ex.) 

FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilbero de Andrade. Curso de Estatística. 3ª 

ed. São Paulo: Atlas, 1982. (2 ex.) 

SPIEGEL, Murray. Probabilidade e Estatística. São Paulo: McGraw Hill, 1978. (2 

ex.) 

FRENUND, J. E. Estatística aplicada. São Paulo: Prentice Hall, 2004. Acesso Link. 

http://books.google.com.br/books?id=oNrBvDGFi-

EC&pg=PA15&dq=estat%C3%ADstica&hl=pt-BR&sa=X&ei=fEWQT6S9Marg0QH3-

qG1BQ&ved=0CDsQ6AEwAA#v=onepage&q=estat%C3%ADstica&f=false  

http://books.google.com.br/books?id=oNrBvDGFi-EC&pg=PA15&dq=estat%C3%ADstica&hl=pt-BR&sa=X&ei=fEWQT6S9Marg0QH3-qG1BQ&ved=0CDsQ6AEwAA#v=onepage&q=estat%C3%ADstica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=oNrBvDGFi-EC&pg=PA15&dq=estat%C3%ADstica&hl=pt-BR&sa=X&ei=fEWQT6S9Marg0QH3-qG1BQ&ved=0CDsQ6AEwAA#v=onepage&q=estat%C3%ADstica&f=false
http://books.google.com.br/books?id=oNrBvDGFi-EC&pg=PA15&dq=estat%C3%ADstica&hl=pt-BR&sa=X&ei=fEWQT6S9Marg0QH3-qG1BQ&ved=0CDsQ6AEwAA#v=onepage&q=estat%C3%ADstica&f=false
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TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO (DISCIPLINA OPTATIVA) 

Ementa: Definição de negócios. Conceitos básicos de comunicação. Processo de 

negociação. Técnicas de negociação. Fatores que influenciam as negociações. O 

ambiente da negociação. Comportamento na negociação. Flexibilidade. Capacidade 

de síntese e planejamento. Persuasão e negociação. Habilidades pessoais. 

Aplicações práticas. 

Bibliografia Básica: 

COSTA, Henrique Sérgio Gutierrez da. Negociando para o sucesso. Curitiba: 

Ibpex, 2008. (9 ex.) 

ANASTASI, Tom. Negociação personalizada: guia prático para acordos positivos e 

duradouros. São Paulo: IBRASA, 1996. (5 ex.) 

DRUCKER, Peter Ferdinand. As fronteiras da administração. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2012. (9 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

DRUCKER, Peter Ferdinand. Homens, ideias e ações políticas. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2012. (3 ex.) 

AXELROD, Alan. Banco imobiliário monopólio: a primeira escola de negócios. Rio 

de Janeiro : Campos, 2003. (5 ex.) 

FARAH, Osvaldo. Empreendedorismo: estratégia de sobrevivência para pequenas 

empresas. São Paulo: Saraiva, 2012. (5 ex.) 

DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e espírito empreendedor: 

(entrepreneurship). 2. ed.. São Paulo: Pioneira, 1987. (2 ex.) 

LEVY, M. R. T. Mediação de conflitos trabalhistas e promoção de direitos 

humanos. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito. Universidade de São Paulo, 

2009.  

Acesso Link. 

www.teses.usp.br/.../Mauricio_Rodrigues_Tavares_Levy_Dissertacao.pdf 

 

INTRODUÇÃO AO MARKETING (DISCIPLINA OPTATIVA) 

Ementa: Conceituação e importância da Administração Mercadológica e, o papel do 

administrador de marketing para uma melhor atuação em diversas organizações, 

num ambiente e mercado em constante mutação. Ciclo de vida do produto. Definição 

http://www.teses.usp.br/.../Mauricio_Rodrigues_Tavares_Levy_Dissertacao.pdf


 

 [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL] 

157 
 

de mercado e demanda de consumo. Definição de consumo e consumidor. Definição 

de marca e embalagem. Definição de propaganda e publicidade. Planejamento de 

mídia. 

Bibliografia Básica: 

LEWIS, Jordan D. Alianças estratégicas: estruturando a administrando 

parcerias para o aumento da lucratividade. São Paulo: Pioneira, 1992. 359 p. 

(Biblioteca Pioneira de administração e negócios). (6 ex.) 

ANDRADE, Carlos Frederico de. Marketing: o que é? quem faz? quais as 

tendências?. 2. ed. rev., atual. e ampl.. Curitiba: Ibpex, 2010 (10 ex.) 

KOTLER, Philip.. Administração de Marketing. São Paulo: Prentice Hall, 2000. (8 

ex.) 

Bibliografia Complementar: 

SCOTT-JOB, Derrich. Marketing pessoal. São Paulo: Best-Seller: Círculo do Livro, 

1994. 177 p. (5 ex.) 

KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, 

implementação e controle.  5. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 725 p. (2 ex.) 

PIPKIN, Alex. Marketing internacional: uma abordagem estratégica. São Paulo: 

Aduaneiras, 2005. 160 p. (5 ex.) 

ALVES, F. H. D. Comunicação do posicionamento de marketing das 

instituições de ensino superior. São Paulo: Catálogo USP, 2009.  

Acesso link. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-05022010-114700/pt-br.php  

CANTAGALLO, M. V. Marketing: em busca do óbvio. Curitiba: Rev. adm. 

Contemp, 2012.  

Acesso link.  

http://www.scielo.br/pdf/rac/v16n1/a12v16n1.pdf  

MARCHETTI, R. Z. Gestão de Marketing. São Paulo: RAE eléctron, 2003.   

Acesso link.  

http://www.scielo.br/pdf/raeel/v2n2/v2n2a13.pdf  

 
        LIBRAS (DISCIPLINA OPTATIVA) 

Ementa: A Língua Brasileira de Sinais. Noções básicas de LIBRAS e a comunicação 

funcional entre ouvintes e surdos no âmbito escolar no ensino de língua portuguesa. 

http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_jumi&fileid=17&Itemid=160&id=D7A16BEF789D&lang=pt-br
http://dedalus.usp.br/F/?func=scan&scan_code=AUT&scan_start=Alves,%20Flávia%20Helena%20Dante
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-05022010-114700/pt-br.php
http://www.scielo.br/pdf/rac/v16n1/a12v16n1.pdf
http://www.scielo.br/pdf/raeel/v2n2/v2n2a13.pdf
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A estrutura linguística da LIBRAS. Metodologia de ensino da Libras. Introdução. 

Histórico da LIBRAS. Conceitos. Tipos e características da Linguagem de Sinais. 

Inclusão Social pela LIBRAS. Legislação da LIBRAS. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 

2002. Decreto nº 5626, de 22 de dezembro de 2005. Comunicação funcional entre 

ouvintes e surdos. Tratamento do surdo no âmbito escolar no ensino de língua 

portuguesa. A estrutura linguística da LIBRAS. Metodologia de ensino da LIBRAS. 

Softwares que apoiam a aprendizagem da linguagem do surdo. 

Bibliografia Básica: 

Texto e discurso sob múltiplos olhares: gêneros e sequências textuais. Rio de 

Janeiro: Lucerna, 2007. (12 ex.) 

Constituição Minorias e inclusão social: São Paulo: Rideel, 2009. (39 ex.) 

VELOSO, Eden. Aprenda Libras com Eficiência e Rapidez. Curitiba: Mão Sinais, 

2009. (6 ex.) 

           Bibliografia Complementar 

Libras - Dicionário da Língua Brasileira de Sinais.  

Acesso Link.  

http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

COPOVILLA. F. C. Enciclopédia da língua de sinais brasileira. São Paulo: Edusp, 

2005.  

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=qyoMWDNSkq8C&printsec=frontcover&dq=libr

as&hl=pt-

BR&sa=X&ei=qoJBT7OgDOf10gHnne3CCA&ved=0CGMQ6AEwBg#v=onepage&q=l

ibras&f=false 

Libras - Dicionário da Língua Brasileira de Sinais.  

Acesso Link.  

http://www.acessobrasil.org.br/libras/ 

GLAT. R. Uma professora muito especial. Rio de Janeiro: 7letras, 2007. 

http://books.google.com.br/books?id=wDkG5OzHAyMC&pg=PA39&dq=educa%C3%

A7%C3%A3o+especial&hl=pt-BR&sa=X&ei=1oNBT-

bTI6fw0gHRjaHOBw&ved=0CEgQ6AEwADgo#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3

%A3o%20especial&f=false 

http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://books.google.com.br/books?id=qyoMWDNSkq8C&printsec=frontcover&dq=libras&hl=pt-BR&sa=X&ei=qoJBT7OgDOf10gHnne3CCA&ved=0CGMQ6AEwBg#v=onepage&q=libras&f=false
http://books.google.com.br/books?id=qyoMWDNSkq8C&printsec=frontcover&dq=libras&hl=pt-BR&sa=X&ei=qoJBT7OgDOf10gHnne3CCA&ved=0CGMQ6AEwBg#v=onepage&q=libras&f=false
http://books.google.com.br/books?id=qyoMWDNSkq8C&printsec=frontcover&dq=libras&hl=pt-BR&sa=X&ei=qoJBT7OgDOf10gHnne3CCA&ved=0CGMQ6AEwBg#v=onepage&q=libras&f=false
http://books.google.com.br/books?id=qyoMWDNSkq8C&printsec=frontcover&dq=libras&hl=pt-BR&sa=X&ei=qoJBT7OgDOf10gHnne3CCA&ved=0CGMQ6AEwBg#v=onepage&q=libras&f=false
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://www.acessobrasil.org.br/libras/
http://books.google.com.br/books?id=wDkG5OzHAyMC&pg=PA39&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+especial&hl=pt-BR&sa=X&ei=1oNBT-bTI6fw0gHRjaHOBw&ved=0CEgQ6AEwADgo#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20especial&f=false
http://books.google.com.br/books?id=wDkG5OzHAyMC&pg=PA39&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+especial&hl=pt-BR&sa=X&ei=1oNBT-bTI6fw0gHRjaHOBw&ved=0CEgQ6AEwADgo#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20especial&f=false
http://books.google.com.br/books?id=wDkG5OzHAyMC&pg=PA39&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+especial&hl=pt-BR&sa=X&ei=1oNBT-bTI6fw0gHRjaHOBw&ved=0CEgQ6AEwADgo#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20especial&f=false
http://books.google.com.br/books?id=wDkG5OzHAyMC&pg=PA39&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+especial&hl=pt-BR&sa=X&ei=1oNBT-bTI6fw0gHRjaHOBw&ved=0CEgQ6AEwADgo#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20especial&f=false
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Basso, Idavania Maria de Souza. Libras: livro didático. 2. ed. Palhoça: Unisul Virtual, 

2008. (1 ex.) 

 

        GESTÃO AMBIENTAL (DISCIPLINA OPTATIVA) 

Ementa: Meio ambiente e a sociedade. Poluição atmosférica, poluição hídrica, 

legislação ambiental, política ambiental brasileira, gestão ambiental, tratamento de 

resíduos industriais, legislação ambiental, norma ISO 14400, enfoque ambiental 

técnico-econômico em cadeias produtivas, avaliação custo x beneficio. Sistemas de 

gestão ambiental e suas alternativas. Educação Ambiental. Projetos de Educação 

Ambiental. 

Bibliografia Básica: 

RAZZOLINI FILHO, Edelvino. O reverso da logística e as questões ambientais no 

Brasil: Curitiba : Edição do Autor, 2008. (55 ex.) 

GUERRA, Sidney.. Direito internacional ambiental: Rio de Janeiro: Maria Augusta 

delgado, 2006. (28 ex.) 

AMADO, Frederico Augusto Di Trindade. Direito ambiental: esquematizado. 4. ed. 

São Paulo: Método, 2013. (6 ex.) 

Bibliografia Complementar: 

TAGGART, Robert. Gestão de investimentos: 25 princípios para calcular riscos 

e vantagens. São Paulo: Publifolha, 2003. (5 ex.) 

MIGLIARI JÚNIOR, Arthur. Crimes ambientais: Lei nº 9.605/98 - novas 

disposições gerais penais. 2. ed.. Campinas, SP: CS Edições, 2004. (2 ex.) 

MARAFANTE, Luciano J. Tecnologia da Fabricação do Álcool e do Açúcar. São 

Paulo: Icone, 1993. (5 ex.) 

MIRANDA, E. E. A ecologia. São Paulo: Loyola, 1995.  

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=PU34CCiwQ1EC&printsec=frontcover&dq=ecol

ogia&hl=pt-BR&sa=X&ei=ip-

ZT4SrEdP46QHhsZXOBg&ved=0CEAQ6AEwAQ#v=onepage&q=ecologia&f=false 

SOUZA JÚNIOR, J. R. de. Sistema Nacional de proteção Ambiental. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2007.  

Acesso link. 

http://books.google.com.br/books?id=wDkG5OzHAyMC&pg=PA39&dq=educa%C3%A7%C3%A3o+especial&hl=pt-BR&sa=X&ei=1oNBT-bTI6fw0gHRjaHOBw&ved=0CEgQ6AEwADgo#v=onepage&q=educa%C3%A7%C3%A3o%20especial&f=false
http://books.google.com.br/books?id=PU34CCiwQ1EC&printsec=frontcover&dq=ecologia&hl=pt-BR&sa=X&ei=ip-ZT4SrEdP46QHhsZXOBg&ved=0CEAQ6AEwAQ#v=onepage&q=ecologia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=PU34CCiwQ1EC&printsec=frontcover&dq=ecologia&hl=pt-BR&sa=X&ei=ip-ZT4SrEdP46QHhsZXOBg&ved=0CEAQ6AEwAQ#v=onepage&q=ecologia&f=false
http://books.google.com.br/books?id=PU34CCiwQ1EC&printsec=frontcover&dq=ecologia&hl=pt-BR&sa=X&ei=ip-ZT4SrEdP46QHhsZXOBg&ved=0CEAQ6AEwAQ#v=onepage&q=ecologia&f=false
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http://books.google.com.br/books?id=bnnWMtqEVtsC&printsec=frontcover&hl=pt-

BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

 

4.17.13 Hora-Aula 

 

A seguir estão apresentados os aspectos legais e a ação institucional com 

respeito a duração da hora-aula na FATEC-PR. 

 

A) Aspecto Legal 

 

A Resolução do CNE/CES Nº 3, DE 2 de julho de 2007, dispõe sobre 

procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula e estabelece:  

 

[…] 
Art. 1º A hora-aula decorre de necessidades de organização acadêmica das 

Instituições de Educação Superior. 
 
§ 1º    Além do que determina o caput, a hora-aula está referênciada às 

questões de natureza trabalhista. 
 
§ 2º     A definição quantitativa em minutos do que consiste a hora-aula 

é uma atribuição das Instituições de Educação Superior, desde 
que feita sem prejuízo ao cumprimento das respectivas cargas 
horárias totais dos cursos. 

 
Art. 2º Cabe às Instituições de Educação Superior, respeitado o mínimo 

dos duzentos (200) dias letivos de trabalho acadêmico efetivo, a 
definição da duração da atividade acadêmica ou do trabalho 
discente efetivo que compreenderá: 
I   –   preleções e aulas expositivas; 
II –  atividades práticas supervisionadas, tais como laboratórios, 

atividades em biblioteca, iniciação científica, trabalhos 
individuais e em grupo, práticas de ensino e outras atividades 
no caso das licenciaturas. 

 
Art. 3º A carga horária mínima dos cursos superiores é mensurada em 

horas (60 minutos), de atividades acadêmicas e de trabalho 
discente efetivo. 

 
Art. 4º As Instituições de Educação Superior devem ajustar e efetivar os 

projetos pedagógicos de seus cursos aos efeitos do Parecer 
CNE/CES nº 261/2006 e desta Resolução, conjugado com os 
termos do Parecer CNE/CES nº 8/2007 e Resolução CNE/CES nº 
2/2007, até o encerramento do ciclo avaliativo do SINAES, nos 
termos da Portaria Normativa nº 1/2007. 

 
Art. 5º O atendimento do disposto nesta resolução referente às normas de 

hora-aula e às respectivas normas de carga horária mínima, aplica-

http://books.google.com.br/books?id=bnnWMtqEVtsC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?id=bnnWMtqEVtsC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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se a todas as modalidades de cursos – Bacharelados, Licenciaturas, 
Tecnologia e Sequenciais. 

 
Parágrafo único. Os cursos de graduação, bacharelados, cujas cargas 

horárias mínimas não estão fixadas no Parecer CNE/CES nº 8/2007 
e Resolução CNE/CES nº 2/2007, devem, da mesma forma, atender 
ao que dispõe o Parecer CNE/CES nº 261/2006 e esta Resolução. 

 
Art. 6º As disposições desta Resolução devem ser seguidas pelos órgãos 

do MEC nas suas funções de avaliação, verificação, regulação e 
supervisão, no que for pertinente à matéria desta Resolução. 

[…] (Resolução CNE/CES Nº 3, DE 2 de julho de 2007) 
 

 

B) Ação Institucional  

 

Segundo LDB, no seu Art. 47 “ Na educação superior, o ano letivo regular, 

independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico 

efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. 

Considerando que a legislação estabelece um mínimo 200 dias letivos (100 por 

semestre). 

Com a alteração da Matriz Curricular que passou a vigorar a partir do 1º 

semestre de 2012, a instituição estabeleceu a hora-aula de 50 minutos. O horário 

das aulas está distribuído da seguinte forma: 

 

Horário das aulas para os cursos de 

graduação da Instituição 

Horários das Aulas Noturno* 

1ª Aula 
Início 19h00min 

Término 19h50min 

2ª Aula 
Início 19h50min 

Término 20h40min 

Intervalo 
Início 20h40min 

Término 20h50min 

3ª Aula 
Início 20h50min 

Término 21h40min 

4ª Aula 
Início 21h40min 

Término 22h30min 

*Turno previsto para o curso. 
Quadro 19 - Horário das aulas dos cursos da Instituição. 
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TABELA 8 - COMPARATIVO – HORA-AULA. 

Letivos 

Dias 

Hora-aula 

minutos 

Hora-aula 

Total 

Diferença 

minutos 

Hora-aula 

diferença 

100 60 6.000  

100 50 5.000 1000 20 

 

Para clarificar, em cada disciplina tem-se que aumentar 20% das aulas para 

cumprir a carga horária prevista para cada disciplina. 

 
TABELA 9 - CARGA HORÁRIA EFETIVA PARA DISCIPLINAS DE 40 E 80 HORAS-AULA. 

 Carga 

Horária 

Hora-aula 

minutos 

Hora-aula 

Total 

(minutos) 

Diferença 

minutos 

Hora-aula Aulas 

semestral 

Disciplina 

A 

40 60     2.400  

40 50 2.000 400 8 48* 

Disciplina 

B 

80 60 4.800  

80 50 4.000 800 16 96* 

* Aulas efetivas e registradas no plano de aula e nos diários de classe de cada disciplina (com 20% 
de acréscimo nas aulas) 

 

Dessa forma, a carga horária mínima do curso é mensurada em horas (60 

minutos), de atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo. Serão 4 aulas por 

período (dia) (matutino, vespertino ou noturno – conforme o curso) de segunda a 

sexta-feira, DEVENDO UTILIZAR OS SÁBADOS.  

 

4.17.14 Informações acadêmicas 

 

Informações acadêmicas em conformidade com Portaria Normativa N° 40 de 

12/12/2007, alterada pela Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada 

em 29/12/2010. 

A instituição compromete-se a observar, no mínimo, o padrão de qualidade e 

as condições em que se deu a autorização e o reconhecimento, as quais serão 

verificadas por ocasião das renovações do reconhecimento. 

 
1. A instituição deverá afixar em local visível junto à Secretaria 

Acadêmica, as condições de oferta do curso, informando 
especificamente o seguinte: 
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I - ato autorizativo expedido pelo MEC, com a data de publicação no 
Diário Oficial da União; 

II - dirigentes da instituição e coordenador de curso efetivamente em 
exercício; 

III - relação dos professores que integram o corpo docente do curso, com 
a respectiva formação, titulação e regime de trabalho; 

IV- matriz curricular do curso; 
V - resultados obtidos nas últimas avaliações realizadas pelo MEC, 

quando houver; 
VI - valor corrente dos encargos financeiros a serem assumidos pelos 

alunos, incluindo mensalidades, taxas de matrícula e respectivos 
reajustes e todos os ônus incidentes sobre a atividade educacional. 

 

2. A instituição manterá em página eletrônica própria (site 
institucional), e também na biblioteca, para consulta dos alunos ou 
interessados, registro oficial devidamente atualizado das 
informações referidas no item 1, além dos seguintes elementos: 
I - projeto pedagógico do curso e componentes curriculares, sua 

duração, requisitos e critérios de avaliação; 
II - conjunto de normas que regem a vida acadêmica, incluídos o 

Estatuto ou Regimento que instruíram os pedidos de ato autorizativo 
junto ao MEC; 

III - descrição da biblioteca quanto ao seu acervo de livros e periódicos, 
relacionada à área do curso, política de atualização e informatização, 
área física disponível e formas de acesso e utilização; 

IV - descrição da infraestrutura  física destinada ao curso, incluindo 
laboratórios, equipamentos instalados, infraestrutura  de informática e 
redes de informação. 

 

3. O edital de abertura do vestibular ou processo seletivo do curso, a 
ser publicado no mínimo 15 (quinze) dias antes da realização da 
seleção, deverá conter pelo menos as seguintes informações: 
I - denominação de cada curso abrangido pelo processo seletivo;  
II - ato autorizativo de cada curso, informando a data de publicação no 

Diário Oficial da União, observado o regime da autonomia, quando for 
o caso; 

III - número de vagas autorizadas, por turno de funcionamento, de cada 
curso; 

IV - número de alunos por turma; 
V - local de funcionamento de cada curso; 
VI - normas de acesso; 
VII - prazo de validade do processo seletivo. 
 

4. A expedição do diploma e histórico escolar final considera-se 
incluída nos serviços educacionais prestados pela instituição, não 
ensejando a cobrança de qualquer valor, ressalvada a hipótese de 
apresentação decorativa, com a utilização de papel ou tratamento 
gráfico especiais, por opção do aluno. 

[…] (Extraído da Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada pela 
Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada em 
29/12/2010). 

 

4.17.15 Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-
raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana 
(Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004)  

 

A Lei 10639, o Parecer do CNE 03/2004 e a Resolução 01/2004 são 
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instrumentos legais que orientam ampla e claramente as instituições educacionais 

quanto a suas atribuições. No entanto, considerando que sua adoção ainda não se 

universalizou nos sistemas de ensino, há o entendimento de que é necessário 

fortalecer e institucionalizar essas orientações. 

O conteúdo referente à Educação das Relações Etnicorraciais e para o ensino 

de história e cultura Afro Brasileira e Africana é abordado na disciplina de Ética Geral 

e Profissional, conforme mostrado na ementa a seguir. 

 

ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL 

Ementa: Ética geral e profissional. Conceitos preliminares de ética. O conselho de 

classe. Ética profissional. A ética e a moral. A liberdade e a independência. A 

necessidade do estudo da ética. Valores éticos. Responsabilidade social e 

ambiental. Cultura das organizações. Ideologia. Aspectos da história e da 

cultura que caracterizam a formação da população brasileira. O estudo da 

história da África e dos africanos. A luta dos negros e dos povos indígenas no 

Brasil. A cultura negra e indígena brasileira. O negro e o índio na formação da 

sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 

econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Educação Ambiental. 

Meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos 

ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, 

culturais e éticos. Problemática ambiental e social. 

Figura 4 – Ementa de Ética Geral e Profissional. 

 

4.17.16 Política de Educação Ambiental 

 

A Educação Ambiental (E. A.) é um ramo da educação cujo objetivo é a 

disseminação do conhecimento sobre o ambiente, a fim de ajudar à sua preservação 

e utilização sustentável dos seus recursos. É um processo permanente, no qual os 

indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem 

conhecimentos, habilidades, experiências, valores e a determinação que os tornam 

capazes de agir, individual ou coletivamente, na busca de soluções para os 

problemas ambientais, presentes e futuros, conforme a UNESCO. 
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Não há dúvidas de que o ser humano vem sistematicamente, ao longo dos 

séculos, consumindo os recursos naturais do planeta sem se preocupar com as 

futuras gerações.  

Nos últimos 50 anos, com a explosão demográfica que assolou o planeta, o 

consumo dos recursos naturais disponíveis na natureza vem crescendo de forma 

avassaladora e o seu impacto no meio ambiente, é cada vez mais evidente e 

contumaz.  

A dicotomia entre consumo e sustentabilidade é, sem dúvida, um dos 

principais desafios do século XXI. Trazer ao consumismo um nível de racionalidade 

que o torne sustentável e capaz de frear o seu déficit ecológico e que vem 

causando, sorrateiramente, a escassez dos recursos naturais, é sem dúvida, tarefa 

árdua imposta a cada operador de Educação Ambiental.   

 

4.17.17 Princípios da Educação Ambiental  

 

Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de 

uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

A educação ambiental é um componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis 

e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal. 

A instituição estabelece como princípios básicos da sua proposta de 

educação ambiental: 

I -     o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 

II -    a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 

interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, 

sob o enfoque da sustentabilidade; 

III -   o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da 

inter, multi e transdisciplinaridade; 

IV -   a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; 

V -    a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 
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VI -   a permanente avaliação crítica do processo educativo; 

VII -  a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, 

nacionais e globais; 

VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e 

cultural. 

 

4.17.18 Objetivos da educação ambiental 

 

São objetivos fundamentais da educação ambiental: 

I -   o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em 

suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, 

psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e 

éticos; 

II -    a garantia de democratização das informações ambientais; 

III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 

problemática ambiental e social; 

IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, 

na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa 

da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da 

cidadania; 

V -  o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis 

micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade 

ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, 

igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e 

sustentabilidade; 

VI -   o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia; 

VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e 

solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. 

 

4.17.19 Ações previstas para implantação na IES da educação ambiental 

 

As ações previstas pelas IES devem seguir os seguintes propósitos: 

a) A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa 
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integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do 

ensino formal. 

b) A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de 

professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas. 

c) Os professores em atividade devem receber formação complementar em 

suas áreas de atuação, com o propósito de atender adequadamente ao 

cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional de Educação 

Ambiental. 

d) A integração da educação ambiental às disciplinas deve se realizar de 

modo transversal, contínuo e permanente. 

e) A adequação dos programas já vigentes de formação continuada de 

educadores. 

O conteúdo referente à Educação Ambiental é abordado na disciplina de Ética 

Geral e Profissional, conforme mostrado na ementa a seguir. 

 

ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL 

Ementa: Ética geral e profissional. Conceitos preliminares de ética. O conselho de 

classe. Ética profissional. A ética e a moral. A liberdade e a independência. A 

necessidade do estudo da ética. Valores éticos. Responsabilidade social e 

ambiental. Cultura das organizações. Ideologia. Aspectos da história e da 

cultura que caracterizam a formação da população brasileira. O estudo da 

história da África e dos africanos. A luta dos negros e dos povos indígenas no 

Brasil. A cultura negra e indígena brasileira. O negro e o índio na formação da 

sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 

econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Educação Ambiental. 

Meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos 

ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, 

culturais e éticos. Problemática ambiental e social. 

Figura 5 – Ementa de Ética Geral e Profissional. 

 

4.17.20 Atividades Complementares 

  

Na FATEC-PR, o Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial 
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recebe atenção especial na realização de Atividades Complementares. Embora a 

existência curricular destas atividades seja um saudável estímulo para que o aluno 

complemente sua formação profissional em outros locais, que não o espaço 

estritamente acadêmico, a FATEC-PR oferece oportunidades múltiplas para que o 

aluno integralize sua carga de atividades complementares na própria Faculdade, 

promovendo eventos, programas e projetos que estabelecem pontes entre 

Academia, Círculo Profissional e Comunidade, democratizando e enriquecendo de 

experiências a vida acadêmica do estudante.  

A compreensão de que as atividades complementares traçam um espaço 

conceitual bastante amplo, mas que está limitado pela sua qualidade e relevância 

para a formação profissional do aluno. 

As Atividades Complementares são componentes curriculares que 

possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e 

competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a 

prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as 

ações de extensão junto à comunidade.  

As Atividades Complementares se constituem componentes curriculares 

enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem que se 

confundam com estágio curricular supervisionado. 

As Atividades Complementares visam articular a relação teoria-prática e 

promover a interdisciplinaridade e a transversalidade. Para concretizar sua finalidade 

o Conselho de Administração Superior (CAS) regulamentou as Atividades 

Complementares, determinando formas de controle das atividades que deverão 

possuir como norte: monitoria, visitas monitoradas, iniciação científica, projetos e 

cursos de extensão, publicação de produção científica, participação em seminários, 

congressos, simpósios, entre outras atividades definidas no plano acadêmico do 

curso e de acordo com as Diretrizes Curriculares.  

 

1.1.1. Regulamento das Atividades Complementares 

 

Na sequência está apresentado o Regulamento das Atividades 

Complementares. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUÇÃO N° 017/2008 – CAS: REGULAMENTO DE ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES DA FATEC-PR 

 

O Conselho de Administração Superior, órgão máximo, de natureza deliberativa, 

normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas pelo 

Regimento Interno da Faculdade de Tecnologia de Curitiba – FATEC-PR estabelece 

as condições que regulam as atividades complementares na FATEC-PR. 

 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS 

 

Art. 1º São consideradas Atividades Complementares as experiências acadêmicas 

e/ou sociais, presenciais ou a distância, na forma individual ou coletiva, 

realizadas na FATEC-PR ou fora dela, mediante estudos e práticas que 

contribuam para a construção do perfil profissiográfico e de cidadania 

expresso nos Projetos Pedagógicos dos Cursos FATEC-PR, nas dimensões 

de ensino, pesquisa ou extensão, mesmo que o conteúdo não esteja  

previsto na proposta curricular. 

§ 1º O aluno está convocado a realizar Atividades Complementares, atividades estas 

que privilegiam a complementação da formação social e profissional às 

atividades acadêmicas e enriquecem seus conhecimentos acadêmicos e 

técnicos. 

§ 2º Ao aluno compete: 

1. informar-se sobre as atividades oferecidas dentro ou fora da FATEC-PR;  

2. inscrever-se nos programas e participar efetivamente dos mesmos;  

3. confirmar apontamento(s) em documentação própria que comprove a sua 

participação; 

4. apresentar aos respectivos professores, os relatórios ou outros 

documentos quaisquer que venham a ser requeridos quando da realização 

da atividade complementar;  

5. arquivar documentação comprobatória das Atividades Complementares e 

apresentá-las sempre que solicitado.  

§ 3º As atividades complementares FATEC-PR são de caráter extracurricular, ou 
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seja, o cômputo das horas não interfere na carga horária total dos cursos. 

 

Art. 2º  As Atividades Complementares podem se configurar sob a forma de:  

Grupo I - Eventos didático-científicos: seminários, congressos, colóquios, simpósios, 

encontros, palestras, jornadas, semanas de estudo nos cursos, grupos de 

estudo,  conferências ou visitas técnicas; 

Grupo II - Produção acadêmica: projetos de pesquisa, publicações, 

apresentação de painéis e projetos de iniciação científica; 

Grupo III - Iniciação à docência, palestras, orientações e treinamentos: 

monitorias; 

Grupo IV - Atividades de extensão: cursos de extensão, projetos 

comunitários e atividades artístico-culturais; e 

Grupo V - Estágio extracurricular, dentro da área e do perfil do curso, sem 

que se confunda com  Estágio Curricular Supervisionado. 
 

Art. 3º Respeitadas as exigências do Projeto Pedagógico de cada curso, o aluno 

poderá completar sua proposta curricular através de Atividades 

Complementares, na forma prevista nesta Resolução. 

§ 1º As Atividades Complementares deverão ser realizadas durante o período em 

que o aluno estiver regularmente matriculado na FATEC-PR; 

§ 2º O aluno deverá, para fins de avaliação das Atividades Complementares, 

apresentar à Coordenação de Curso certificação original ou cópia 

autenticada do(s) evento(s) de que participou e entrar com requerimento no 

protocolo anexando a comprovação.  

 

Art. 4º Caberá aos Coordenadores de Curso, verificar e validar o aproveitamento das 

Atividades Complementares, estabelecendo critérios e instrumentos de 

avaliação, tendo como referência as modalidades de participação, carga 

horária e créditos previstos, conforme indicado nos Anexos deste 

regulamento ou utilizando o Sistema de Controle Acadêmico. 

§ Único. Para efeito de controle acadêmico, as Atividades Complementares deverão 

ser totalizadas como disciplina que, cumpridas as normas, deverá ser 

encaminhada pela Coordenação à Direção Geral da FATEC-PR para 

consignação no Histórico Escolar.  
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Art. 5º Ao Coordenador do Curso compete zelar pelo cumprimento das normas desta 

Resolução. 

 

Art. 6º O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação, 

revogadas as disposições em contrário.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

4.17.21 Oferta regular de atividades pela IES  

 

A carga horária das atividades complementares a ser integralizada no Curso 

Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial é de 120 h, correspondentes a 

4,41% do currículo. É um componente curricular obrigatório e obedece ao 

Regulamento das Atividades Complementares da FATEC-PR. 

 

O incentivo à realização de atividades fora da própria IES consiste 

basicamente de previsão específica em regulamento para aproveitamento integral ou 

parcial de carga horária pelo exercício de variadas modalidades de atividades, nos 

níveis de ensino, pesquisa e extensão. 

Além dessa diretriz fundamental, busca-se, ainda, informalmente ou mediante 

convênio, incentivar a realização de atividades fora da IES, seja mediante benefício 

financeiro para tanto, ou mesmo, reconhecendo e divulgando eventos, projetos e 

programas no espaço acadêmico. 

 

4.17.22 Metodologia 

 

A) INTERDISCIPLINALIDADE 

 

A interdisciplinaridade é apresentada através de aulas expositivas, onde os 

docentes enfatizam a importância da mesma e o relacionamento desta com normas 

e outras disciplinas e também através de trabalhos acadêmicos, onde o aluno tem 

que conhecer ou pesquisar outras áreas do conhecimento que se relacionam com a 

disciplina em estudo. 
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Como exemplo, a disciplina de Sistemas de Qualidade e Certificação propõe 

a implantação de programas de qualidade nas diversas áreas da empresa; o Projeto 

Integrador I e II abrange diversas disciplinas e conceitos atuando em conjunto; a 

disciplina de Gestão Ambiental (exemplo, tratar os resíduos eletrônicos no meio-

ambiente), a disciplina de Princípios da Robótica Industrial envolve conhecimentos 

adquiridos em Eletrônica Báscia, Algoritmos e Programação, Programação C para 

Microprocessadores e Microcontroladores, Sistemas Pneumáticos e Hidráulicos, etc; 

a disciplina de Metodologia e Pesquisa dá ênfase no desenvolvimento do raciocínio 

científico e no uso da língua padrão em situações formais tendo relação com todas 

demais disciplinas por ser a base para a pesquisa científica em todas elas; além 

disso, as normas de apresentação de trabalhos técnicos e acadêmicos são usadas 

em todos os trabalhos produzidos pelos alunos na instituição de ensino superior, a 

disciplina de Inglês Instrumental tem o objetivo de ensinar ao aluno a leitura e 

interpretação de textos técnicos em Inglês, muito comuns nos manuais de 

funcionamento de máquinas e instrumentos, além de ser a língua padrão em certos 

tipos de livros técnicos.  

B) CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A contextualização é apresentada através de aulas expositivas, onde o 

docente enfatiza a importância da disciplina e o relacionamento desta com outras 

disciplinas e também através de trabalhos acadêmicos e desenvolvimento de 

projetos, onde o aluno deve que conhecer ou pesquisar outras áreas do 

conhecimento que se relacionam com a ênfase do curso em estudo. 

Com o avanço permanente da eletrônica, o curso preocupa-se em manter 

nosso aluno em contato com o mercado, assim como incentivo a desenvolver 

projetos e interligar a vida profissional. 

Nas visitas técnicas às empresas do ramo de Eletrônica Industrial, são vistos 

os produtos de mercado e o aluno pode correlacionar seus estudos com os produtos 

de mercado. 

Além disso, os alunos são incentivados a participar da Semana 

Tecnológica, onde podem expor seus experimentos e projetos e conhecer os 

demais projetos expostos, por colegas e indústrias, bem como estimula a 
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participação de nossa comunidade acadêmica, demonstrando as áreas 

profissionais envolvidas no curso de Eletrônica Industrial e onde os egressos 

podem atuar. 

 

C) DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO CIENTÍFICO 

  

Em relação ao desenvolvimento do espírito científico, além da exposição em 

aulas teóricas e práticas desenvolvidas pelos professores, existe a realização de 

trabalhos acadêmicos sobre assuntos relacionados às disciplinas e ao mercado, 

exigindo do aluno uma pesquisa mais detalhada de assuntos, técnicas, normas, etc. 

para a conclusão do trabalho ou projeto.  

Adicionalmente, algumas disciplinas cobram do aluno pesquisas 

bibliográficas para apresentação de palestras relativas aos conteúdos abrangidos 

pela disciplina e sobre novas tecnologias que a envolvem.  

Em outras disciplinas, o professor fomenta a busca de soluções e a 

avaliação de resultados de solução de problemas, como por exemplo, no Projeto 

Integrador I e II, onde os alunos realizam desde o desenvolvimento do projeto até 

a prototipagem e ao final, os projetos são apresentados em uma banca de 

professores.  

Com isso a instituição incentiva aos demais alunos a conhecer os 

projetos, bem como estimula a participação de nossa comunidade acadêmica, 

demonstrando as áreas profissionais envolvidas no curso de Eletrônica Industrial. 

 

D) FORMAÇÃO DE SUJEITOS AUTÔNOMOS 

 

A formação de sujeitos autônomos é realizada através de aprendizado em 

salas de aula, trabalhos acadêmicos, participação em palestras, feiras, etc. e 

também durante debates sobre as matérias administradas, onde o professor 

comenta suas experiências e os alunos apresentam sua vivencia do dia-dia de 

trabalho e como ele se relaciona com a disciplina. 

O aluno é incentivado a utilizar o que ele está aprendendo para tornar seu 

cotidiano melhorado e desafiado demonstrar a autonomia ao fazer trabalhos ou 
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projetos em grupo e individuais, aliando sua vivência pessoal e o mercado de 

trabalho com a sua formação acadêmica no ensino superior. 

 

E) FORMAÇÃO DE SUJEITOS CIDADÃOS 

 

A formação de sujeitos cidadãos é realizada tanto em salas de aula, onde é 

dada ênfase no uso coletivo dos produtos e serviços, bem como no conhecimento e 

competência que são exigidas do mercado. 

Os professores do curso possuem uma experiência profissional bastante 

grande, compartilhando-a com os alunos e enfatizando a responsabilidade social, as 

questões de meio-ambiente, as questões do aprendizado e conhecimento para a 

sociedade, questões éticas e morais de nossa sociedade, mercado profissional. 

Na grade curricular há disciplinas que incentivam o nosso aluno a desenvolver 

cidadão mais consciente. Disciplinas como Gestão das Organizações 

Empreendedorismo e Gestão Econômica de Projetos, Gestão Ambiental, Projeto 

Integrador I e II, buscam auxiliar e dar conhecimento ao aluno na administração 

correta e que tenha condições de realizar trabalhos profissionais em equipe com as 

melhores práticas, com cidadania e respeito ao próximo.  

Além disso, também, através da disciplina de Sistemas de Qualidade e 

Certificação o aluno é incentivado a buscar melhoria nos padrões de qualidade dos 

produtos e serviços ofertados pela organização onde ele atua. 

 

4.17.23 Sistema de Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem 

 

A proposta pedagógica do curso prevê atividades avaliativas que funcionem 

como instrumentos colaboradores na verificação da aprendizagem, contemplando os 

seguintes aspectos: 

 Adoção de procedimentos de avaliação contínua e cumulativa; 

 Prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos; 

 Inclusão de tarefas contextualizadas; 

 Manutenção de diálogo permanente com o aluno; 

 Utilização funcional do conhecimento; 
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 Divulgação das exigências da tarefa antes da sua avaliação; 

 Exigência dos mesmos procedimentos de avaliação para todos os alunos; 

 Apoio disponível para aqueles que têm dificuldades; 

 Estratégias cognitivas como aspectos a serem considerados na correção; 

 Incidência da correção dos erros mais importantes; 

 Importância conferida às aptidões dos alunos, aos seus conhecimentos 

prévios e ao domínio atual das competências visadas. 

Quantitativamente, a avaliação do desempenho escolar é feita por unidade 

curricular e período, incidindo sobre os aspectos de assiduidade e aproveitamento, 

ambos eliminatórios. A assiduidade diz respeito à frequência às aulas teóricas, aos 

trabalhos escolares, aos exercícios de aplicação e atividades práticas. O 

aproveitamento escolar é avaliado através de acompanhamento contínuo do aluno e 

dos resultados por ele obtidos nas atividades e/ou exames escolares. 

Tendo como premissa que a avaliação e a aprendizagem educacional, em 

geral e especificamente, são meios e não fins em si mesmas, devem, assim, estar 

harmonizadas pela teoria e pela prática, respectivamente. Devem manifestar-se 

como um mecanismo de diagnóstico da situação, como sistema essencial para 

auxiliar o educando em seu processo de aquisição de competências, tendo em vista 

o avanço e o crescimento e não a estagnação disciplinadora.  

A avaliação do processo ensino-aprendizagem, no âmbito da FATEC, será 

concebida como parte integrante do desenvolvimento de cada curso. Terá por 

essência a ética e a processualidade, por função a diagnose e por característica a 

participação de todos e a descrição qualitativa. Seu foco será o contínuo 

desenvolvimento-aprendizagem dos estudantes/futuros administradores, devendo 

possibilitar-lhes: 

a) construir um quadro preciso dos avanços alcançados em sua própria 

formação, de forma a poder reorientar seus esforços de acordo com as 

necessidades detectadas;  

b) conceber instrumentos para avaliação do projeto pedagógico do próprio 

curso, incluindo adequação curricular, competência profissional/habilidade relacional 

do corpo docente, condições físico-materiais, eficácia institucional que lhes forem 

oferecidas ao longo do curso.  
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Destarte, a avaliação da aprendizagem deve se projetar como instrumento 

dialético e como função diagnóstica, devendo desenvolver-se ao longo de todo o 

processo educativo do aluno; envolver todos os participantes do processo 

pedagógico e estar estreitamente vinculada aos princípios e objetivos que 

fundamentam o curso.  

Para isso, adotará tipologias variadas dos instrumentos e procedimentos de 

avaliação de forma a superar os tradicionais trabalhos, devendo constar dos planos 

de ensino de cada disciplina. Além dos aspectos cognitivos, envolverá também 

outros que possam avaliar atitudes e comportamentos: assiduidade, interesse, 

criatividade, participação, responsabilidade; e ainda, aspectos de socialização e 

construção das ideias nos trabalhos de grupos, autoavaliação, expressão escrita do 

pensamento construído, questionários investigativos do nível de percepção dos 

alunos acerca do conhecimento e das condições de desenvolvimento e 

aprendizagem oferecidas. 

Seguindo disposições regimentais, o resultado do aproveitamento discente é 

obtido por meio de verificações cumulativas / parciais, durante o período letivo, e 

eventual exame final, que englobam modalidades diversas como: relatórios, testes, 

provas orais e escritas, exames, trabalhos práticos, arguições ou quaisquer outras 

atividades realizadas com planejamento, orientação e supervisão docente e que 

resultem na avaliação do conhecimento por atribuições de nota.  

 

A) APROVEITAMENTO ACADÊMICO 

 

O aproveitamento acadêmico é avaliado através do acompanhamento 

contínuo do aluno e dos resultados por ele obtido nas provas escritas ou trabalhos 

de avaliação de conhecimento, nos exercícios de classe ou domiciliares, nas outras 

atividades acadêmicas, provas parciais e exames. 

Competem ao professor da disciplina elaborar os exercícios acadêmicos sob  

a forma de provas de avaliação e demais trabalhos, bem como julgar e registrar os 

resultados. 

Os exercícios acadêmicos e outras formas de verificação do aprendizado 

previstas no Plano de Ensino da disciplina, e aprovadas pelo Órgão competente, sob 



 

 [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL] 

177 
 

a forma de avaliação, visam à aferição do aproveitamento acadêmico do aluno. 

 A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota expressa em 

grau numérico de ZERO a DEZ. 

Atendida a exigência de frequência às aulas e demais atividades 

programadas, o aluno é considerado aprovado na disciplina, sendo dispensado de 

prestar exames finais, quando obtiver média semestral igual ou superior a 7,0 (sete 

inteiros). 

O aluno que obtiver média semestral maior ou igual a 4,0 (quatro inteiros) e 

menor que 7,0 (sete inteiros) deverão prestar exame final na respectiva disciplina. 

O aluno que estiver prestando exame final, para aprovação, deverá obter, no 

mínimo, média igual ou maior que 6,0 (seis inteiros) entre sua média anual e a nota 

do exame. 

As disciplinas práticas, de projetos ou de caráter experimental, em função da 

não aplicabilidade de provas escritas ou de exames finais, terão sua forma de 

avaliação definida em norma específica aprovada pelo Conselho Acadêmico. 

O aluno que obtiver média anual menor que 4,0 (quatro) em qualquer 

disciplina é considerado reprovado na disciplina. 

Poderá haver prova de segunda chamada de cada disciplina, como 

alternativa para o aluno que faltar à prova escrita oficial de avaliação, nos termos 

das Normas aprovadas pelo Conselho de Administração Superior (CAS). 

A média semestral será obtida através da média aritmética das médias 

parciais das provas bimestrais e outros trabalhos acadêmicos realizados nas várias 

etapas do período letivo ou das respectivas disciplinas com periodicidade diversa. 

Entende-se por exame, a prova que será realizada após o término do 

período letivo, onde será atribuída ao aluno, nota de ZERO a DEZ, para os alunos 

inclusos no § 1º do Artigo anterior. 

As médias bimestrais levarão em conta outros trabalhos de avaliação do 

aprendizado realizados pelos docentes ao longo dos períodos letivos parciais. 

 

4.17.24 Atendimento ao Discente 

 

A) PROGRAMA SISTEMÁTICO DE ATENDIMENTO EXTRACLASSE 
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O Coordenador do curso de Tecnologia em Eletrônica Industrial tem o 

procedimento de visitar todas as salas de aula no mínimo uma vez por mês, com o 

objetivo de manter contato com os alunos para dar alguma informação ou para ver 

como a turma está indo em relação ao curso e aos professores.  

O objetivo é manter uma proximidade com os alunos para que qualquer 

problema seja visto e resolvido logo no seu início, evitando assim que o mesmo 

cresça e tome proporções dificeis de se controlar. 

Além disso, a FATEC-PR tem a Comissão Própria de Avaliação (CPA) que 

procede a avaliação interna a cada semestre, onde os alunos e professores realizam 

o preenchimento de questionários de pesquisa e podem colocar observações a 

respeito dos docentes, do atendimento, da infraestrutura e de outros itens. 

Com base nessas avaliações, mantenedora, a direção e coordenação tomam 

atitudes para implementar os ajustes necessários e realizar as melhorias para 

eliminar os pontos deficientes que tenham sido identificados. Os relatórios da CPA 

detalham estas ações e ficam disponibilizados na biblioteca da FATEC-PR. 

Periodicamente são feitas reuniões com os representantes de sala/turma para 

discutir possíveis problemas ou sugestões que os alunos apresentam. Também, com 

o intuito de avaliar o andamento de uma disciplina ou do professor, são feitas 

reuniões entre a coordenação e os representantes de turma, envolvendo em alguns 

casos a turma toda, onde são discutidos os problemas e soluções para os casos. 

 

B) ATIVIDADES DE NIVELAMENTO 

 

Como atividade de Nivelamento, são desenvolvidos trabalhos extraclasse e 

aulas de reforço nas unidades curriculares necessárias. 

No inicio do semestre são aplicados testes básicos de sondagem em algumas 

disciplinas, como, por exemplo, matemática e língua portuguesa no primeiro período 

e os resultados são avaliados para verificar se o aluno apresenta conhecimentos 

suficientes nos fundamentos necessários a essas disciplinas. 

Quando os conhecimentos do aluno não são suficientes, a FATEC-PR 

procura auxiliá-lo com atividades de reforço, ministradas por professores da própria 
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instituição, da seguinte forma: Nas primeiras semanas, os professores das 

disciplinas que envolvem Matemática e Português procedem aulas extras de revisão 

ou reforço aos sábados. 

Quando a deficiência é percebida no andamento do bimestre, são ministradas 

aulas de reforço aos sábados e em atividades extracurriculares. 

Também a instituição tem estabelecido com seus professores um 

compromisso, no qual os mesmos assumem a responsabilidade pela condução da(s) 

respectiva(s) disciplina(s), realizando atendimento especial a alunos com 

dificuldades de aprendizagem. 

 

C) APOIO PSICOPEDAGÓGICO 

 

Quando um aluno tem problemas pedagógicos e procura a Coordenação, 

esta procura ajudá-lo e orientá-lo na solução do seu problema.  

Se necessário, o aluno procura ou é encaminhado para atendimento 

psicopedagógico onde uma Professora Mestre Psicóloga presta atendimento no 

Núcleo de Atendimento Psicopedagógico, em horários determinados e sob 

agendamento, e atende de forma sistemática os casos que demandam o apoio 

psicopedagógico. 

D) REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO AO CURSO 

 

Conforme previsto no regimento da IES, a FATEC-PR utiliza como meio de 

acesso ao curso, o Processo Seletivo, conforme descrito em Edital de Processo 

Seletivo e no Manual do Candidato, bem como a Transferência Compulsória e a 

Transferência Facultativa. 

A admissão de alunos regulares aos cursos é realizada semestralmente, 

através de processo seletivo de caráter classificatório (Vestibular), para ingresso no 

primeiro período dos cursos ou por transferência, para qualquer período. A 

elaboração das normas do processo seletivo e sua execução são de 

responsabilidade de Comissão de Processo Seletivo, designada pela Diretoria Geral 

para este fim. 

A transferência compulsória ou ex-officio, caracterizada pela continuidade de 



 

 [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL] 

180 
 

estudos, independente da existência de vaga específica para tal, pode ser solicitada 

em qualquer época do ano, para os casos previstos na lei. 

A transferência facultativa ou voluntária de alunos de outra Instituição de 

Ensino Superior congênere, nacional ou estrangeira, para os da FATEC-PR, é 

condicionada à existência de vaga, à correlação de estudos entre as grades 

curriculares do estabelecimento de origem e do curso de tecnologia requerido, às 

adaptações curriculares necessárias, e à aceitação das normas didático-

pedagógicas e disciplinares da FATEC-PR. 

As formas de acesso aos cursos superiores ofertados estão normatizadas no 

Regimento Interno da FATEC- PR, conforme transcrito abaixo: 

 
[...] 

CAPÍTULO X 
DO PROCESSO SELETIVO 

 
Artigo 73 O processo seletivo aos cursos de graduação far-se-á através de 

concurso vestibular ou outra forma congênere de seleção de 
candidatos, realizado a cada ano ou semestre, pela instituição ou 
em convênio com outras instituições e destina-se a avaliar a 
formação recebida pelo candidato e classificá-lo, dentro do limite 
das vagas oferecidas, para o curso de sua opção. 

 
Parágrafo 1º O processo seletivo de ingresso nos cursos oferecidos pela 

FATEC-PR será conduzido por uma Comissão do Processo 
Seletivo, indicada por ato do Conselho de Administração 
Superior, na forma deste Regimento. 

 
Parágrafo 2º O Processo Seletivo obedecerá aos critérios de avaliação 

comuns ao ensino médio sem ultrapassar este nível de 
complexidade. 

 
Parágrafo 3º O número de vagas autorizado ou aprovado pelo órgão 

competente, para cada curso de graduação, encontra-se 
disposto no Anexo I deste Regimento. 

 
Parágrafo 4º As inscrições para o concurso são abertas em Edital, publicado 

pela Direção Geral e no qual constarão as normas que regem o 
concurso, as respectivas vagas, os prazos de inscrição, a 
documentação exigida para a inscrição, a relação e datas das 
provas, os critérios de classificação e demais informações úteis. 

[…] 
Parágrafo Único Os candidatos serão classificados em ordem decrescente 

dos escores obtidos, por curso. 
 
[...] 
 

CAPÍTULO III 
DA TRANSFERÊNCIA E DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E 

COMPETÊNCIAS 
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Artigo 49 Pode ser concedida matrícula a aluno transferido de curso 
superior de instituição congênere, nacional ou estrangeira, desde 
que requerida nos prazos fixados em calendário e na 
dependência de existência de vagas, observada a legislação 
pertinente e a sua classificação em processo seletivo para o 
mesmo curso ou afins. 

 
Parágrafo Único As transferências ex-offício dar-se-ão na forma da lei. 
 
Artigo 50 O requerimento de matrícula por transferência é instruído com a 

documentação exigida para a matrícula inicial e mais o histórico 
escolar do curso de origem, programas e cargas horárias das 
disciplinas cursadas. 

 
Parágrafo 1º A documentação pertinente à transferência deve ser, 

necessariamente, original e não pode ser fornecida ao 
interessado, devendo haver comunicação direta entre as 
instituições, comprovável por Aviso de Recebimento. 

 
Parágrafo 2º A matrícula do aluno transferido só pode ser efetivada após 

prévia consulta direta e escrita da FATEC-PR à instituição de 
origem que responde igualmente por escrito atestando a 
regularidade ou não da condição do postulante ao ingresso como 
transferido. 

 
Parágrafo 3º O aluno transferido está sujeito às adaptações curriculares que 

se fizerem necessárias. 
 
Parágrafo 4º O aproveitamento dos estudos anteriores e as adaptações que 

se fizerem necessárias são determinados pela Coordenação de 
Curso. 

 
Parágrafo 5º Na hipótese de ainda restarem vagas, as mesmas poderão ser 

preenchidas por alunos graduados em áreas afins. 
[…] 
Parágrafo 6º Quando da ocorrência de vagas, pode ser concedida matrícula 

avulsa, em disciplinas de curso de graduação, a alunos não 
regulares que demonstrem capacidade para cursá-las, após 
processo seletivo prévio. 

 
Artigo 51 Será concedido aproveitamento de competências e habilidades, 

para efeito de aceleração de estudos ao aluno que, devidamente 
matriculado, comprove, por meio documental e de avaliação 
especial, aplicada por banca de até cinco professores, possuir 
notório saber advindo de sua experiência profissional em área de 
aderência ao curso. 

 
Parágrafo Único A concessão contemplada no caput deverá estar 

devidamente homologada pela Direção Geral da FATEC-PR, 
que, após análise das solicitações apresentadas, estudadas e 
propostas pelo Colegiado do respectivo curso, emitirá Edital de 
divulgação com o resultado final. 

[…] 
Artigo 52 Em qualquer época, a requerimento do interessado, é concedido 

cancelamento de matrícula ou transferência a aluno 
regularmente matriculado, observados os prazos legais e a 
legislação e normas vigentes. 

Parágrafo Único Não é concedido transferência a aluno que se encontre 
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respondendo a processo disciplinar ou cumprindo penalidade 
disciplinar. 

[…] 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

4.17.25 Sistema de Avaliação do Projeto do Curso 

 

A avaliação do curso e dos professores é feita de acordo com as normas 

institucionais, baseadas no Plano de Avaliação Institucional, e ouvidos os alunos em 

reuniões periódicas dos coordenadores com os representantes de turma. 

A instituição tem prevista em suas diretrizes organizacionais, a Avaliação 

Institucional, promovida pela CPA - Comissão Própria de Avaliação, devidamente 

constituída por Resolução interna. Essa avaliação tem como objetivo avaliar os 

diversos setores, produtos e serviços da FATEC-PR e é realizada tendo como 

público-alvo toda a comunidade acadêmica, incluindo professores, técnico-

administrativos e alunos. Tem por objetivo subsidiar a direção da IES e da 

mantenedora para a tomada de decisões e as melhorias realizadas constam dos 

relatórios da CPA que foram postados no E-MEC.   

Os trabalhos desenvolvidos pelo NDE levaram aos ajustes da matriz 

curricular em 2009 em 2012 e em 2015 buscando reforçar a qualidade do curso. 

A avaliação é feita com base em procedimentos diversificados que visam a 

verificar o aproveitamento quantitativo e qualitativo, de forma periódica e sistemática, 

com isso a mesma não priorizará o conteúdo apenas, mas também o processo de 

ensino / aprendizagem, no sentido de verificar se as competências e habilidades 

foram desenvolvidas pelos discentes, abrangendo, ainda, assiduidade e 

aproveitamento.  

Dessa forma, propõem-se procedimentos de avaliação periódicos e 

sistemáticos que incluam: os conteúdos trabalhados, o processo de ensino / 

aprendizagem, a organização do curso, e o desempenho do quadro de professores.  

A responsabilidade social da instituição, também avaliada como uma das 

dimensões considerada especialmente no que se refere à sua contribuição em 
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relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio 

ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 

O PPC do curso está sujeito a avaliações periódicas e a adequações de 

forma, de conteúdo e de aplicação.  

A IES conta com a COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA), 

formalizada conforme prevista no art. 11 da Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004. A 

Instituição orientando-se pela legislação em questão instituiu sua CPA, com vistas 

não somente a atender ao exigido pelo Ministério da Educação (MEC), mas, 

principalmente, com o objetivo de consolidar a Avaliação Institucional na FATEC- 

PR. 

Esta comissão tem como prerrogativa atuar com autonomia em relação aos 

conselhos e demais órgãos colegiados existentes na Instituição, devendo coordenar 

os processos internos de avaliação da Instituição e o de sistematização e prestação 

das informações solicitadas pelo INEP. Na FATEC-PR, as atividades de avaliação 

são realizadas de forma a contemplar a análise global e integrada do conjunto das 

dez dimensões previstas e isto inclui, o curso, suas disciplinas, o desempenho dos 

docentes e os serviços prestados, bem como a infraestrutura disponível para o 

curso, como a biblioteca, laboratórios, salas de aula, etc. 

A avaliação de uma instituição educativa tem como função a produção de 

conhecimento que subsidie o aperfeiçoamento de práticas e favoreça a construção e 

consolidação de um sentido comum de universidade. Possibilita também que a 

comunidade universitária tome consciência do projeto pedagógico desenvolvido em 

seu cotidiano e tome decisões que venham reafirmar sua identidade social. Nos 

relatórios da CPA constam os resultados da avaliação do curso que neste contexto 

supõe três Categorias de análise que permitam a instituição e cada curso identificar:  

a) a organização didático-pedagógica proposta e implantada pela Instituição 

bem como os resultados e efeitos produzidos junto aos alunos; 

b) o perfil do corpo docente, corpo discente e corpo técnico, e a gestão 

acadêmica e administrativa praticada pela Instituição, tendo em vista os princípios 

definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI)  

c) as instalações físicas que suportam as ações pedagógicas previstas nos 
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Planos Acadêmicos e sua coerência com propostas anunciadas no PDI e PPI.  

A função da Comissão Própria de Avaliação (CPA) é subsidiar os 

coordenadores de cursos e a direção da IES com os resultados observados nas 

avaliações realizadas e que permitam tomar as decisões para as melhorias e 

ajustes, se forem necessários. 

Fundamentalmente a orientação a ser oferecida pela CPA visa assegurar: 

que as avaliações dos cursos da Instituição mantenham coerência com as políticas 

institucionais. 

 

4.17.26 Estágio  Curricular 

 

No Curso Superior de Eletrônica Industrial não está previsto o estágio 

curricular obrigatório, porém o estágio não obrigatório pode ser realizado pelo 

acadêmico. A IES tem um professor Coordenador / Supervisor de Estágios que 

acompanha os alunos que estão fazendo estágio não obrigatório nas empresas 

conveniadas ou em outras organizações publicas ou privadas.  

Estes estagiários tem também um professor designado como Orientador de 

Estágio. Os contratos de estágio com o respectivo plano de estagio podem ser feitos 

por meio do IEL, do CIEE ou ainda por meio de contratos de estágio, firmados 

diretamente com a organização pública ou privada e seguem a legislação (Lei do 

Estágio).  

A FATEC-PR possui um regulamento de estágio que é aplicado 

normalmente. 

O Estágio, mesmo não sendo obrigatório, é o período de estudos práticos e 

probatório, durante o qual o acadêmico exerce uma atividade temporária numa 

empresa ou outra organização, integrando o estagiário à aprendizagem teórico-

prática. Constituindo-se, portanto, num período obrigatório de atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural, que proporcione ao acadêmico a 

participação em situações reais da vida e trabalho num meio empresarial de 

negócios variados. 

Estagiar constitui-se, pois em tarefa emancipadora para o acadêmico; 

portanto a supervisão desta ação e suas atividades tornam-se incumbência legal e 
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responsável da IES, representada pelo supervisor de estágio e professores 

orientadores.  

O Estágio Supervisionado e o Estágio Não Supervisionado têm como pontos 

positivos a vivência profissional, conhecimento das condições do mercado de 

trabalho, formação da visão crítica e reflexiva e a valorização do profissional. 

Em conjunto com o atendimento ao discente, em suas várias formas é que 

se procura detectar as necessidades dos acadêmicos e buscar alternativas de 

resoluções para as questões apresentadas, fazendo os encaminhamentos às áreas 

competentes. Isto é implementado por meio de avaliações internas e reuniões com 

os representantes de turma, a cada semestre, bem como se busca incentivar os 

alunos em dificuldades financeiras para a continuidade de seus estudos através de 

encaminhamento a estágios remunerados, concessão de bolsas e parceria com o 

FIES e PROUNI. 

 

4.17.27 Política de Integração do Ensino, P&D e Articulação com a Sociedade. 

 

As atividades de pesquisa e extensão tem a função de fazer o elo de ligação 

entre as atividades de ensino, constante nos projetos pedagógicos dos vários cursos 

Superiores de Tecnologia, e as necessidades de desenvolvimento e da qualidade de 

vida do Estado e da Região Metropolitana de Curitiba, principalmente, fornecendo 

elementos essenciais para que a instituição participe ativamente na comunidade, 

nas instâncias política, social, cultural, administrativa e profissional. 

Diante da criação dos Cursos Superiores de Tecnologia e de uma política 

arrojada de qualificação de Recursos Humanos com participação dos docentes e 

funcionários em programas de aperfeiçoamento profissional e de pós-graduação, 

pretende-se que as atividades de pesquisa tenham expansão, sendo desenvolvidas 

em função das potencialidades existentes e do atendimento das demandas de 

desenvolvimento tecnológico feitas pela sociedade. 

A criação dos Cursos Superiores na FATEC-PR contribui para se 

desenvolver as atividades de pesquisa em diversos campos tecnológicos, seja com 

recursos próprios ou com parcerias de outras Instituições. 

A instância responsável pelo planejamento institucional de ensino e 

extensão é o Diretor Geral juntamente com o Diretor Acadêmico, com apoio direto 
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das coordenações de cursos, tendo como competência geral o planejamento, 

acompanhamento e avaliação de todo o programa de ensino, pesquisa e extensão. 

As principais ações a serem implementadas para a consolidação das ações 

de Ensino e Extensão no âmbito da FATEC-PR são a identificação e definição das 

linhas prioritárias de extensão e prática profissional, apoio aos projetos de extensão 

e pesquisa através de projetos institucionais, definição de sistemática de 

acompanhamento e avaliação permanente da pesquisa desenvolvida, promoção de 

divulgação das atividades acadêmicas e/ou científicas realizadas e das tecnologias 

desenvolvidas e integração da produção de extensão e pesquisa no projeto 

pedagógico. 

Desde a sua fundação até meados de 2013, a FATEC-PR tinha como um de 

seus parceiros, a DAYSOFT, empresa de desenvolvimento de software e de 

tecnologia que ocupava espaço em uma das salas com 90 metros quadrados, no 

mesmo endereço da IES. Esta empresa mudou-se no segundo semestre de 2013. 

Os Laboratórios estão equipados para as ações a serem implementadas e a 

Instituição deverá ser solicitada para desenvolver as mais diversas atividades de 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico em função do potencial dos seus recursos 

humanos e tecnológicos. 

Ainda, sob o prisma de atividades de extensão, o grupo da área de 

Informática poderá sempre oferecer à comunidade cursos de curta duração em 

Informática (sempre incluindo vagas para capacitação de funcionários da própria 

instituição). 

 

4.17.28 Política Prevista de Articulação com as Empresas 

 

A FATEC-PR celebra instrumentos formais tais como convênios, contratos, 

termos de parceria com instituições públicas e privadas para encaminhamentos de 

alunos para atividades práticas profissionais e desenvolvimento de projetos e manter 

um banco de currículos de técnicos e tecnólogos egressos para encaminhamento ao 

mercado de trabalho.  

Vários convênios têm sido firmados com o objetivo de cooperação técnica e 

acadêmica, pela Escola Tecnológica de Curitiba (ETC), mantenedora da FATEC-PR, 

bem como para parcerias e estágios. 
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Anualmente, a FATEC-PR realiza a Semana Tecnológica. Nessa semana 

são realizadas várias atividades relativas às áreas profissionais atuantes na 

instituição, tais como Exposição técnico-científica, Seminários e Palestras nas 

seguintes áreas: Telecomunicações, Administração, Redes de Computadores e 

Eletrônica Industrial. 

A Exposição Técnica-Científica da FATEC-PR também tem como finalidade 

prestar contas à sociedade do trabalho realizado por seus alunos e funcionários e 

conta com a participação de empresas vinculadas ao segmento tecnológico e de 

serviços que aqui vem interagir e apresentar novos produtos, tecnologia e serviços. 

Esse intercâmbio com o setor produtivo e a sociedade em geral, é de 

fundamental importância para que a FATEC-PR cumpra sua missão de formar 

cidadãos comprometidos com as mudanças do mundo do trabalho e que a partir das 

demandas da sociedade sejam desenvolvidas atividades de ensino, pesquisa, 

desenvolvimento tecnológico e extensão que atuem em benefício do 

desenvolvimento local, regional e nacional. 

Conforme listagem abaixo, a instituição mantém convênios de articulação 

com empresas locais para cooperação técnico-educacional. Estas Empresas atuam 

na área de Telecomunicações, Redes, Eletrônica Industrial e Administração onde 

são realizadas visitas técnicas por professores e alunos dos cursos da FATEC-PR. 

Algumas das organizações que tem convênios com a FATEC-PR são as seguintes: 

-  ASSOCIAÇÃO CAIXA ECONOMICA; 

-  ASSOCIAÇÃO COPEL; 

-  BOSCH; 

-  BOTICÁRIO; 

-  BRASILSAT; 

-  BRITÂNIA; 

-  CELLSITE TELECOMUNICAÇÕES; 

-  CENETEL; 

-  CENTRO EUROPEU; 

-  CEPE- PETROBRÁS; 

-  CITS; 

-  CLIMA SUL AR CONDICIONADO; 
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-  CNH; 

-  DATAPROM; 

-  DIGIMOBI; 

-  EBS Sistemas; 

-  ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA; 

-  EMBRATEL; 

-  ENERTÉCNICA; 

-  FAURENCIA; 

-  FUNDAÇÃO CELEPAR; 

-  GRÁFICA POSIGRAF; 

-  GVT; 

-  HAAS DO BRASIL; 

-  HDS; 

-  HELIX DO BRASIL;  

-  HOSPITAL NOSSA SRA DAS GRAÇAS;  

-  IEL/SENAI/FIEP/SESI; 

-  JTEK; 

-  LAB TELECOM; 

-  MOTORMAC; 

-  NET SERVIÇOS; 

-  OMAR CALÇADOS; 

-  OMS ENGENHARIA;  

-  PERKONS;   

-  PK CABLES; 

-  REDE ALL SUL CONVÊNIOS;  

-  RPC; 

-  SASCAR; 

-  SECRASO PR;  

-  SEICON;  

-  SERDIA; 

-  SIGMAFONE; 

-  SYKES BRASIL;  
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-  TEIKON; 

-  THYSSENKRUPP; 

-  VEXER; 

-  WEB CONTROL. 

 TRANSIT TELECOM – TRANSIT DO BRASIL LTDA; 

 BUSINESSNET DO BRASIL LTDA; 

 EDUCARE – EDUCAÇÃO, TRABALHO E CIDADANIA; 

 CETEFE – CENTRO DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO DO 

ESTUDANTE; 

 ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO S/A; 

 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-CIEE; 

 INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANÁ – SISTEMA FIEP; 

 GS TECNOLOGIA LTDA; 

 G&P; 

 BRASILSAT. 

A instituição vem ampliando, ainda mais, consideravelmente este leque de 

parcerias para promover mais e mais intensamente a articulação com o meio 

empresarial local e regional. 

 

4.17.29 Mecanismo institucionalizado permanente de articulação com 
segmentos produtivos a que estão vinculados os cursos para 
definição da oferta de cursos, vagas e para atualização curricular. 

 

A FATEC-PR utiliza mecanismos diversos de articulação com os segmentos 

produtivos, não só para colocação de mão-de-obra de seus discentes, mas, também, 

visando sustentação de suas bases estratégicas quanto à manutenção do curso em 

foco, quanto às decisões relacionadas ao aumento ou não das vagas ofertadas e, 

ainda, quanto à necessidade de manutenção ou não da proposta curricular vigente. 

Tais aspectos são de relevância quando se leva em consideração a 

capacidade do curso em responder à altura das aspirações do mercado em que o 

mesmo está inserido.  

Ou seja, a FATEC-PR através de mecanismos especialmente elaborados e 

aplicados, busca informações no mercado-alvo de suas ações educacionais, para a 
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manutenção do Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial. 

As avaliações junto aos segmentos produtivos são periódicas e constantes, 

garantindo uma maior segurança quanto à receptividade do curso no mercado tanto 

na questão de continuidade do mesmo quanto na questão de atualização curricular. 

Dentre os mecanismos que podem ser utilizados neste procedimento 

destacam-se: 

a) Encomenda de pesquisas de mercado a empresas especializadas; 

b) Realização de pesquisas informais através de seus colaboradores 

internos; 

c) Dimensionamento do mercado de mão-de-obra, através de pesquisas 

junto a órgãos oficiais como sindicatos, órgãos públicos e privados de 

colocação de mão-de-obra; participação em eventos de empregabilidade; 

etc.; 

d) Parcerias e convênios diversos. 

Para que a implementação de articulação com os segmentos produtivos seja 

efetiva, a FATEC-PR possui vários convênios, termos de cooperação e parcerias 

que oferecem subsídios para o conhecimento das necessidades e potencialidades 

do mercado de trabalho.  

Como exemplo de empresas conveniadas / parceiras destacam-se: Daysoft 

Tecnologia, CNH, Latin América, Tyssen Krupp, Teikon Tecnologia Industrial, Audi, 

Great Solutions, Siemens, Transit, Alcatel, Helix do Brasil, Koerich, Cenetel, Lab 

Telecom, K&S Telecomunicações, Perkons, PK Cables, Brasilsat, Instituto Curitiba 

de Informática, Bosch, Petrobrás (CEPE), Celepar, GVT, Copel, Sascar, Embratel, e 

outras. 

Mesmo com este rol de parcerias, a FATEC-PR pretende ampliar ainda mais 

sua articulação com os setores produtivo, comercial, de serviços e correlatos para o 

desenvolvimento de programas acadêmicos e empresariais utilizando, para tanto, o 

seu corpo docente e o seu corpo discente. 
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5 CORPO DOCENTE  

       

5.1 PERFIL DO CORPO DOCENTE 

 

A profissão do magistério é imprescindível na estrutura social de todos os 

povos, requerendo por isso mesmo, adequada e cuidadosa seleção e 

preparo para a mesma. 

 

Sendo o professor de Tecnologia em Eletrônica Industrial, também um 

educador, tem diante de si uma sociedade cheia de desafios e desigualdades 

acentuadas. O trabalho do professor de Eletrônica Industrial diante do contexto em 

que vive a sociedade mundial é desafiador, já que os problemas são extremamente 

complexos e o entendimento deles tem uma relação direta com as ciências 

gerenciais.  

Que perfil deve ter um professor, de forma a auxiliar o aluno a constituir-se 

como cidadão, dando oportunidade para que ele conheça melhor as relações que se 

estabelecem no interior das organizações e da sociedade. 

Com estas reflexões e, ainda outras pertinentes ao ensino, o Curso de 

Tenclogia em Eletrônica Industrial estabelece um perfil desejado para o professor da 

graduação ao entender que o conhecimento produzido na Faculdade, fundamentado 

em pesquisa de campo, de laboratório, levantamento bibliográfico e, dominado pelo 

professor, deve ser o instrumental teórico a ser elaborado e recriado, para se 

transformar em saber escolar, ou seja, um saber a ser trabalhado pelo egresso do 

curso. 

Nesse perfil traçado pelo curso, há uma relação direta entre o professor e os 

novos paradigmas da Educação. Isso se registra da seguinte forma: 

 A aprendizagem é considerada como processo; 

 É dada prioridade à auto-imagem como geradora de desempenho; 

 Valorização da igualdade no relacionamento, entre os sujeitos do processo 

educativo; 

 A relação é entre pessoas e não em funções; 
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 A autonomia é encorajada; 

 A Experiência interior e os sentimentos são encarados como fatores 

importantes para potencializar a aprendizagem; 

 Enfatiza-se a busca do todo, complementando teoria com prática; 

 A aprendizagem vista como processo para a vida toda; 

 A interdisciplinaridade é fundamental para o processo de aprendizagem; 

 O professor também é um aprendiz; 

 Há preocupação com o ambiente favorável à  aprendizagem. 

Sob essa ótica, o professor precisa ter uma formação continuada. Propõe-se, 

dessa forma, juntamente com o professor, desvendar e utilizar os conhecimentos, 

tendo como embasamento metodológico a dialética. Além disso, pretende-se 

desenvolver atividades orientadas de leitura e discussões, reflexão constante da 

prática pedagógica, bem como uma postura investigativa de forma a entender a 

estrutura e organização do espaço. 

Na medida em que o professor se assume como sujeito do seu próprio 

trabalho na sala de aula, em que propicia condições para o aluno tornar-se co-

produtor de conhecimentos, o pedagógico e o político saem fortalecidos. 

Para ser professor do curso não é necessário apenas dominar o 

conhecimento a ser repassado, mas ter uma visão holística. “Esse perfil envolve um 

professor que tem conhecimentos na área da psicologia de ensino e aprendizagem; 

didática; de linguagem e métodos a serem utilizados em sala de aula”.  

Nessa perspectiva, o perfil adequado dos professores da FATEC-PR deve 

atender as qualidades ou condições para o magistério superior consubstanciam-se 

em duas direções: a vocação pedagógica e as condições profissionais. 

1. Vocação pedagógica: o professor deve pertencer ao tipo de criatura 

humana social, isto é, aquele que é dominado pela tendência de servir aos seus 

semelhantes. A vocação pedagógica desdobra-se em amor pedagógico, sentido de 

valores e consciência de responsabilidade. 

2. Condições profissionais: é necessário estar reforçado por certas 

qualidades profissionais, como erudição crítica e atitude inquisitiva, probidade 

magisterial, alegria e bom humor e tato pedagógico. 
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5.2 CONTRATAÇÃO DOS PROFESSORES 

 

A formação do quadro de docentes do curso é feita mediante contratação de 

profissionais específicos para cada área pelo regime de trabalho da CLT - 

Consolidação das Leis do Trabalho. Os professores serão contratados em tempo 

integral, parcial ou horista – atendendo plenamente as exigências legais. 

 

5.3 POLÍTICA E PLANO DE CARREIRA 

 

O Plano de Carreira Docente regula as condições de admissão, dispensa, 

direitos, vantagens, deveres e responsabilidades dos membros do magistério da 

FATEC-PR, mantida pela ETC – Escola Tecnológica de Curitiba. 

 

5.3.1 Critérios de admissão e de progressão na carreira 

 

O pessoal docente da FATEC-PR será contratado pela Mantenedora, de 

acordo com o processo seletivo, após indicação do Coordenador, da Direção 

Acadêmica e aprovação pelo Diretor Geral. Em sua indicação, deve a Direção 

Acadêmica comprovar a necessidade da contratação do professor. Após aprovação 

do Diretor Geral, cabe ao Departamento de Recursos Humanos promoverem o 

recrutamento e seleção do professor, nos termos das normas vigentes. 

O professor, contratado ou aqueles que já fazem parte do corpo docente da 

Instituição serão enquadrados, de acordo com sua titulação, em uma das categorias, 

classes e níveis previstas no Plano de Carreira Docente da FATEC-PR. 

Segue o Regulamento para Admissão de Professores Assistentes, Adjuntos e 

Titulares. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESOLUÇÃO Nº 004/2010 – CAS: REGULAMENTO PARA ADMISSÃO DE 

PROFESSORES ASSISTENTES, ADJUNTOS E TITULARES 

 

O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conforme 

disposto no Regimento Interno da Faculdade de Tecnologia de Curitiba – FATEC-
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PR, estabelece: 

 

Art. 1º O Professor Assistente, Adjunto ou Titular, do quadro docente da FATEC-PR 

é o Professor de Ensino Superior admitido por prazo indeterminado, para 

atender necessidades permanentes de atividades de magistério. 

 

Art. 2º O Professor Auxiliar, Visitante ou Substituto, do quadro docente da FATEC-

PR é o Professor de Ensino Superior admitido por prazo determinado, para 

atender necessidades temporárias e/ou emergenciais de atividades de 

magistério. 

 

Art. 3º A admissão de Professores identificados no caput dos arts. 1º e 2º será 

efetivada após aprovação em processo administrativo de seleção de 

pessoal, autorizado pela Direção Geral. 

 

Art. 4º A seleção dar-se-á através da análise de currículos e de antecedentes 

profissionais, da comprovação de titulação (conforme pontuação 

demonstrada no Anexo Único), de exame escrito e de prova didática. 

§ 1º A Banca Examinadora analisará os currículos dos candidatos, atribuindo-lhes 

uma pontuação, a partir do gabarito de avaliação. 

 

§ 2º A avaliação dos títulos terá caráter classificatório, não sendo portanto 

eliminatória com relação à exigência da nota mínima. 

 

§ 3º As provas serão de conhecimentos: escrita e didática e/ou prática experimental, 

quando for o caso, relacionadas com uma ou mais dentre as áreas de 

conhecimento do(s) curso(s) respectivo(s) e terão caráter eliminatório, 

exigindo-se nota mínima 7 (sete) em cada uma delas, resultado da média 

aritmética simples das notas atribuídas por cada membro da banca 

examinadora. 

 

§ 4º Os conteúdos das áreas de conhecimentos sobre as quais deverão versar as 



 

 [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL] 

195 
 

provas, bem como a bibliografia, serão fixados, para exclusivo efeito do 

processo de seleção, pela Coordenação respectiva. 

 

§ 5º A prova escrita versará sobre a matéria constante do ementário da(s) área(s) de 

conhecimento. 

 

§ 6º A prova didática constará de aula com duração de, no máximo, 20 (vinte) 

minutos, a critério da banca examinadora, sobre um tema da área de 

conhecimento.  

 

§ 7 Fará parte da prova escrita e/ou didática, arguição sobre propostas ou 

conhecimentos na área de pesquisa e/ou extensão, quando for o caso. 

 

Art. 5º Em caso de empate será classificado o candidato, de acordo com os 

seguintes critérios em ordem de prioridade: 

 o que obtiver maior nota na prova de didática; 

 o que obtiver maior nota na prova escrita; 

 o que obtiver maior nota na prova de titulação; 

 o que comprovar maior tempo de atividade docente. 

Parágrafo Único - Caso persistir o empate entre os dois ou mais candidatos, será 

beneficiado o de maior idade. 

 

Art. 6º A banca examinadora será constituída de até 2 (dois) docentes, o Diretor 

Geral da Instituição e o(a) Coordenador(a) respectivo curso, ficando a 

presidência a cargo do primeiro dos membros titulares indicados. 

 

Parágrafo único: a direção poderá designar um coordenador, diretor ou membro do 

colegiado para que o substitua. 

 

Art. 7º Os resultados do processo de seleção poderão ser divulgados através de 

edital na própria Instituição e/ou também através de contatos com os 

próprios candidatos. 
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Art. 11 O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

ANEXO ÚNICO 

GABARITO DE AVALIAÇÃO 

 

a) Titulação Acadêmica: (considera-se a maior titulação): 

I - Pós-Doutorado: 90 pontos; 

II - Doutorado ou Livre-Docente: 85 pontos; 

III - Mestrado: 70 pontos; 

IV - Especialização: 55 pontos; 

V - Graduação: 20 pontos. 

 

b) Cursos ou estágios na Área ou Afins: até 20 pontos: 

I - Cursos ou estágios de, no mínimo, 360 horas: 10 pontos por curso ou 

estágio; 

II - Cursos ou estágios de, no mínimo, 180 horas: 5 pontos por curso ou 

estágio; 

III - Cursos ou estágios de, no mínimo, 40 horas: 1 ponto por curso ou 

estágio. 

 

c) Trabalhos e Publicação na Área: até 40 pontos: 

I - Livros editados: até 30 pontos: 

- como autor: até 10 pontos por obra; 

- como co-autor: até 10 pontos por obra dividido pelo nº de co-autores; 

II - Artigos técnico-científicos publicados na área: até 10 pontos: 

Até 2 pontos por trabalho técnico científico; 

III - Publicação de boletins técnicos: até 10 pontos: 

Até 1 ponto por publicação; 

IV - Apresentação de trabalhos em congressos, exposições, similares; 

Até 2 pontos; 

Até 1 ponto por apresentação; 
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V - Discos editados, partituras musicais publicadas, porta-folio (fotos de 

obras): até 10 pontos; 

- como autor: 5 pontos por obra; 

- como co-autor: até 5 pontos por obra, dividido pelo nº de co-autores; 

VI - Outros trabalhos e publicações na área: até 10 pontos; 

 

d) Atividades Acadêmicas: até 40 pontos: 

I - Tempo de Magistério Superior da área: até 15 pontos: 

- Docência em Cursos de Graduação: 1 ponto por semestre; 

- Docência em Cursos de Pós-Graduação: 1,5 pontos por semestre; 

- 0,5 pontos para cada 15 horas/aula; 

III - Orientação de alunos: até 15 pontos: 

- Monografia de Cursos Lato-Sensu: 1 ponto por obra; 

- Dissertação ou Tese de Curso Strictu-Sensu: 2,5 pontos por obra; 

IV - Participação em projetos de extensão (exceto item "d" II) até 10 pontos: 

- como participante: 0,5 ponto por projeto; 

- como coordenador: 1 ponto por projeto; 

V - Participação em projetos de pesquisa: até 10 pontos (exceto item "c" II) 

- como coordenador: 1 ponto por projeto; 

- como participante: 0,5 ponto por projeto; 

VI - Participação em bancas de defesas de dissertação de mestrado, tese de 

doutorado, banca examinadora de concurso público: até 10 pontos: 

1 ponto por participação; 

VII - Membros de Colegiados Universitários: até 10 pontos: 

- coordenador de Colegiado de Curso - 0,5 pontos por semestre; 

- membro de Colegiado Superior - 0,5 pontos por semestre; 

VIII - Monitoria Acadêmica: 0,5 pontos por semestre; 

 

e) Atividades Profissionais (exceto atividades acadêmicas - item "d" I) até 30 pontos: 

I - Exercício profissional: até 20 pontos: 

- Docente no 1º e 2º graus para profissionais legalmente habilitados: 2 pontos 

por ano; 
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- Atividades profissionais na área de conhecimento: 2 pontos por ano; 

III - Outras atividades: até 20 pontos; 

 

f) Aprovação em Concurso - até 10 pontos: 

- para cargo profissional: 05 pontos por concurso; 

- para o magistério de 1º e 2º graus - 05 pontos por concurso; 

- para magistério superior: 10 pontos por concurso; 

g) Outras funções e atividades -  até 30 pontos: 

I - Participação em atividades administrativas em entidades públicas ou 

privadas: 5 pontos por ano; 

II - Organização e coordenação de congressos, simpósios, festivais, 

seminários, exposições: 5 pontos por evento; 

III - Conferências e palestras proferidas, em nível superior na comunidade: 1 

ponto por evento; 

IV - Participação como ouvinte em congressos, simpósios e similares, com 

duração mínima de 20 horas: 0,5 pontos por evento; 

V - Direção de filmes de vídeos, de peças teatrais, de óperas, de musicais e 

de espetáculos de dança: 5 pontos por direção; 

VI - Regência de Concertos: 5 pontos por Regência; 

VII - Membro de associações científicas ou culturais com filiação mínima de 

um ano, com cargo de direção: 5 pontos por mandato; 

VIII - Prêmios, distinções e láureas acadêmicas: até 5 pontos. 

 

§ 1º Sempre que houver casos de co-autoria, os atributos deverão ser divididos 

proporcionalmente ao número de autores. 

§ 2º Somente serão pontuadas as atividades que tiveram afinidade com área objeto 

do Processo de seleção. 

§ 3º Somente serão pontuadas as atividades realizadas após a conclusão do Curso 

e Graduação, exceto no caso de trabalhos, publicações na área e 

monitoria. 

§ 4º No caso de atividades exercidas concomitantemente, serão consideradas 

apenas as de maior pontuação. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.3.2 Plano de Cargos e Salários 

 

A seguir está apresentado o Plano de Carreira Docente da FATEC-PR. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUÇÃO Nº 018/2008 – CAS : REGULAMENTO DO PLANO DE CARREIRA 

DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

 

O Conselho de Administração Superior da FACULDADE DE TECNOLOGIA 

DE CURITIBA (FATEC-PR), Instituição de Ensino Superior, mantida pela ESCOLA 

TECNOLÓGICA DE CURITIBA LTDA. (CNPJ: 04.972.854/0001-90), no uso de suas 

atribuições e observando o disposto no Regimento Geral, tendo como objetivo 

atender ao disposto no art. 53, parágrafo único, inciso VI, da Lei n. 9.394/1996 (Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação), bem como ao previsto no parágrafo 2º, do art. 

461, do Decreto-Lei nº 5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), ), 

regulamentado pelas Portarias No. 02, de 25 de Maio de 2006 e Portaria 05, de 20 

de novembro de 2008, disciplinando a admissão, progressão e promoção dos 

docentes de nível superior, fixa as condições para implementação do Plano de 

Carreira Docente da FATEC-PR e aprova a regulamentação a seguir. 

 

PLANO DE CARREIRA DOCENTE DA FATEC-PR 

CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES 

 

Art. 1º -  O presente Regulamento do Quadro de Carreira Docente é o instrumento 

que regulamenta os procedimentos operacionais e disciplinares da política 

de pessoal docente da Faculdade de Tecnologia de Curitiba. 

 

Art. 2º - Os fins deste Regulamento são: 

I -     Orientar o ingresso, a promoção e o regime de trabalho do corpo 

docente do quadro de carreira; 

II -    Contribuir para o aprimoramento pessoal e profissional dos 
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professores do quadro de carreira de modo a assegurar um quadro 

de pessoal bem qualificado para a Faculdade de Tecnologia de 

Curitiba; 

III -   Estimular o professor para o exercício eficaz das funções 

docentes; 

IV -   Promover o crescimento funcional do docente; 

V -    Possibilitar o recrutamento de profissionais de reconhecida 

competência. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO 

 

Art. 3º - São consideradas atividades acadêmicas do magistério, próprias do corpo 

docente no ensino superior, aquelas descritas no Regimento da 

Faculdade de Tecnologia de Curitiba, operacionalizadas através de: 

I -  horas-aula ministradas no ensino de graduação ou de pós-graduação; 

II - horas-atividade desenvolvidas na área da pesquisa ou concernentes à 

produção, ampliando revisão ou aprofundamento do conhecimento; 

III - horas-atividade desenvolvidas para o atendimento à comunidade, sob 

a forma de cursos e serviços especiais; 

IV - horas-atividade inerentes à administração escolar, acadêmica, 

direção, coordenação e assessoramento. 

 

CAPÍTULO III 

DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 4º - O corpo docente, cujos membros são recrutados dentre profissionais das 

várias áreas do saber, é constituído por: 

I - Professores integrantes do Quadro de Carreira Docente; 

II - Professores Visitantes ou Substitutos. 

Parágrafo Único: Podem ser contratados Professores Visitantes ou Substitutos, em 

caráter de substituição eventual ou para o desenvolvimento de programas 
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especiais de ensino, pesquisas ou extensão. 

 

Art. 5º -  A contratação de Professor Visitante ou Substituto será feita nos termos 

das normas específicas aprovadas pelo Conselho de Administração 

Superior, por proposta da Diretoria Geral, por período determinado. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS CATEGORIAS E DO INGRESSO NA CARREIRA 

 

Art. 6º - O Quadro de Carreira Docente está hierarquizado em 04 (quatro) categorias 

funcionais e respectivas referências, assim designadas: 

a)  Professor Assistente - Referências: A, B, C, D, E. 

b)  Professor Adjunto -  Referências: A, B, C, D, E. 

c)  Professor Titular  -  Referências: A, B, C, D, E. 

 

Art. 7º - Para as categorias de Professor Assistente, Professor Adjunto e Professor 

Titular, são exigidos, além do diploma de curso superior na área de 

conhecimento, os seguintes requisitos: 

a) Professor Titular: 

     Possuir o título de Doutor na área que irá atuar, obtido nos termos da 

lei ou título de Mestre na área de atuação, acrescido de 10 (dez) anos 

de experiência comprovada no magistério superior. 

b) Professor Adjunto: 

     Possuir o título de Mestre na área em que irá atuar, obtido nos termos 

da lei. 

c) Professor Assistente: 

     Possuir o título de Mestre em área distinta da que irá atuar ou o título 

de Especialista na área que irá atuar, obtido nos termos da lei. 

d) Professor Auxiliar: 

     Possuir o título de Bacharel/Licenciado na área que irá atuar, obtido 

nos termos da lei. 

Parágrafo 1º Aos Professores Auxiliares é vedado o enquadramento no regime de 
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dedicação TP20 (Tempo Parcial de 20 Horas) , TP30  (Tempo Parcial de 

30 Horas) e TI40  (Tempo Integral de 40 Horas). 

Parágrafo 2º Aos Professores Assistentes é vedado o enquadramento no regime de 

dedicação TP20 (Tempo Parcial de 20 Horas), TP30  (Tempo Parcial de 

30 Horas). 

Parágrafo 3º Ficam limitadas à carga horária de 16 horas/aula por semana, as 

atividades docentes de sala de aula, aos Professores Assistentes, 

Adjuntos e Titulares. 

 

Art. 8º -  A contratação ou dispensa do docente, nos termos da legislação em vigor, 

é de competência da Entidade Mantenedora, nos termos do seu Estatuto 

e do Regimento da Faculdade de Tecnologia de Curitiba, por proposta da 

Direção Geral. 

Parágrafo 1º A contratação ou promoção para as diversas categorias funcionais e 

respectivas referências, deverão ser solicitados pelo docente interessado, 

mediante protocolo de requerimento pessoal a Direção Geral. 

Parágrafo 2º A partir do primeiro dia do mês subsequente à aprovação do 

enquadramento ou da promoção pela Entidade Mantenedora, o docente 

fará jus ao recebimento dos novos valores referentes à sua categoria 

funcional, nos termos do despacho de deferimento da solicitação pela 

Direção Geral, por delegação de competência. 

Parágrafo 3º A constatação de qualquer irregularidade no enquadramento ou na 

comprovação da documentação apresentada implica no cancelamento do 

enquadramento aprovado, independente de outras sanções legais. 

 

Art. 9º - A promoção de uma categoria funcional para outra exige o preenchimento 

dos requisitos estabelecidos no Artigo 7º, em cada caso. 

 

CAPÍTULO V 

DO REGIME DE TRABALHO 

 

Art. 10 -  O docente integrante do Quadro de Carreira fica sujeito a um dos 
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seguintes regimes de trabalho, definidos pelo número de horas 

contratadas, sejam horas-aula ou horas-atividade ou ambas: 

I -    Tempo Integral (TI) com obrigação de prestar 40 (quarenta) horas 

semanais de trabalho; 

II -  Tempo Parcial (TP) com obrigação de prestar no mínimo 12 (doze) 

horas semanais de trabalho; 

III - Regime Horista (RH) para os que cumprem menos de 12 (doze) 

horas semanais de trabalho e percebem seus vencimentos 

exclusivamente em função das horas-aula ou horas-atividade 

contratadas. 

Parágrafo Único: A distribuição do número de horas-atividade destinadas ao 

ensino, pesquisa, extensão e à administração acadêmica, será definida 

pela Diretoria Geral após aprovação do respectivo plano orçamentário 

pela Entidade Mantenedora, por proposta da Direção Geral, nos termos 

da legislação. 

CAPÍTULO VI 

DOS VALORES E VANTAGENS 

 

Art. 11 - Os integrantes do Quadro de Carreira Docente são remunerados segundo a 

categoria funcional de enquadramento, respectivas referências e o regime 

de trabalho, conforme os valores expressos na tabela salarial específica, 

aprovada e atualizada periodicamente de acordo com a legislação, pela 

Entidade Mantenedora. 

Parágrafo 1º  O valor total dos salários será calculado em função do valor pecuniário 

da hora-aula ou hora-atividade da respectiva categoria funcional em que o 

docente estiver enquadrado nas suas funções de magistério da área e 

cursos de graduação. 

Parágrafo 2º  A remuneração das horas-aula ou horas-atividade, nos cursos ou 

programas de Pós – graduação e Extensão, quando ministrados em 

módulos ou em caráter eventual, será fixada em cada caso, em função 

das características do programa. 

I - A Diretoria Administrativa publicará, em ato próprio, o valor da 
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remuneração aludida, em cada caso, fixada pela Entidade 

Mantenedora. 

II -   A remuneração em questão cessará quando terminarem as atividades 

do evento, segundo a sua programação, e não gerará direitos de 

continuidade por ser atividade eventual, temporária e por obra certa. 

Art. 12 - A hora-aula compreende, para efeitos de remuneração, a aula efetivamente 

ministrada, seu planejamento e preparação, avaliação dos alunos e 

registro de notas e frequências. 

Parágrafo Único: O professor poderá ser convocado a estar presente em reuniões 

de coordenação, seminários, congressos, encontros diversos, semanas de 

estudos ou programas congêneres, no período que coincide com seu 

horário de trabalho, quando solicitado pelos seus coordenadores ou 

diretores ou quando seus alunos participam do mesmo evento. 

 

Art. 13 - A remuneração do Professor Substituto é fixada tendo em vista a 

qualificação do contratado, observada, sempre que possível, a 

correspondência com os valores estabelecidos para Professor do Quadro 

de Carreira Docente e o regime de trabalho que lhe for definido, nos 

termos do contrato. 

 

Capítulo VII 

DA PROMOÇÃO 

 

Art. 14 – A promoção do pessoal docente ocorrerá, exclusivamente, dentro de cada 

referência de cada categoria funcional, conforme previsto no artigo 6º e 

obedecerá às disposições seguintes e dar-se-á: 

 

I – Por critérios objetivos e automáticos, por antiguidade e merecimento, 

onde; 

 

a) a promoção automática por antiguidade – todo professor terá 

direito a um adicional por tempo de serviço equivalente a 5% 
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(cinco por cento) do seu salário-base mensal para cada cinco (5) 

anos trabalhados na FATEC-PR, independentemente do número 

de quinquênios. 

 

b) a promoção automática por merecimento – todo professor terá 

direito a um adicional por titulação, incidente sobre o valor da hora 

aula básica contratada, acrescida do repouso semanal 

remunerado e consideradas as 4,5 semanas a que alude o § 1º, 

do art. 320, da CLT, de 10% (dez por cento) para Mestres e de 

15% (quinze por cento) para Doutores. 

 

II – as promoções não automáticas observarão sempre os critérios de 

alternância entre antiguidade e merecimento. 

 

a) A promoção por antiguidade dar-se-á por tempo de serviço na 

referência da categoria funcional, na instituição e do professor; 

b) a promoção não automática, por merecimento, dar-se-á entre os 

candidatos habilitados, por decisão do CAS – Conselho de 

Administração Superior da FATEC-PR segundo critérios, 

meramente indicativos, de acordo com Regimento Geral, 

aprovado pelo MEC. 

 

Artigo 15 – Será utilizada como critério de desempate a existência de maior tempo 

de serviço na categoria, ou maior tempo como docente na FATEC-PR, 

ou, por fim, maior tempo de docência no ensino superior. 

 

Artigo 16 - As Promoções automáticas por merecimento e antiguidade, na forma 

prevista no inciso I, do artigo 14, serão efetivadas pelo órgão de 

administração de pessoal da FATEC-PR. 

 

Artigo 17 - A promoção de uma categoria funcional para outra exige o 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no Artigo 7º, em cada caso. 
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Parágrafo 1º - A ascensão no sistema de referências, definido pelas letras A, B, C e 

D e E no Artigo 6º, será feita exclusivamente pela pontuação obtida nos 

termos das exigências das Tabelas I e II em anexo, em função da 

produção científica e intelectual do docente e significará um acréscimo 

no valor hora-aula ou hora-atividade de 3% (três por cento) a cada letra 

conquistada. 

Parágrafo 2º - Para o primeiro enquadramento, o professor poderá apresentar toda 

a sua produção científica ou intelectual e, após este ato, só será aceita a 

produção nova, a partir da data desse enquadramento. 

Parágrafo 3º - A ascensão no sistema de referências deverá ser requerida no mês 

de dezembro de cada ano, para que haja tempo hábil para apreciação e 

aprovação para o período letivo seguinte. 

Parágrafo 4º Para ascensão à referência “E”, em qualquer categoria funcional, 

exige-se como condição mínima necessária, a publicação de pelo menos 

um livro didático, técnico, científico ou relacionado à área de atuação do 

docente, segundo as normas em vigor. 

 

Art. 18 - O docente que pleitear a promoção para a categoria funcional desejada, 

deve observar o seguinte: 

a)  Como primeira providência, encaminhar uma solicitação formal ao 

coordenador do seu curso, juntando os comprovantes necessários para 

o enquadramento; 

b) Por sua vez, o coordenador após analisar o caso em particular, 

formalizará seu parecer, a partir do qual, se favorável, o docente 

deverá dar entrada a um requerimento protocolado ao Diretor Geral, 

juntando os documentos e o parecer do(a) coordenador(a) do curso; 

c) Após análise final pela Direção Geral e pela Mantenedora, se for 

aprovada, a promoção passará a vigorar no início do próximo semestre 

letivo, quando então, o docente fará jus ao recebimento dos novos 

valores referentes à sua categoria funcional. 

 

Artigo 19 - A constatação de qualquer irregularidade no enquadramento ou na 
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comprovação da documentação apresentada implica o cancelamento do 

enquadramento aprovado, independente de outras sanções legais. 

 
CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 20 -  A instituição desenvolverá um Programa de Capacitação Docente – PCD, 

com o fim de promover a melhoria da titulação do seu corpo docente e sua 

respectiva promoção no Quadro de Carreira Docente. 

Parágrafo 1º - Os auxílios financeiros ou de afastamento das atividades para 

ingresso e desenvolvimento de cursos de pós-graduação de interesse 

institucional serão definidos pela Diretoria Geral, após aprovação de plano 

orçamentário próprio pela Entidade Mantenedora. 

Parágrafo 2º - O docente a quem for concedida licença remunerada, bolsa ou 

qualquer outra ajuda financeira para estudos, obriga-se a servir a 

Faculdade de Tecnologia de Curitiba, após seu regresso ou término do 

benefício, por período equivalente, nos termos fixados no respectivo 

contrato. 

Parágrafo 3º - A Faculdade de Tecnologia de Curitiba incentivará, dentro dos seus 

limites orçamentários, a participação docente em congressos, seminários 

e eventos congêneres, para publicação de trabalhos científicos ou 

intelectuais, de interesse institucional, na forma aprovada pela Direção 

Geral. 

  

Art. 21 - Os afastamentos para realizar curso de pós-graduação, participar de 

congressos ou seminários e outros eventos são objetos de 

regulamentação específica pelo Conselho de Administração Superior, nos 

termos propostos pela Direção Geral. 

 

Art. 22 - Para o enquadramento neste Quadro de Carreira Docente, é exigida uma 

das seguintes condições do professor: 

I - Estar contratado como Professor no Quadro atual e no exercício de 

suas funções; 
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II - Vir a ser contratado, não em caráter temporário, em qualquer regime 

de trabalho em vigor na Faculdade de Tecnologia de Curitiba. 

Parágrafo Único Estende-se o enquadramento ao professor que, estando 

afastado da Instituição, devidamente autorizado pela Direção Geral, 

atenda aos incisos deste artigo. 

 

Art. 23 - Cabe a Direção Geral constituir Comissão Especial constituída de 

Coordenadores de Cursos e Docentes, com respectivas atribuições, para 

implementar todo o processo de enquadramento dos professores. 

Parágrafo Único: Preside as reuniões da Comissão citada neste artigo, o Diretor-

Geral e, no impedimento deste, o coordenador do curso com maior 

número de docentes. 

 

Art. 24 - Este regulamento pode ser reformado ou alterado mediante proposta da 

Direção Geral e aprovação da Entidade Mantenedora. 

  

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 25 -  Os docentes em exercício na da Faculdade de Tecnologia de Curitiba, na 

data de aprovação do presente Regulamento permanecem, pelo princípio 

do direito adquirido, no mínimo, na categoria funcional em que estavam 

enquadrados. 

Parágrafo Único: Se desejarem, os aludidos docentes poderão solicitar novo 

enquadramento neste Regulamento, dentro do prazo de 02 (dois) anos, 

findo o qual, serão considerados num quadro fixo e em extinção. 

 

Art. 26 – Este regulamento, que contem o quadro de carreira, entrará em vigor no 

primeiro dia do mês seguinte ao que for publicada a decisão 

homologatória pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

Dê-se Ciência e Cumpra-se. 
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ANEXO ÚNICO 

Tabelas de Enquadramento Funcional 

TABELA I 

Nº DE 

ORDEM  PRODUÇÃO CIENTÍFICA E INTELECTUAL 
Nº DE 

PONTOS 

01 Livro editado, como autor ou coautor. 50 

02 Monografia de conclusão de projeto de pesquisa. 20 

03 Monografia de conclusão de projeto de extensão. 20 

04 Orientação comprovada de tese de Doutorado. 20 

05 Artigo publicado em periódico especializado. 10 

06 Trabalho apresentado em congressos/seminários. 10 

07 Autor de capítulo ou parte de livro publicado. 10 

08 Orientação comprovada de dissertação de Mestrado. 10 

09 Livro publicado em outra área, de cunho geral. 10 

10 Apostila publicada, em uso na instituição. 5 

11 Orientação comprovada de monografia de Especialização. 5 

12 Artigo publicado em revista de caráter geral. 2 

13 Tradução de artigo ou capítulo de livro publicado. 2 

14 Conferência proferida, com resumo publicado (cada). 2 

 

TABELA II 

NÚMERO DE PONTOS EXIGIDOS PARA ASCENSÃO NAS REFERÊNCIAS 

 
CATEGORIAS – REFERÊNCIAS 

A B C D E 

Assistente - 40 80 120 160 

Adjunto - 70 140 210 280 

Titular - 100 200 300 400 

 

TABELA III 

QUADRO DE REMUNERAÇÃO – 2010 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.4 POLÍTICA DE APERFEIÇOAMENTO/QUALIFICAÇÃO/ATUALIZAÇÃO 
DOCENTE 

 

A Instituição tem por meta qualificar e manter em seu quadro docente, 

profissionais titulados e com capacidade devidamente comprovada de dar aos 

alunos alta qualidade de ensino e de aprendizagem, além de desenvolver nos 

mesmos as habilidades e competências necessárias e específicas a cada um dos 

CATEGORIAS – REFERÊNCIAS 
Hora/ 

Aula 

TP 

20 horas 

TI 

40 horas 

    

Assistente 19,00 1.710,00 3.420,00 

Adjunto 20,00 1.800,00 3.600,00 

Titular 25,00 2.250,00 4.500,00 
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cursos propostos. 

O PDI prevê ações internas de custeio e ajuda para aqueles que procurem a 

qualificação necessária para a adequada atuação na instituição. 

Estão previstas bolsas de estudos parciais ou integrais, além de se 

oportunizar a participação de seus docentes em atividades complementares de 

qualificação na área de Informática. 

O Plano de Carreira, Cargos e Salários da FATEC-PR preveem critérios que 

também fazem parte de sua política de qualificação e atualização docente. 

 

5.4.1 Cursos de Capacitação e Eventos 

 

Os professores da FATEC-PR poderão receber incentivos financeiros para 

participação em eventos de sua área de atuação (congressos, simpósios e outros 

encontros científicos), limitada a participação em até duas vezes ao ano, por 

professor e desde que o projeto seja aprovado pela Instituição. 

Aos docentes com necessidade de realização de cursos de pós-graduação 

lato e stricto sensu em que seja necessário afastamento do cargo docente, haverá 

tratamentos específicos, conforme regulamento em anexo. 

Ao docente com titulação de especialista, a FATEC-PR poderá destinar 

recursos para cobrirem parte de suas despesas com o curso de mestrado aprovado 

pela instituição, sem necessidade de afastamento, respeitadas as cláusulas do 

contrato de vínculo com a instituição após o término do curso. 

Ao docente com titulação de mestre, a FATEC-PR poderá destinar recursos 

para cobrirem parte de suas despesas com o curso de doutorado aprovado pela 

instituição, sem necessidade de afastamento, respeitadas as cláusulas do contrato 

de vínculo com a instituição após o término do curso. 

Uma vez ao ano, a FATEC-PR promove um evento técnico, cient´fiico e 

pedagógico, denominado Semana Tecnológica, constituído por palestras 

acadêmicas de assuntos pertinentes aos cursos, exposição de trabalhos acadêmicos 

de alunos e professores, exposição de revistas e livros, divulgação de artigos 

publicados pelo corpo docente e discente e exposição de produtos de empresas 

parceiras. 
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A FATEC-PR promove cursos de pós-graduação Lato Sensu nos quais seus 

docentes tenham uma quantidade suficiente das vagas oferecidas, com desconto de 

50% (cinquenta por cento) na mensalidade, ou mesmo, dependendo da situação, 

bolsa de 100%. 

A FATEC-PR manterá em seu Quadro Docente um mínimo de 20% de 

mestres e doutores na área de concentração dos cursos e de mais 20% de mestres 

e doutores em outras áreas dos cursos, significando isto uma constante atualização. 

 

5.4.2 Coordenador do Curso – Regime de Trabalho, Titulação e Currículo. 

 

O Coordenador do Curso de Tecnologia em Eletrônica Industrial, Prof. Mestre 

Gustavo Hommerding Alt, tem a seguinte experiência profissional, conforme consta 

no Curriculum Lattes. 

Atua em empresa da área de formação. Tem experiência na área de 

Engenharia Elétrica, com ênfase em Eletrônica, atuando principalmente nos 

seguintes temas: controle de robôs, rede de computadores, rede de controle, 

controle em tempo real e Internet e Tecnologia da Informação. Atua como como 

docente na área de Tecnologia e Sistemas de Informação, e como coordenador 

curso Superior Eletrônica Industrial e Sistemas de Telecomunicações. 

No período de 1992 a 2000 atuou como Gerente de Tecnologia na Pixel 

Systems, PIXEL, Brasil. 

No período de 2001 a 2002 atuou como Gerente de Tecnologia na CELULAR 

CRT S/A, TELEFÔNICA, Brasil. 

Na área acadêmica atuou como docente nas seguintes IES: 

2008 – Atual : Faculdade de Tecnologia de Curitiba - FATEC-PR, Brasil. 

2006 – 2008 : Faculdade de Tecnologia São Carlos, FATESC, Brasil. 

2006 – 2008 : Faculdade Anchieta de Ensino Superior - FAESP, Brasil. 

2004 - 2008: Instituto de Ensino Superior de Joinville, IESVILLE, Brasil. 

O coordenador também tem experiência acadêmica como membro dos 

seguintes colegiados na FATEC-PR: 

- Membro do Conselho de Administração Superior – CAS; 

- Membro da Comissão Própria de Avaliação Institucional – CPA; 
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- Presidente do Colegiado do Curso; 

- Membro do NDE – Núcleo Docente Estruturante. 

 

Regime de trabalho do Coordenador = Integral 

Nº de horas semanais = 40 horas 

 

5.5 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é 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. Dessa forma, o Núcleo é o órgão consultivo responsável pela 

concepção do Projeto Pedagógico do Curso e tem, por finalidade, a atualização, 

revitalização do mesmo.  

As atribuições do Núcleo Docente Estruturante consistem em: 

I. Estabelecer o perfil profissional do egresso do curso; 

II. Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

III. Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no 

Colegiado de Curso, sempre que necessário; 

IV. Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso 

definidas pelo Colegiado; 

V. Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

VI. Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os 

eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico; 

VII. Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao 

Colegiado de Curso a indicação ou substituição de docentes, quando 

necessário. 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do respectivo curso segue a 

Resolução n.º 01, de 17 de JUNHO de 2010, conforme os parâmetros a seguir: 

I. ser constituído por um mínimo de 5 professores pertencentes ao corpo 

docente do curso;  

II. ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida 
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em programas de pós- graduação stricto sensu;  

III. ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou 

integral, sendo pelo menos 20% em tempo integral;  

IV. assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de 

modo a assegurar continuidade no processo de acompanhamento do 

curso. 

 

5.6 INTERDISCIPLINARIDADE NA PRÁTICA DOCENTE  

 

Entre os princípios pedagógicos que estruturam as áreas de conhecimento 

destaca-se como eixo articulador, a interdisciplinaridade. Para observância da 

interdisciplinaridade é preciso entender que as disciplinas resultam de recortes e 

seleções, historicamente constituídos.  

A forma de inserção e abordagem das disciplinas num currículo escolar é em 

si mesma indicadora de uma opção pedagógica de propiciar ao aluno a construção 

de um conhecimento fragmentário ou orgânico e significativo, quanto à compreensão 

dos fenômenos naturais, sociais e culturais.  

É importante deixar claro que a prática docente, ao adotar a 

interdisciplinaridade como metodologia no desenvolvimento do currículo escolar, não 

significa o abandono das disciplinas nem supõe para o professor uma “pluri-

especialização” bem difícil de imaginar, com o risco do sincretismo e da 

superficialidade.  

Para maior consciência da realidade, para que os fenômenos complexos 

sejam observados, vistos, entendidos e descritos torna-se cada vez mais importante 

a confrontação de olhares plurais na observação da situação de aprendizagem. Daí 

a necessidade de um trabalho de equipe realmente pluridisciplinar e que 

impossibilite a fragmentação do conhecimento.  

O projeto pedagógico em seus conteúdos programáticos busca a 

interdisciplinaridade e a instituição coloca à disposição dos professores e 

coordenadores o coordenador pedagógico, que possui como objetivo principal o eixo 

articulador do curso e suas nuances.  

 



 

 [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL] 

214 
 

 

6 INSTALAÇÕES PARA O CURSO 
 

       

6.1 ESPAÇO FÍSICO DO CURSO 

- 

O espaço físico disponibilizado pela FATEC-PR aos seus alunos, professores 

e funcionários foi projetado de tal maneira que atenda, da maneira mais satisfatória 

possível, dentro dos critérios estabelecidos pelo MEC, aos seguintes requisitos: 

a) Dimensão – espaço físico adequado para o número de usuários e para o 

tipo de atividade; 

b) Acústica – isolamento de ruídos externos e boa audição interna, com uso 

de equipamentos, se necessário; 

c) Iluminação – luminosidade natural e/ou artificial; 

d) Ventilação – adequada às necessidades climáticas locais ou com 

equipamentos,se necessário; 

e) Mobiliário e aparelhagem específica – adequado e suficiente; 

f) Limpeza – áreas livres são varridas e sem lixo, os pisos são lavados 

regularmente, mantendo-os sem sujeira, poeira e lixo. O depósito e as 

cestas de coleta de lixo estão disponibilizados em lugares estratégicos, 

como próximos às salas de aulas na cantina, na biblioteca, nas salas de 

estudo etc. 

 

6.1.1 Descrição da Estrutura Física  

 

O quadro a seguir apresenta a distribuição das instalações físicas geral da 

FATEC-PR, incluindo salas de aula, instalações para docentes, área de alimentação, 

laboratórios, biblioteca, auditório e instalações sanitárias.  

OBS: Estas áreas estão sendo ajustadas, em função de obras para atender 

os novos cursos solicitados pela IES. 

O quadro a seguir mostra os espaços físicos da FATEC-PR. 
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ÁREA (m2) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

16,00 Sala da Direção Geral 

18,15 Sala das coordenações 

18,74 Sala das coordenações de Cursos Técnicos 

21,00 Sala de Professores 

12,00 Sala de reuniões / Atendimento Psicopedagógico / 

Empresa Junior.  

16,00 Sala de CPA e NDEs 

3,89 WC Feminino da Administração 

3,89 WC Masculino da Administração 

26,00 Recepção da Entrada 

16,94 Hall de Entrada da Secretaria e Coordenações  

20,00 Tesouraria/RH (junto a Secretaria Geral) 

40,00 Secretaria Geral 

73,93 Hall Principal 

39,08 Laboratório Multidisciplinar I (Física, Eletrônica, Elétrica) 

55,53 Laboratório Multidisciplinar II (Química) 

60,00 Laboratório Multidisciplinar III (Física) 

60,00 Laboratório de informática e Redes 

136,66 Biblioteca 

120,00 Sala de aula 01 

39,00 Sala de aula 02 

120,00 Sala de aula 03 

55,56 Sala de aula 04 

44,00 Sala de aula 05 

39,00 Sala de aula 06 

120,00 Sala de aula 07 

120,00 Sala de aula 08 

75,71 Sala de Aula 09 

90,00 Auditório / Sala de Aula 10 

44,00 Sala de aula 11 

60,00 Sala de aula 12 

60,00 Sala de aula 13 

60,00 Sala de aula 14 

60,00 Sala de aula 15 

60,00 Sala de aula 16 

60,00 Sala de aula 17 

60,00 Sala de aula 18 

159,01 Área de circulação (Corredores, …) 

31,37 WC Masculino 

23,34 WC Feminino 

3,54 WC para Portadores de Necessidades Especiais (PNE) 

20,65 WC Masculino piso superior 

20,65 WC Feminino piso superior 

47,34 Almoxarifado, ao lado do Laboratório de Química)  

12,08 Almoxarifado (Núcleo de Materiais e Patrimônio) 

82,2 Cantina e Área Coberta de Convivência 

 Quadra Poliesportiva 

 Área de Convivência 

3400,00 m2 ÁREA TOTAL 
Quadro 20 - Espaços Físicos da Infraestrutura da FATEC-PR. 
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6.1.2 Salas de Aula 

 

As salas de aula da FATEC-PR são dimensionadas para atender 

satisfatoriamente às atividades acadêmicas nelas realizadas, sendo adequadas ao 

número de alunos e de disciplinas dos cursos de graduação e de pós-graduação, 

disponibilizando para seus alunos e professores um ambiente iluminado, ventilado, 

com boa acústica, limpo, com móveis e acessórios para o bom andamento das 

aulas. 

 

6.1.3 Instalações para docentes 

 

Os docentes dos cursos de graduação da FATEC-PR contam com uma sala 

de professores, na qual é possível fazer reuniões, atender alguns alunos para 

orientações gerais, além de se constituir um espaço de encontro dos docentes de 

vários cursos. 

A sala dos professores atende satisfatoriamente aos requisitos de iluminação, 

ventilação, acústica, limpeza, mobiliário e equipamentos, sendo adequada para o 

número de usuários e para o tipo de atividade. 

 

6.1.4 Instalações administrativas 

 

Na FATEC-PR, em suas instalações, existem salas destinadas 

especificamente para as funções administrativas da Instituição e dos cursos 

oferecidos (secretaria, tesouraria, almoxarifado, patrimônio etc.). 

A IES considera que o espaço físico reservado para esses setores é 

adequado para o número de usuários e para o tipo de atividade desenvolvida. Tais 

espaços atendem satisfatoriamente as condições de iluminação, ventilação, 

acústica, limpeza, mobiliário e equipamentos. 

 

6.1.5 Instalações para a Coordenação do curso 

 

O coordenador do Curso de TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL 
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da FATEC-PR possui uma sala específica, na qual é possível fazer reuniões com 

docentes do curso, atendimento a alunos e desenvolver atividades administrativas 

inerentes à rotina de cada curso. 

A sala do coordenador de curso atende satisfatoriamente aos requisitos de 

iluminação, ventilação, acústica, limpeza, mobiliário e equipamentos, sendo 

adequada para o número de usuários e para o tipo de atividade. 

 

6.1.6 Auditórios e Salas de Conferência 

 

A FATEC-PR dispõe de um (1) mini-auditório, onde a Instituição realiza eventos 

relacionados aos seus cursos, servindo também como sala de conferência e sala de 

aula. O auditório apresenta um espaço físico adequado para o número de usuários e 

para o tipo de atividade que se destina e atende, adequadamente, aos requisitos de 

iluminação, ventilação, acústica, limpeza, mobiliário e equipamentos. 

 

6.1.7 Gabinetes de Trabalho para Professores em Tempo Integral  

 

A Instituição possui gabinetes de trabalho implantados para os docentes em 

tempo integral com adequada: disponibilidade de equipamentos de informática em 

função do número de professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. 

 

6.1.8 Condições de acesso para portadores de necessidades especiais 

 

A FATEC-PR se preocupa em garantir os requisitos mínimos de 

acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais que estudam ou 

venham a estudar na Instituição, tendo como referência a norma ABNT 9050, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata da Acessibilidade de Pessoas 

Portadoras de Deficiências e Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos 

Urbanos.  

A IES atende tais normas e também à Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 

2003 (que dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de 



 

 [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL] 

218 
 

deficiências, para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de 

cursos, e de credenciamento de instituições). A instituição adota os seguintes 

procedimentos: 

 

6.2.1 Para alunos com deficiência física 
 

Para alunos com deficiência física, a EIS proporciona: 

 Eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, 

permitindo o acesso aos espaços de uso coletivo; 

 Reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de 

serviços; 

 Construção de rampas com corrimãos ou colocação de elevadores, 

facilitando a circulação de cadeira de rodas; 

 Adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o 

acesso de cadeira de rodas; 

 Colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

 Instalação de lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura 

acessível aos usuários de cadeira de rodas. 

 

6.2.2 Para alunos com deficiência visual 
 

Há o compromisso formal da instituição de proporcionar, caso seja solicitada, 

desde o acesso até a conclusão do curso, sala de apoio contendo: 

 Gravador e fotocopiadora que amplie textos; 

 Plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em fitas; 

 Software de ampliação de tela; 

 Equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com 

visão subnormal; 

 Lupas, réguas de leitura; 

 Scanner acoplado a computador; 

 Plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos básicos 

em Braille. 
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6.2.3 Para alunos com deficiência auditiva 
 

Existe o compromisso formal da instituição de proporcionar, caso 

seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso: 

 Quando necessário, intérpretes de língua de sinais/língua portuguesa, 

especialmente quando da realização de provas ou sua revisão, 

complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este 

não tenha expressado o real conhecimento do aluno; 

 Flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico; 

 Aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade escrita 

(para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o 

estudante estiver matriculado); 

 Materiais de informações aos professores para que se esclareça a 

especificidade linguística dos surdos. 

 

6.1.9 Infraestrutura de segurança 

 

O Sistema de Segurança atua no sentido de garantir a prevalência das 

normas de segurança no que se refere às suas atribuições de prevenção e 

segurança às pessoas. Quanto à segurança patrimonial, a Faculdade dispõe de 

corpo próprio de vigilantes que garante este serviço e assegura a guarda da 

estrutura patrimonial (prédios, móveis, equipamentos). Além disso, a FATEC-PR tem 

instalado e operante, um sistema de câmeras de vigilâncias que abrange, tanto a 

parte interna quanto a parte externa. 

 

6.2 EQUIPAMENTOS 
 

A seguir estão descritas as considerações sobre os equipamentos 

disponibilizados para o curso. 

 

6.2.1 Acesso dos docentes, técnicos e alunos aos equipamentos de 
informática e aos recursos audiovisuais e multimídia  
 



 

 [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL] 

220 
 

Com vista a uma utilização que seja simultaneamente de qualidade, ordeira, e 

satisfatória dos laboratórios, a FATEC-PR estabeleceu o conjunto de orientações 

abaixo enunciadas. Desnecessário dizer, que para qualquer norma funcionar tem de 

haver bom senso e civismo, tanto da parte de quem as cumpre como de quem as 

aplica. Esperamos, portanto que de ambas as partes exista compreensão e ajuda 

mútua.  

A manutenção e conservação dos laboratórios incluem os laboratórios de 

ensino de graduação e os laboratórios de pesquisa, sendo executada por 

funcionários dos próprios cursos ou por pessoal especializado ou treinado para 

exercer estas funções. A coordenação da manutenção e conservação das 

instalações fica a cargo dos coordenadores das subáreas didáticas dos cursos. Há 

supervisores para cada laboratório ou instalação ou grupos de laboratórios definidos 

pela administração. A IES tem ativo e operante um NÚCLEO DE BENS MATERIAIS 

E PATRIMONIAIS que apoia na catalogação, guarda e disponibilização de materiais 

e equipamentos para as aulas teóricas e práticas. 

Os procedimentos de manutenção são divididos em 3 grupos: manutenção 

preventiva, manutenção corretiva e manutenção de emergência.  

Os procedimentos de manutenção incluem as atividades de:  

 Substituição de peças ainda em condições de uso ou funcionamento cujo 

tempo de uso esteja próximo ao final do tempo de vida útil;  

 As reformas de instalações e equipamentos de forma a minimizar a 

probabilidade da ocorrência de incidentes e interrupções nas rotinas de 

trabalho;  

 As reformas necessárias à implementação de novas atividades;  

 As reformas necessárias para a ampliação e/ou aumento da capacidade 

das atividades;  

 Os consertos e reformas necessárias após a ocorrência de acidentes e/ou 

incidentes;  

 Reformas que atendem a minimização e/ou eliminação de riscos de 

acidentes de alta ou altíssima probabilidade  
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6.2.2 Recursos audiovisuais e multimídia 
 

A FATEC-PR disponibiliza equipamentos audiovisuais (retroprojetor, 

multimídia, TV, etc.), que podem ser utilizados pelos professores e alunos do curso. 

Tais recursos existem em quantidade adequada às necessidades de professores e 

alunos, disponíveis mediante agendamento, para os cursos atualmente oferecidos, 

com vistas a facilitar a rotina acadêmica. 

 

TIPO DE EQUIPAMENTO  QUANTIDADE 

Projetor multimídia  12 

Laptops  1 

Caixas de som amplificadora  3 

Sistema de Amplificação c/ 2 caixas e microfone sem fio 7 

DVD  1 

Quadro 11- Descrição dos equipamentos - multimídia. 

 
 

Além dos equipamentos acima estão disponíveis para uso em sala de aula, 
dois racks, com microcomputadores e TV Tela Plana com a seguinte configuração. 

 
 

QTD EQUIPAMENTO PROCESSADOR RAM CD/DVD HD Vídeo   

1 Rack. ECS 741GX-M 
Sempron 2.2 
Ghz 256MB 

CD LG 
52X 40GB 

TV Tela 
Plana AOC 
40” 1 

 1 Rack. ECS 741GX-M 
Sempron 2.2 
Ghz 512MB 

CD LG 
52X 40GB 

TV Tela 
Plana AOC 
40” 1 

Quadro 12- Equipamentos Multimídia. 

 

6.2.3 Infraestrutura de Informática 

 

Número de computadores dos laboratórios de Redes e informática: 40 

Total de alunos matriculados nos cursos superiores no primeiro semestre de 

2017: 1066 

Além dos computadores dos laboratórios de Redes e Informática, a FATEC-

PR conta ainda com 6 computadores na biblioteca ligados à internet, para uso dos 

alunos. Aproximadamente 80% dos alunos da faculdade adquiriram o seu 

equipamento, acessando os materiais depositados no sistema acadêmico e a 
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internet, em sala de aula, através do seu próprio terminal. 

Mais de 80 alunos na Fatec-PR utilizam seus notebooks como ferramenta de 

estudos em sala de aula e todos com acesso a internet através da rede sem fio. 

Esses laboratórios podem ser utilizados de segunda a sábado. 

Para atender a demanda dos laboratórios a faculdade conta com uma equipe 

técnica especializada composta por um tecnólogo em redes de computadores, um 

estagiário de informática e um auxiliar técnico. 

 

6.2.4 Plano de Atualização Tecnológica e Manutenção dos Equipamentos 

 

A Instituição tem por objetivo manter seu parque tecnológico atualizado, não 

só por atuar especificamente em cursos propriamente ditos de tecnologia de ponta, 

como informática e telecomunicações, por exemplo, mas, e principalmente, para 

manter satisfatório nível de qualidade nos mesmos. 

As informações são geradas permanentemente para todos os laboratórios 

da instituição e os mesmos recebem o mesmo tratamento quanto à 

atualização/manutenção de seu parque de máquinas, programas e sistemas. 

A instituição conta com 02 laboratórios específicos para o curso de 

Eletrônica e, com o decorrer dos períodos letivos, tem como proposta fazer as 

devidas atualizações do parque de máquinas, bem como da expansão dos 

equipamentos, de tal for ma a atender à demanda dos cursos e turmas existentes a 

cada período. 

Para tais metas de expansão, a entidade mantenedora destinará em seu 

plano orçamentário os recursos necessários. 

Assim, mantém um técnico permanente na atividade de manutenção e 

destina em seu orçamento recursos para substituição e atualização de 

equipamentos e softwares, assim que sejam detectadas as necessidades das 

devidas remoções dos itens desatualizados e/ou comprometidos quanto ao 

funcionamento. 

A periodicidade mais eficaz até então constatada para ações mais amplas 

de atualizações e/ou substituições é a semanal, ou seja, permanentemente, 

justamente para não comprometer o andamento dos cursos com possíveis 

interrupções de acesso aos laboratórios. 
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As constatações de necessidades de manutenção e/ou substituição partem, 

em um primeiro plano, dos próprios docentes e/ou funcionários administrativos, os 

quais mantém informado o pessoal de apoio técnico quanto às possíveis e 

necessárias melhorias. A comunicação é prontamente encaminhada à diretoria 

geral, que providencia, por sua vez, as devidas aquisições e/ou encaminhamento 

para manutenção externa, se for o caso. 

 

6.2.5 Laboratórios Especializados 

 

Os laboratórios especializados de Eletrônica Industrial: Laboratório de 

Eletricidade, Eletrônica Analógica e de Potência e Laboratório de Eletrônica Digital e 

Microprocessadores contam com infraestrutura e serviços especializados que 

atendem plenamente as atividades desenvolvidas, estando equipados com 

equipamentos específicos para prática de Eletrônica Industrial, além de contar com 

os demais laboratórios da instituição. 

Para apoio às suas atividades práticas e de projeto, como o laboratório de 

Telecomunicações e Cabeamento e os laboratórios de Informática e Redes, que 

contam com 40 computadores divididos em 3 laboratórios diferentes, onde cada sala 

tem capacidade para 30 alunos, ou seja, 2 alunos por computador. 

Estas áreas sofrerão mudanças em 2017, em função da solicitação de novos 

cursos. 

 
 

Laboratório de Informática e Rede de Computadores I 
 

O quadro a seguir mostra os equipamentos do Laboratório de Informática e 
Redes I (Lab. 04). 

 

Configuração de máquinas 
nº S.O RAM HD Processador Nome Status 

1 Windows 7 Prof 64 Bits 4.00 G 500 GB Core I3 FL100001 Aluno OK 

2 Windows 7 Prof 64 Bits 4.00 G 500 GB Core I3 FL10002 Aluno OK 

3 Windows 7 Prof 64 Bits 4.00 G 500 GB Core I3 FL10003 Aluno OK 

4 Windows 7 Prof 64 Bits 4.00 G 500 GB Core I3 FL100004 Aluno OK 

5 Windows 7 Prof 64 Bits 4.00 G 500 GB Core I3 FL100005 Aluno OK 
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Configuração de máquinas 
nº S.O RAM HD Processador Nome Status 

6 Windows 7 Prof 64 Bits 4.00 G 500 GB Core I3 FL100006 Aluno OK 

7 Windows 7 Prof 64 Bits 4.00 G 500 GB Core I3 FL100007 Aluno OK 

8 Windows 7 Prof 64 Bits 4.00 G 500 GB Core I3 FL100008 Aluno OK 

9 Windows 7 Prof 64 Bits 4.00 G 500 GB Core I3 FL100009 Aluno OK 

10 Windows 7 Prof 64 Bits 4.00 G 500 GB Core I3 FL100010 Aluno OK 

11 Windows 7 Prof 64 Bits 4.00 G 500 GB Core I3 FL100011 Aluno OK 

12 Windows 7 Prof 64 Bits 4.00 G 500 GB Core I3 FL100012 Aluno OK 

13 Windows 7 Prof 64 Bits 4.00 G 500 GB Core I3 FL100013 Aluno OK 

14 Windows 7 Prof 64 Bits 4.00 G 500 GB Core I3 FL100014 Aluno OK 

15 Windows 7 Prof 64 Bits 4.00 G 500 GB Core I3 FL100015 Aluno OK 
Quadro 21 - Computadores do Laboratório de Informática e Redes I. 

 

 
Laboratório de Informática e Rede de Computadores II 

 
O quadro a seguir mostra os equipamentos do Laboratório de Informática e 

Redes II (Lab. 05). 
 

Configuração de máquinas 
nº S.O RAM HD Processador Nome Status 

1 Windows 7 Prof 64 Bits 4.00 G 500 GB Core I3 FL200001 Aluno OK 

2 Windows 7 Prof 64 Bits 4.00 G 500 GB Core I3 FL200002 Aluno OK 

3 Windows 7 Prof 64 Bits 4.00 G 500 GB Core I3 FL200003 Aluno Ok 

4 Windows 7 Prof 64 Bits 4.00 G 500 GB Core I3 FL200004 Aluno OK 

5 Windows 7 Prof 64 Bits 4.00 G 500 GB Core I3 FL200005 Aluno OK 

6 Windows 7 Prof 64 Bits 4.00 G 500 GB Core I3 FL200006 Aluno OK 

7 Windows 7 Prof 64 Bits 4.00 G 500 GB Core I3 FL200007 Aluno OK 

8 Windows 7 Prof 64 Bits 4.00 G 500 GB Core I3 FL200008 Aluno OK 

9 Windows 7 Prof 64 Bits 4.00 G 500 GB Core I3 FL200009 Aluno Ok 

10 Windows 7 Prof 64 Bits 4.00 G 500 GB Core I3 FL200010aluno OK 

11 Windows 7 Prof 64 Bits 4.00 G 500 GB Core I3 FL200011 Aluno Ok 

12 Windows 7 Prof 64 Bits 4.00 G 500 GB Core I3 FL200012 Aluno OK 

13 Windows 7 Prof 64 Bits 4.00 G 500 GB Core I3 FL200013 Aluno OK 

14 Windows 7 Prof 64 Bits 4.00 G 500 GB Core I3 FL200014 Aluno OK 

15 Windows 7 Prof 64 Bits 2,00 G 134 GB Intel Celeron FL200015 Aluno OK 
Quadro 22 - Computadores do Laboratório de Informática e Redes II. 
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Laboratórios Laboratório de Eletricidade, Eletrônica Analógica e de Potência e 
Laboratório de Eletrônica Digital e Microprocessadores (Laboratorio 

Multidisciplinar I) 
 

Nos quadros a seguir estão apresentados relações de parte dos 

equipamentos dos laboratórios específicos do Curso de Tecnologia em Eletrônica 

Industrial. 

Laboratório Multidisciplinar I 
Área Total 50 m² 

Descrição 
✓ Dispostas em bancadas (3,00 x 0,85), revestidas de granito, com pia, com 6 tomadas elétricas e 

um ponto de gás em cada bancada.  
✓ Armários para guardar o material experimental e os instrumentos de laboratório. 

Disciplinas 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Física Aplicada 

Eletricidade Básica 
Eletrônica Básica 

Equipamentos e Instrumentação 
Indutrial 

Eletrônica de Potência 

Sistemas de Controles Industriais 
Sensores e Atuadores 

Acionamentos Comandos Elétricos e 
Eletrônicos 

Controladores Lógicos Programáveis 

Princípios de Robótica Industrial 
Técnicas de Manutenção Eletrônica 

 

 
QUAN

T 
EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÕES SETOR 

        

6 Alicate Amperímetro Analógico - Máximo 600V / AC 

A
L
M

O
X

A
R

I
F
A

D
O

 

1 Alicate Amperímetro Digital CAT2 - Máximo 1000A / AC 

1 Autotransformador Entr. 127V / Saída 220v - 10A 

1 Autotransformador 

Variável - Entr. 220V / Saída 0 a 240V / 

1247 W 

2 Bóia de Nível 220V para motor monofásico 

43 Botoeira 10A / 4KV  -  1NA + 1NF 

9 Caixa para botoeira Caixa de PVC 102X102X 55 BCA 

2 Célula Fotoelétrica 127V / 12A 

20 Contator 230V / 3A - p/ motor máximo 3 CV 

12 Contator 
3TF40 22-0XN1 220V/60HZ - 2NA + 2NF - 
9A 

10 
Controlador Lógico 
Programável 

3 Entr. Analóg. /6 Entr. Digitais / 4 Saídas a 
Relé  

1 
Controlador Lógico 
Programável 8 Entr. Digitais / 6 Saídas a Relé  

6 Disjuntor Termomagnético 10A 

2 Disjuntor Termomagnético 20A 

2 Disjuntor Termomagnético 25A 

1 Disjuntor Termomagnético 35A 

4 Disjuntor  Termomagnético 15A 

4 Disjuntor Motor 600V - Motor até 0,25 CV 1,6-2,5A 

3 Disjuntor Motor 600V - Motor até 25 CV 
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14 Ferro de Solda 127V / 30W 

4 Fim de Curso 230VAC / 5A - Alavanca Ajustável 

1 Fim de Curso 380VAC / 10A 

11 Fonte Analógica Regulável 0 a 18 Vdc / 1A 

6 Fonte digital Regulável 1,2 a 15 Vdc / 5A 

41 Fusível Diazed 500V / 25A 

4 Gerador de funções 1 Hz a 10Khz 

2 Inversor de Freqüência  200-240V / 2,5A - p motor 0,5 HP 

2 Inversor de Freqüência  220V / 8.1A - p/ motor 3 CV 

5 Mesa Digital 

8 Entr. Analóg. /2 Entr. Digit. / 8 Saídas 

Analóg. / 8 Saídas Digit.  

5 
Microcontrolador 
Programável Arduino / Programação C 

9 
Microcontrolador 
Programável Basic Step / Programação Assembler 

5 Motor Monofásico 110V / 7A  - 220V / 3,5A  - 1/2 CV  

10 Motor Trifásico 
220V / 0,8A / 1,2CV  -  380V / 0,4A / 0,16 
CV 

34 Multímetro Digital 

50 Multímetro  Analógico 

4 Osciloscópio 10 Mhz 

9 Pront On Bord 
--------------------------------------------------

------------------' 

3 Plugs de Tomada 500V / 30A - Bifásico 

2 Receptáculo 220V / 2A para lâmpada incandescente 

9 Relé Falta de Fase 220V / 5A - p/ motor 3 CV 

16 Rele Temporizador  Bobina 220V / Contato 24V - 3A 

5 Rele Temporizador  Estrela/Triangulo DTS1 220V - 3A 

36 Relé Térmico 600V / 2,5A  - p/ motor máximo 3 CV 

2 Softstart 110-480V - 3A 

8 Sugador 
--------------------------------------------------

------------------' 

32 Transformador Entr. 127V / Saída 12 + 12 - 1A 

 
 

 
  Bancadas Elétricas Móveis  

QUANT. 
P/ FACE 

QUANT. P/ 
BANCADA 

TOTAL EQUIPAMENTO ESPECIFICAÇÃO SETOR 

      

7 14 28 Receptáculo Para lâmpada incandescente 
do tipo mignon 

A
L

M
O

X
A

R
IF

A
D

O
 

3 6 12 Lâmpada Incandescente 220V / 40W 

3 6 12 Lâmpada Incandescente 220V / 60W 

1 2 4 Lâmpada Incandescente 220V / 25W - vermelha 

1 2 4 Interruptor Indutivo De embutir, com espelho 

1 2 4 Interruptor 3 Teclas Simples De embutir, com espelho 

2 4 8 Interruptor 1 Tecla Paralela De embutir, com espelho 

1 2 4 Interruptor 1  Tecla Intermediário De embutir, com espelho 

1 2 4 Dimmer De embutir, com espelho 

1 2 4 Interruptor de Campainha  1 tecla, de embutir, com 
espelho 

1 2 4 Minuteria de corredor eletrônica  1 tecla, de embutir, com 
espelho 

2 4 8 Tomada simples De embutir, com espelho 

1 2 4 Tomada com Terra De embutir, com espelho 

1 2 4 Reator 1 ou 2 lâmpadas fluorescente 
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de 10W – 127/220V 

1 2 4 Calha Para lâmpada fluorescente de 
33cm 

2 4 4 Lâmpada Fluorescente 10W / 33cm / branca 

1 2 4 Sensor de presença  De embutir 

1 2 4 Cigarra De embutir 220V 

1 2 4 Campainha Tipo lira 220V 

120 240 480 Borne Miniatura Fêmea do pino banana 
vermelho 

4 8 16 Borne Miniatura Fêmea do pino banana verde 

6 12 24 Borne Miniatura Fêmea do pino banana preto 

2 4 8 Borne Miniatura Fêmea do pino banana branco 

2 4 8 Borne Miniatura Fêmea do pino banana azul 

2 
 

2 5 Motor Monofásico 
110V / 7A  - 220V / 3,5A  - 1/2 
CV  

2 2 10 Motor Trifásico 
220V / 0,8A / 1,2CV  -  380V / 
0,4A / 0,16 CV 

 

 
 

 

Quadro 24 – Equipamentos para uso nos Laboratórios de Eletrônica Industrial (parte). 

 

Nas práticas de Microprocessadores e Microcontroladores, a IES fornece Kits 

(alguns construídos pela IES) para uso em laboratório, tais como kits CLP e de 

Microprocessadores Arduino, entre outros. 

O laboratório de telecomunicações e cabeamento conta um painel 

demonstrativo com os cabos, pinagens e ferramentas para serem utilizados em 

aulas práticas de cabeamento. 

Os laboratórios de Redes e Informática foram constituídos com o objetivo de 

dar suporte às atividades pedagógicas e acadêmicas da FATEC-PR, sendo de uso 

exclusivo de seus alunos e professores.  

Estes laboratórios passaram por uma reestruturação de hardware, 

cabeamento e software, e uma importante mudança foi a parceria com a Microsoft 

no programa MSDNAA, o qual estabelece parcerias entre a Microsoft e Instituições 

de Ensino Superior na área de informática para utilização de seus softwares em 

laboratórios de ensino e pesquisa. 

A implantação da rede sem fio trouxe inúmeros benefícios para os alunos da 

FATEC-PR, possibilitando que muitas práticas de laboratório fossem feitas na 

própria sala de aula, com os alunos acessando a rede através de seus próprios 

computadores, fato este que além da comodidade tem a a vantagem de o aluno 

poder rever o que fez sempre que desejar ou até mesmo terminar a prática em casa. 

Para atender a demanda dos laboratórios a faculdade conta com uma equipe 
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técnica especializada composta por um tecnólogo em redes de computadores e 

chefe da equipe, um projetista (com nível de mestrado), um analista de suporte, uma 

estagiária de eletrônica, um estagiário de informática e um auxiliar técnico. 

 

6.3   BIBLIOTECA 

 

Este item visa apresentar os tópicos pertinentes à Biblioteca da FATEC-PR, 

ressaltando a necessidade de conscientização de alunos e professores quanto à 

importância da interação entre a biblioteca e as atividades acadêmicas.  

Descreve detalhadamente os recursos indispensáveis tanto à Biblioteca, 

quanto aos seus colaboradores e/ou usuários e detalha a política de 

desenvolvimento do acervo, dando destaque para os critérios de avaliação tanto de 

livros quanto de periódicos.  

 

6.3.1 Espaço Físico da Biblioteca 

 

A Biblioteca da FATEC-PR conta com espaço para leitura e estudos. A 

Biblioteca possui ventilação e iluminação satisfatórias e bom estado de conservação 

do acervo da instituição e dos cursos.  Estão previstos, semestralmente, 

investimentos na aquisição de novos títulos. 

A Biblioteca conta com área de 96,7 m2 para acervo, e espaço de mais de 

40 m2 para ambiente de estudos com mesas e cadeiras para utilização dos 

acadêmicos. Há uma Sala de Estudos em Grupo e uma Sala de Vídeo, em um Rack 

com TV HD e Microcomputador, para projeção de filmes. 

Conta ainda com 06 microcomputadores com acesso banda larga à internet 

e ao acervo da biblioteca. 

O quadro a seguir mostra os computadores da Biblioteca. 
 

Configuração de máquinas 
nº S.O RAM HD Processador Nome Status 

1 Ubuntu 1,00 GB 37 GB Intel Pentium 4 fb00001aluno OK 

2 Ubuntu 1,00 GB 148 GB Intel Pentium 4 fb00002aluno OK 

3 Ubuntu 1,00 GB 297 GB Intel Pentium 4 fb00003aluno OK 

4 Ubuntu 1,00 GB 297 GB Intel Celeron fb00004aluno OK 
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5 Ubuntu 2,00 GB 67 GB AMD Sempron fb00005aluno OK 

6 Ubuntu 2,00 GB 67 GB AMD Sempron fb00006aluno OK 
Quadro 25 - Computadores da Biblioteca. 

 

6.3.2 Recursos Humanos da Biblioteca 

 

A Biblioteca conta com uma Bibliotecária, com formação específica de nível 

superior, e dois auxiliares de biblioteca. 

  

6.3.3 Serviços Oferecidos Pela Biblioteca 

 

A Biblioteca desenvolve as seguintes atividades: 

 Auxiliar a pesquisa científica; 

 Controlar o sistema de empréstimo; 

 Realizar o empréstimo interbibliotecário; 

 Fornecer levantamento bibliográfico; 

 Orientar a elaboração de referências bibliográficas; 

 Realizar intercâmbio de informações científicas entre as faculdades da 

área; 

 Fornecer orientações bibliográficas aos alunos; 

 Realizar atividades culturais; 

 Pesquisar na Internet; 

 Pesquisar no COMUT; 

 Consultar recursos locais; 

 Realizar empréstimo domiciliar. 

 

6.3.4 Formas de Funcionamento da Biblioteca 

 

Os horários de funcionamento da Biblioteca são condizentes com os turnos 

de funcionamento dos cursos.  

O processo de rotina da Biblioteca é automatizado (empréstimos, 

devoluções, renovações e reservas). 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUÇÃO Nº 007/2010 – CAS: REGULAMENTO DE USO DA BIBLIOTECA 

DA FATEC-PR 

 

O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conforme 

disposto no Regimento Interno da Faculdade de Tecnologia de Curitiba – FATEC-

PR, estabelece o Regulamento de uso da Biblioteca, conforme a seguir. 

 

REGULAMENTO DE USO DA BIBLIOTECA DA FATEC-PR 

 

CAPÍTULO I  

DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 1º A Biblioteca da Faculdade de Tecnologia de Curitiba-FATEC-PR está aberta 

para visitas, consultas ao acervo e demais atividades de segunda a sexta-

feira, das 08:00 as 22:00h de segunda a sexta-feira e aos Sábados, das 

8:00h as 12:00h. 

 

Art. 2º A consulta ao acervo da biblioteca é livre, respeitadas as regras deste 

regulamento. 

 

Art. 3º São considerados serviços prestados pela biblioteca: 

I - orientação dos funcionários aos usuários; 

II - consulta ao catálogo informatizado; 

III - empréstimo de materiais da biblioteca; 

IV - consulta à Internet; 

V - consulta aos sistemas de comutação bibliográfica. 

Parágrafo único - É indispensável a apresentação da carteirinha para uso dos 

serviços da biblioteca. 
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Art. 4º O uso dos computadores para acesso à Internet, no período de 

funcionamento da biblioteca, pode ser feito pelos usuários cadastrados. 

 

Art. 5º Eventuais modificações no horário de funcionamento serão comunicados por 

meio de cartazes afixados nos murais. 

 

CAPÍTULO II 

DOS USUÁRIOS 

 

Art. 6º São considerados usuários da biblioteca: 

I - professores e demais funcionários da Faculdade de Tecnologia de 

Curitiba; 

II - alunos de cursos de graduação e pós-graduação da instituição. 

 

Art. 7º O cadastro do usuário é feito pela biblioteca no início do ano letivo, com base 

em informações disponíveis na instituição, e dá direito ao cartão de usuário. 

Parágrafo único O cadastro e o cartão de usuário são válidos pelo seguinte 

período: 

I - para professores e funcionários, até a rescisão do seu contrato de 

trabalho com a instituição; 

II - para alunos, até a baixa do registro no sistema.  

 

CAPÍTULO III 

DO CARTÃO DE USUÁRIO 

 

Art. 8º A retirada do cartão de usuário da biblioteca deve ser feita pelos alunos, 

mediante apresentação da Cédula de Identidade ou da Carteira de Motorista 

com fotografia. 

 

Art. 9º A primeira via desse cartão de usuário é fornecida gratuitamente e demais 

vias requeridas pelo usuário implica o pagamento de taxa vigente no dia da 

solicitação. 
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Art. 10 A perda do cartão de usuário deve ser imediatamente comunicada à 

biblioteca.  

Parágrafo único Caso o extravio não seja comunicado e outra pessoa venha a 

utilizar os serviços da biblioteca com o cartão extraviado, a responsabilidade 

recai sobre o titular do cartão.  

CAPÍTULO IV 

DO PORTE DE OBJETOS 

 

Art. 11 Ao usuário que entrar na biblioteca é permitido portar objetos de mão 

considerados necessários às atividades de estudo e pesquisa. 

 

Art. 12 O usuário deve deixar bolsas, pastas, sacolas e demais objetos trancados 

no armário.  

Art. 13 É vedada a entrada na biblioteca portando alimentos e bebidas. 

 

CAPÍTULO V 

DA CONDUTA NA BIBLIOTECA 

 

Art. 14 Nas instalações da biblioteca é vedado:  

I - fumar; 

II - conversar em voz alta; 

III - conversar ao telefone celular. 

 

Art. 15 Sempre que precisar de ajuda para localizar materiais do acervo, o aluno 

deve recorrer a um dos funcionários. 

 

Art. 16 Os materiais consultados não podem ser recolocados entre os demais livros 

e materiais, mas devem ser deixados sobre as mesas ou estantes. 

 

CAPÍTULO VI 

DO EMPRÉSTIMO E DA RESERVA DE MATERIAIS 
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Art. 17 Com exceção das obras de referência, de consulta local, todos os livros, 

fitas de vídeo e CDs podem ser tomados por empréstimo. 

 

Art. 18 O empréstimo é realizado somente mediante apresentação do cartão de 

usuário.  

 

Art. 19 As revistas são emprestadas somente aos professores e pelo período de 5 

(cinco) dias.  

Parágrafo único Para os demais usuários, o acesso às revistas é permitido para 

consulta local e reprodução nas dependências da biblioteca. 

 

Art. 20 Os jornais não podem ser tomados por empréstimo, destinando-se apenas à 

consulta local e reprografia. 

Parágrafo único Todos os jornais ficam disponíveis para consulta pelo período de 

15 dias. 

 

Art. 21 Os trabalhos de conclusão dos cursos de graduação não podem ser 

tomados por empréstimo e reprografia, sendo permitida a consulta local, 

mediante apresentação da Cédula de Identidade ou da Carteira de Motorista 

com fotografia. 

 

Art. 22 A quantidade de materiais emprestados e o prazo para empréstimo variam 

conforme o disposto a seguir:  

I - alunos de graduação e funcionários podem tomar emprestados 2(dois) 

livros técnicos pelo prazo de 7 (sete) dias, prorrogável pelo mesmo 

período desde que não haja pedido de reserva, e 1 (um) material 

multimídia (fita de vídeo ou CD) pelo prazo de 3 (três) dias; 

II - professores podem tomar emprestados 5 (cinco) livros técnicos pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável pelo mesmo período na ausência 

de pedido de reserva, e 2 (dois) materiais multimídia (fita de vídeo ou 

CD) pelo prazo de 7 (sete) dias, independente do número de livros 
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técnicos ou de lazer emprestados. 

Parágrafo único Independente do número de livros técnicos emprestados, todos os 

usuários podem tomar emprestados, também, 1 (um) livro classificado pela 

biblioteca como "de leitura de lazer" pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

prorrogável pelo mesmo período desde que não haja pedido de reserva. 

 

Art. 23 O usuário poderá reservar material para empréstimo.  

Parágrafo único O pedido de reserva tem validade até o dia seguinte ao da 

devolução efetiva pelo usuário anterior.  

 

Art. 24 A não-devolução de material no prazo fixado implica o pagamento de multa, 

a saber: 

I - R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos) por livro por dia de atraso, 

para livro tomado por empréstimo; e 

II - R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos) por unidade de material 

multimídia por dia de atraso, para material tomado por empréstimo. 

Parágrafo único. Aos usuários devedores de multa não será permitida a retirada de 

outro material até que efetuem o pagamento do seu débito.  

 

CAPÍTULO VII 

DO USO DA INTERNET 

 

Art. 25 Os usuários poderão dispor dos computadores da biblioteca para acesso a 

sites da Internet pelo tempo que for necessário.  

Parágrafo único Nos períodos de maior procura, o uso é controlado, podendo cada 

usuário usar os terminais por períodos de até 30 minutos.  

 

Art. 26 É vedado: 

I - o acesso a sites pornográficos e de bate-papo; 

II - o acesso a correios eletrônicos;  

III - baixar arquivos e programas na própria máquina em uso. 

Parágrafo único. Aos usuários é permitido copiar arquivos e programas em mídias 
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de sua propriedade. 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 27 A perda do material emprestado implica a sua reposição e, caso o material 

não esteja disponível no mercado para aquisição, será substituído por outro 

equivalente, segundo indicação da direção da Biblioteca. 

 

Art. 28 Comportamento inadequado nas instalações da Biblioteca implica a 

suspensão do cartão de usuário pelo período de 30 dias. 

 

Art. 29 Os casos omissos no presente regulamento são resolvidos pela direção da 

biblioteca, deles cabendo recurso à Direção Geral da FATEC-PR. 

 

Art. 30 O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação, 

revogadas as disposições em contrário. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.3.5 Informatização 

 

A Biblioteca da FATEC-PR tem seu acervo bibliográfico informatizado em 

software de Base de Dados, que passa por atualizações técnicas periódicas.  

O Sistema implantado atende as formalidades exigidas pelo MEC no que diz 

respeito a consultas, relatórios em formato de referência bibliográfica, e está 

disponível para consultas do acervo pelos usuários, por autor, título e assuntos, 

permitindo o método de consulta booleana, estando disponível em 03 

microcomputadores instalados na biblioteca, todos com acesso à Internet, em banda 

larga. 

Os usuários, além de acessar a consulta ao acervo, podem fazer sua reserva 

de material bibliográfico via sistema e tomar conhecimento se o material está 

disponível ou emprestado, além de consultar datas de vencimento e débitos com a 

biblioteca. 

Para operacionalização do serviço de empréstimo, em um futuro muito breve, 
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os livros serão preparados com etiquetas contendo códigos de barra. 

 

6.3.6 Formação, Desenvolvimento e Atualização do Acervo Bibliográfico 

 

Considerando-se os objetivos e os serviços oferecidos pela Biblioteca da 

FATEC-PR, as categorias de usuários (corpos docente e discente e funcionários) e 

as limitações do orçamento disponível, foram adotadas as seguintes prioridades 

para composição de seu acervo: 

a. Os livros adquiridos inicialmente foram indicados pelos professores 

responsáveis pelas disciplinas dos cursos oferecidos pela FATEC-PR, 

como bibliografias básica e complementar.  

b. O acervo de livros é expandido na medida da implantação dos outros 

períodos e de novos cursos de graduação a serem implantados pela 

FATEC-PR, adotando-se os requisitos estabelecidos no Regimento 

Interno, ou seja, indicação de itens bibliográficos pelas Coordenações de 

Cursos, para elaboração de listas de materiais a serem adquiridos; 

consultas a catálogos fornecidos por editoras e livrarias, com a finalidade 

de escolha de materiais de interesse da Instituição e avaliação da 

demanda dos usuários. 

O acervo da Biblioteca da FATEC-PR é composto por livros, periódicos, fitas 

de vídeo, fitas cassete, CD-Roms, mapas, teses, folhetos, catálogos, outros 

materiais bibliográficos e bases de dados.  

A aquisição e ampliação do acervo é realizada semestralmente, com base 

em bibliografias indicadas pelos professores. Conforme pode ser observado nos 

demonstrativos orçamentários da Instituição, a FATEC-PR tem planejados os 

investimentos necessários à ampliação do seu acervo destinando uma quantia 

relevante a cada ano. 

 

6.3.7 Periódicos 

 

 Os periódicos constituem fontes básicas de informação atualizada. A seleção 

deste material dependerá dos recursos orçamentários disponíveis para sua 
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manutenção e desenvolvimento, além dos fatores citados anteriormente (biblioteca, 

usuários e importância para a coleção). 

 Os critérios de seleção abrangem: 

a) tipo de publicação periódica: artigos originais; 

b) a utilização – incluindo a circulação; 

c) a relevância do título para a coleção; 

d) periodicidade; 

e) preço e disponibilidade de aquisição. 

A aquisição compreende a implementação das decisões tomadas na seleção 

e pode ser realizada através de dois processos: compra e doação. 

 O material, uma vez adquirido e registrado, passará a fazer parte da coleção. 

Além do acervo físico de periódicos, no site da FATEC-PR, no menu da 

biblioteca, estão disponíveis os links para dezenas de bibliotecas virtuais, como as 

mostradas a seguir. 

Links para Bibliotecas Virtuais 

 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

  

 

Catálogo Coletivo Nacional 

 

Periódicos Capes 

  

 

Biblioteca Digital UGF 

http://bdtd.ibict.br/pt/inicio.html
http://ccn.ibict.br/busca.jsf
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.posugf.com.br/biblioteca/
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Biblioteca Digital Da Unicamp 

  

 

REBAE - Rede de Bibliotecas da Área de Engenharia e Arquitetura 

  

 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP 

  

  

 

Biblioteca Virtual - Celepar 

  

 

A Scientific Eletronic Library Online 

  

 

http://cutter.unicamp.br/
http://www.rebae.cnptia.embrapa.br/index.jsp?url=basesDados.jsp
http://www.teses.usp.br/
http://www.bibliotecavirtual.celepar.pr.gov.br/
http://www.scielo.br/
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Eletrônica.org 

  

 

Instituto Nacional de Telecomunicações 

  

 

Universidade Federal de Minas Gerais 

  

 

Publicações PUC-PR 

  

 

RiUT - Repositório Institucional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

  

 

Programa Biblioteca Eletrônica 

http://www2.eletronica.org/artigos
http://www.inatel.br/revista/edicoes.htm
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/
http://www.pucpr.br/pesquisacientifica/revistas.php
http://riut.utfpr.edu.br/jspui/
http://probe.bvs.br/index1.php?home=true
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Programa de Comutação Bibliográfica 

Figura 5 – Links para Bibliotecas Virtuais, disponíveis no site da FATEC-PR. 
Fonte: Site da FATEC-PR. 

 

6.3.8 Lista de Periódicos Online 

 
Além dos links apresentados acima, no site da FATEC-PR, também é 

possível o acesso direto a periódicos online, clicando diretamente no endereço do 

periódico.  

A lista destes endereços de periódicos está mostrada a seguir. 

 

LISTA DOS PERIÓDICOS DISPONIBILIZADOS PELA FACULDADE PARA O CURSO 

TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL  

 

1. JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND 

ENGINEERING 

QUALIS: A2 

O objetivo da Revista Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences é publicar artigos de 

interesse permanente sobre pesquisas, avanços e projetos relacionados à ciência e tecnologia em 

Engenharia Mecânica, que abrangem as interfaces com outros ramos da engenharia, assim como 

Física, Produção e Matemática Aplicada. 

ACESSO 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1678- 

587820120006&lng=en&nrm=isso 

 

2. GESTÃO & TECNOLOGIA DE PROJETOS 

QUALIS: B4 

É uma revista científica avaliada por pares e voltada à publicação de pesquisas originais e práticas 

inovadoras relacionadas aos processos e tecnologias de projetos de arquitetura, engenharia e 

construção (AEC). 

ACESSO 

http://www.iau.usp.br/index.php/revista-gt-projetos 

 

3. CADERNOS DE ENGENHARIA DE ESTRUTURAS 

QUALIS: B5 

Esta revista é uma publicação do Departamento de Engenharia de Estruturas da 

Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (SET–EESC–USP). 

ACESSO 

http://cadernos.set.eesc.usp.br/issue/current 

 

http://www.pucpr.br/pesquisacientifica/revistas.php
http://www.pucpr.br/pesquisacientifica/revistas.php
http://www.iau.usp.br/index.php/revista-gt-projetos
http://cadernos.set.eesc.usp.br/issue/current
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4. CIÊNCIA & ENGENHARIA 

QUALIS: B3 

A revista Ciência & Engenharia é publicada pela Universidade Federal de Uberlândia 

- UFU e tem como objetivo difundir trabalhos técnicos científicos, do país e do exterior, nas áreas de 

Engenharia (Civil, Elétrica, Mecânica e Química) Ciências Físicas, Matemática, Química, e áreas 

correlatas, cujo conteúdo não tenha sido publicado em outra revista. 

ACESSO 

http://www.seer.ufu.br/index.php/cieng/issue/archive 

 

5. REVISTA SULAMERICANA DE ENGENHARIA ESTRUTURAL 

QUALIS: B4 

Publicação da ASAEE – Associação Sul-americana de Engenharia Estrutural. 

ACESSO 

http://www.upf.br/seer/index.php/rsaee/index 

 

6. DYNA 

QUALIS: B1 

É um jornal de ciência em geral na área de ciências tecnológicas, fundada em 1933, é o meio de 

expressão do trabalho na área de Engenharia, Ciência e Tecnologia, Faculdade de Minas da 

Universidade Nacional da Colômbia, Medellín e pesquisadores da área na Colômbia. 

ACESSO 

http://dyna.unalmed.edu.co/index.php 

 

7. EXACTA 

QUALIS: B5 

É uma publicação científica de divulgação da produção de Ciências Exatas e da Terra, 

Engenharias e Arquitetura e Urbanismo. Criada em 2003, 

ACESSO 

http://www4.uninove.br/ojs/index.php/exacta/issue/archive 

 

 

8. REVISTA INGENIUM 

Publicação da ordem dos engenheiros. 

http://www.ordemengenheiros.pt/pt/centro-de-informacao/publicacoes/revistaingenium/ 

 

9. REVISTA CONHECER E CONSTRUIR 

QUALIS: B2 

Revista com informações sobre a formação acadêmica e a profissão de Engenheiro e Tecnólogo. 

ACESSO 

http://www.unochapeco.edu.br/civil/downloads/revista-conhecer-e-construir 

 

10. REVISTA CNT – TRANSPORTE ATUAL 

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) foi fundada em 28 de janeiro de 1954. É uma entidade 

sindical de grau superior, sem fins lucrativos, que possui sede no Brasil, em Brasília (DF) e atua em 

todo o território brasileiro 

ACESSO 

http://issuu.com/transporteatual 

 

11. REVISTA ENGENHARIA 

Engenharia, saneamento básico, transportes, infraestrutura, construção, rodovias, ferrovias, metrôs, 

energia, indústria, tecnologia, inovação, saneamento, comunicações etc. 

http://www.seer.ufu.br/index.php/cieng/issue/archive
http://www.upf.br/seer/index.php/rsaee/index
http://dyna.unalmed.edu.co/index.php
http://www4.uninove.br/ojs/index.php/exacta/issue/archive
http://www.ordemengenheiros.pt/pt/centro-de-informacao/publicacoes/revistaingenium/
http://www.unochapeco.edu.br/civil/downloads/revista-conhecer-e-construir
http://issuu.com/transporteatual
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ACESSO 

http://www.brasilengenharia.com/portal/revista/edicoes-anteriores 

 

12. CADERNOS DE ENGENHARIA DE ESTRUTURAS 

QUALIS: B5 

Divulgação de produção científica e tecnológica relativa à Engenharia de Estruturas no Brasil. Os 

Cadernos de Engenharia de Estruturas publicam artigos que envolvem: pesquisa acadêmica, estado 

da arte, estudo de casos e relatórios técnicos relevantes. 

ACESSO 

http://www.set.eesc.usp.br/cadernos/cadernos_list.php 

 

13. CERÂMICA 

QUALIS: B2 

Publicar contribuições originais de interesse na área de cerâmica, compreendendo arte cerâmica, 

abrasivos, biocerâmicas, cerâmicas avançadas, cerâmica branca, cerâmica de mesa, cerâmica 

eletroeletrônica, cerâmica estrutural, cerâmica magnética, cerâmica nuclear, cerâmica óptica, 

cerâmica química, cerâmica termomecânica, cerâmica vermelha, cimento, compósitos de matriz 

cerâmica, materiais refratários, materiais de revestimento, matérias-primas, vidrados, vidros e 

vitrocerâmicas, análise microestrutural, ciência básica, instrumentação, processos de fabricação, 

síntese de pós, técnicas de caracterização etc. 

ACESSO 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0366- 

691320130002&lng=pt&nrm=isso 

 

 

14. REVISTA CONSTRUÇÃO METÁLICA 

QUALIS: B4 

Construção Metálica é uma publicação editada pela Associação Brasileira da Construção Metálica 

desde 1991, com circulação controlada e dirigida aos profissionais que atuam nos mais importantes 

segmentos consumidores em todo o território nacional. 

ACESSO 

http://www.abcem.org.br/revista-construcao-metalica.php 

 

15. TÉCHNE 

QUALIS: B3 

Informações tecnológicas e apoio aos profissionais na área da engenharia e tecnológica. 

ACESSO 

http://techne.pini.com.br/cviewer/index.asp 

 

16. REM – REVISTA DA ESCOLA DE MINAS 

QUALIS: B1 

Publicar artigos na área de Engenharia e servir como meio de divulgação aos trabalhos técnico-

científicos dos pesquisadores nacionais e estrangeiros da área. 

ACESSO 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0370- 

446720130003&lng=pt&nrm=isso 

 

17. REVISTA HABITARE 

QUALIS: B1 

ACESSO 

http://www.brasilengenharia.com/portal/revista/edicoes-anteriores
http://www.set.eesc.usp.br/cadernos/cadernos_list.php
http://www.abcem.org.br/revista-construcao-metalica.php
http://techne.pini.com.br/cviewer/index.asp
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Com recursos do Programa de Tecnologia de Habitação (Programa Habitare), da FINEP, a rede de 

pesquisa ´Ciência, tecnologia e inovação para a melhoria da qualidade e redução de custos da 

habitação de interesse social` executou a avaliação de mais de 150 empreendimentos habitacionais 

populares em cinco estados. 

ACESSO 

http://www.habitare.org.br/index_revista_editorial.aspx 

 

18. MATERIALS RESEARCH 

QUALIS: A1 

Publicar trabalhos originais em pesquisas experimentais e teóricas, bem como simulações em 

processamento, estrutura e propriedades dos materiais. 

ACESSO 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1516- 

1439&lng=pt&nrm=isso 

 

19. SMART MATERIALS AND STRUCTURES 

QUALIS: A1 

Materiais e Estruturas Inteligentes é dedicada aos avanços técnicos em materiais inteligentes, 

sistemas e estruturas, incluindo materiais, sensoriamento e atuação, óptica e eletromagnetismo, 

estruturas, controle e processamento de informações. 

ACESSO 

http://iopscience.iop.org/0964-1726 

 

20. CONCRETE INTERNATIONAL 

QUALIS: B1 

É a revista mensal do American Concrete Institute e é distribuída para os engenheiros, arquitetos 

empreiteiros, fabricantes e técnicos responsáveis pelo projeto, construção e teste de aplicações 

concretas, em todo o mundo. Muitos dos leitores e colaboradores também da revista colaborar na 

elaboração de códigos e normas ACI e, portanto, são líderes no avanço da concreto como um 

material de construção. 

ACESSO 

http://www.concreteinternational.com/pages/index.asp 

 

21. ACTA SCIENTIARUM. TECHNOLOGY 

QUALIS: B2 

A revista publica artigos originais em todas as áreas relevantes da Tecnologia, incluindo Engenharias, 

Física, Química, Matemática, Estatística, Geociências e Ciência da Computação. 

ACESSO 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/actascitechnol/issue/current/showtoc 

 

22. REVISTA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

QUALIS: B2 

A revista Desenvolvimento e Meio Ambiente é editada pelo Programa de Pós-Graduação em Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (PPGMADE) da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Os principais 

objetivos da revista são publicar artigos de qualidade sobre temas socioambientais nos âmbitos local, 

nacional e internacional e divulgá-los amplamente em vários circuitos acadêmicos.  

ACESSO 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/made/issue/current 

 

23. ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 

http://www.habitare.org.br/index_revista_editorial.aspx
http://iopscience.iop.org/0964-1726
http://www.concreteinternational.com/pages/index.asp
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/actascitechnol/issue/current/showtoc
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/made/issue/current
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QUALIS: B1 

A publicação de contribuições técnicas e científicas originais como fazer com as áreas de 

saneamento e meio ambiente, bem como suas interfaces. 

ACESSO 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1413- 

415220130003&lng=en&nrm=isso 

 

24. REVISTA ELETRÔNICA DE MATERIAIS E PROCESSOS (REMAP) 

QUALIS: B4 

 

A Revista Eletrônica de Materiais e Processos (REMAP) é uma revista de divulgação cientifica na 

área de materiais (cerâmicos, poliméricos, metálicos e materiais compostos), envolvendo 

propriedades, processamento e aplicações. 

ACESSO 

http://www.dema.ufcg.edu.br/revista/index.php/remap/index 

 

 

 

25. REVISTA BRASILEIRA DE ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 

QUALIS: B3 

Papéis de publicação originais de valor científico no campo da agricultura e 

Engenharia Ambiental. 

ACESSO 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1415436620130011&lng=en&nrm=isso 

 

26. LAPAC 

O Laboratório de Automação e Prototipagem para Arquitetura e Construção foi criado em janeiro de 

2007 recursos da FAPESP e da CAPES, e é mantido por meio de auxílios e bolsas dessas agências 

e do CNPq, FAEPEX-UNICAMP e SAE-UNICAMP. Seu objetivo é estudar sistemas generativos de 

projeto, tecnologias 3D (prototipagem rápida, fabricação digital e digitalização 3D), programação de 

computadores e técnicas de automação, e suas aplicações na arquitetura, desde o processo de 

projeto até a construção de edifícios 

ACESSO 

http://www.fec.unicamp.br/~lapac/publicacoes.htm 

 

27. VERACIDADE 

QUALIS: B5 

Esse periódico cumpre o objetivo de divulgar a opinião de estudiosos, pesquisadores, políticos e 

personalidades, enfocando temas de interesse e relevância para a cidade, como meio ambiente, 

habitação, economia, cultura e política. Trata-se, portanto, de uma iniciativa de grande significado, em 

especial para aqueles que, através do debate e do diálogo, objetivam refletir sobre questões urbano-

ambientais e construir soluções coletivas para os problemas que afligem a nossa cidade nesse 

começo de século. Desse modo, essa revista aborda aspectos de interesse do cidadão, com temas 

questões atuais e de grande importância para a cidade. 

ACESSO 

http://www.veracidade.salvador.ba.gov.br/v7/index.php 

 

28. JOURNAL OF URBAN AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (JUEE) 

QUALIS: A1 

http://www.dema.ufcg.edu.br/revista/index.php/remap/index
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1415436620130011&lng=en&nrm=isso
http://www.fapesp.br/
http://www.capes.gov.br/
http://www.cnpq.br/
http://www.prp.unicamp.br/faepex/
http://www.sae.unicamp.br/portal/
http://www.fec.unicamp.br/~lapac/publicacoes.htm
http://www.veracidade.salvador.ba.gov.br/v7/index.php
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Journal of Urban e Engenharia Ambiental (Juee) fornece um fórum para artigos originais e para a 

troca de informações e pontos de vista sobre os desenvolvimentos significativos em engenharia 

urbana e ambiental em todo o mundo. O escopo da revista inclui: Recursos Hídricos e Gestão de 

Resíduos, Construções e Meio Ambiente, Urbanismo, Transporte. 

ACESSO 

http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/juee 

 

29. OS URBANITAS 

QUALIS: B5 

Os Urbanitas publica trabalhos inéditos ou não (neste caso apenas se o periódico onde foi publicado 

já tiver se esgotado e o Conselho editorial decidir pela relevância de sua republicação on-line) sob a 

forma de artigos, resenhas de livros e matérias diversas como entrevistas, desenhos, charges, 

poesia, contos, nos idiomas português, espanhol, francês, inglês e italiano. É exigência única que os 

trabalhos tenham como eixo central a cultura das sociedades urbanas complexas. 

ACESSO 

http://www.osurbanitas.org/osurbanitas/indexb.html 

 

30. A REDES 

QUALIS: B4 

A REDES - Revista do Desenvolvimento Regional é uma publicação quadrimestral do Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade de Santa Cruz do Sul – RS/Brasil. 

Organizada e editada pelo Centro de Pesquisas em Desenvolvimento Regional – CEPEDER, sua 

linha editorial tem como objetivo a difusão do conhecimento sobre os processos de desenvolvimento 

social, econômico, cultural, político-institucional e tecnológico que configuram o espaço regional. 

ACESSO 

http://online.unisc.br/seer/index.php/redes 

 

31. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA  

QUALIS: Circulação N Nível A 

Publicação da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração.  É uma 

publicação Trimensal, publica artigos de desenvolvimento teórico e trabalhos teórico-empíricos na 

área da Administração. 

ACESSO 

http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1 

 

32. BAR. BRAZILIAN ADMINISTRATION REVIEW  

QUALIS: Circulação I Nível B 

É um periódico eletrônico editado em língua inglesa para atender à necessidade de ampliar e 

internacionalizar a difusão do conhecimento em administração produzido pela comunidade científica 

brasileira. É uma revista eletrônica com escopo internacional em termos de temas, público-alvo e 

Conselho Editorial.  

ACESSO 

http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=2 

  

33. ECONOMIA GLOBAL E GESTÃO (LISBOA)  

QUALIS: Circulação I Nível SC 

A EGG, publicação quadrimestral da ISCTE Business School, tem por temática central a análise das 

tendências e problemas duma economia de mercado global em transição.   

ACESSO 

http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0873-

744420120003&lng=pt&nrm=iso 

http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/juee
http://www.osurbanitas.org/osurbanitas/normasurbanitas.doc
http://www.osurbanitas.org/osurbanitas/indexb.html
http://online.unisc.br/seer/index.php/redes
http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1
http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=2
http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0873-744420120003&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0873-744420120003&lng=pt&nrm=iso
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34. CADERNOS EBAPE.BR (FGV)  

QUALIS: Circulação N Nível A 

Periódico sobre a Administração Pública e de Empresas, da Escola Brasileira de  

Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas.  

ACESSO 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cadernosebape/issue/current 

 

35. COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL E GESTÃO  

QUALIS: Circulação N Nível A 

Publicação do ISPA - Instituto Superior de Psicologia Aplicada. Revista multidisciplinar de 

periodicidade semestral. 

ACESSO 

http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0872-

966220080002&lng=pt&nrm=iso 

 

36. GESTÃO E PRODUÇÃO (UFSCAR)  

QUALIS: Circulação N Nível A 

Publicada quadrimestralmente pelo Departamento de Engenharia de Produção (DEP) da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).   

ACESSO 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0104-530X20130003&lng=pt&nrm=iso 

 

37. NOVOS ESTUDOS. CEBRAP  

QUALIS: Circulação N Nível A 

Publicação do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Destina-se a publicação de trabalhos 

científicos originais nas áreas de Sociologia, Política, Antropologia e  

Humanas.  

ACESSO 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0101-330020130002&lng=pt&nrm=iso 

  

38. ORGANIZAÇÕES RURAIS E AGROINDUSTRIAIS  

QUALIS: Circulação N Nível A  

Publicação semestral do Departamento de Administração e Economia da Universidade Federal de 

Lavras.  

ACESSO 

http://revista.dae.ufla.br/index.php/ora 

 

39. PRODUÇÃO (SÃO PAULO)  

QUALIS: Circulação N Nível A  

Publicação do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da  

Universidade de São Paulo (PRO/EPUSP) e conta apoio da Fundação Carlos Alberto  

Vanzolini (FCAV). A revista Produção é um veículo de divulgação dos trabalhos acadêmicos na área 

da Engenharia de Produção  

ACESSO 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0103-651320130003&lng=pt&nrm=iso 

 

40.  RAC ELETRÔNICA (ONLINE)  

QUALIS: Circulação N Nível A  

A RAE-eletrônica publicação quadrimensal da Associação Nacional dos Programas de Pós-

Graduação em Administração.  

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cadernosebape/issue/current
http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0872-966220080002&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0872-966220080002&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0104-530X20130003&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0101-330020130002&lng=pt&nrm=iso
http://revista.dae.ufla.br/index.php/ora
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0103-651320130003&lng=pt&nrm=iso
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ACESSO 

http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=3 

41. RAE ELETRÔNICA  

QUALIS: Circulação N Nível A  

Publicada pela Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo. A 

periodicidade da RAE-eletrônica é semestral. 

ACESSO 

http://rae.fgv.br/ 

 

42. RAUSP - eletrônica  

QUALIS: Circulação N Nível A  

Publicação semestral da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da  

Universidade de São Paulo (FEA – USP).  

http://www.rausp.usp.br/Revista_eletronica/v1n1/index.htm 

 

43. CONTROLE E AUTOMAÇÃO 

QUALIS: B1 

REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE AUTOMÁTICA (SBA) FEEC – Unicamp. O objetivo é o 

de promover no Brasil a ciência e a tecnologia de controle automático no seu mais amplo sentido, em 

todos os sistemas, sejam eles físicos, biológicos, sociais e econômicos. A história da Sociedade 

Brasileira de Automática tem sido de persistente progresso quantitativo desde sua constituição em 

1975, aliado a uma admirável constância de qualidade intelectual: o número de associados tem sido 

crescente e congressos bianuais realizam-se, com critérios rigorosos e métodos para seleção de 

trabalhos.  

ACESSO 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-1759&lng=pt&nrm=iso 

 

44. IBEROAMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING 

QUALIS: B4 

O Iberoamerican Journal of Industrial Engineering (IJIE) é um periódico semestral e tem como missão 

contribuir para a disseminação do conhecimento na área de Engenharia Industrial e áreas correlatas, 

mediante a divulgação de artigos científicos. 

ACESSO 

http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/IJIE 

 

45. INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION 

QUALIS: B2 

O jornal Ibero-americano de Engenharia Industrial (IJIE) é um periódico semestral atuando na área de 

Engenharia Industrial e áreas correlatas, mediante uma divulgação de artigos científicos. 

ACESSO 

http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/index 

 

46. PESQUISA OPERACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO 

QUALIS: B4 

Pesquisa Operacional para o Desenvolvimento publica trabalhos teóricos e aplicados relativos a 

qualquer das subáreas da PO, assim como revisões bibliográficas sobre tópicos de interesse e 

trabalhos sobre a história ou metodologia da PO. São publicados trabalhos escritos em português, 

espanhol, inglês. A submissão de um texto implica que a sua publicação foi aprovada por todos os 

coautores, se for o caso, bem como pelas autoridades responsáveis da instituição em que o trabalho 

foi realizado e que o(s) autor(es) estará(ão) implicitamente cedendo seus direitos à SOBRAPO e 

http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=3
http://rae.fgv.br/
http://www.rausp.usp.br/Revista_eletronica/v1n1/index.htm
http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/IJIE
http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/index
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afirmando que eventuais direitos autorais de terceiros não estão sendo violados. O(s) autor(es), 

entretanto, permanece(m) responsável(is) pelo conteúdo do artigo publicado na revista. 

ACESSO 

http://www.podesenvolvimento.org.br/inicio/index.php?journal=podesenvolvimento&page=issue&op=c

urrent 

 

47. THE JOURNAL OF MICROWAVES, OPTOELECTRONICS AND ELECTROMAGNETIC 

APPLICATIONS (JMOE) 

QUALIS: B2 

Published by the Brazilian Microwave and Optoelectronics Society (SBMO) and Brazilian Society of 

Electromagnetism (SBMag), is a professional, refereed publication devoted to disseminating technical 

information in the areas of Microwaves, Optoelectronics, Photonics, and Electromagnetic Applications. 

ACESSO 

http://www.jmoe.org/site-issues 

 

48. SEMINA: CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS 

QUALIS: B2 

A Revista Semina: Ciências Exatas e Tecnológicas é uma publicação semestral de divulgação 

científica e tecnológica vinculada à Universidade Estadual de Londrina. Publica artigos originais e 

artigos de revisão (tutoriais), voltados às Ciências Exatas e da Terra, Engenharias e Arquitetura e 

Urbanismo. 

ACESSO 

http://www.uel.br/portal/frm/frmOpcao.php?opcao=http://www.uel.br/revistas/uel 

49. REVISTA PESQUISA & DESENVOLVIMENTO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

QUALIS: B3 

A revista Pesquisa & Desenvolvimento Engenharia de Produção destina-se à publicação de trabalhos 

originais relacionados com a Engenharia de Produção. Entende-se como áreas da Engenharia de 

Produção pertencentes a nossa linha editorial (áreas da ABREPRO): 

ACESSO 

http://www.revista-ped.unifei.edu.br/edicao_atual.htm 

 

50. REVISTA DE INFORMÁTICA TEÓRICA E APLICADA - RITA 

QUALIS: B2 

A Revista de Informática Teórica e Aplicada - RITA, é editada sob a responsabilidade do Instituto de 

Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e visa publicar trabalhos que mostrem o 

estado da arte e tendências da área de Informática e suas aplicações, servindo também como um 

fórum para discussões de projetos em desenvolvimento nas universidades e centros de pesquisa, 

bem como de seus resultados e perspectivas de aplicação. Com periodicidade normal semestral, a 

RITA também serve como veículo de divulgação de trabalhos selecionados em eventos através de 

seções especiais. Sua abrangência é, basicamente, a comunidade Íbero-latino americana, com 

matérias aceitas em português, espanhol e inglês. 

ACESSO 

http://www.seer.ufrgs.br/index.php/rita/index 

 

51. JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT & INNOVATION 

QUALIS: B2 

Journal of Technology Management & Innovation (JOTMI) is a quarterly online, international, peer-

reviewed journal published by the Facultad de Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtado. 

The objectives of JOTMI are to develop, promote and coordinate the science and practice of 

Technology Management & Innovation. It also aims to help professionals that are working in fields as, 

engineering and business educators and policy-makers to contribute, to disseminate information and 

http://www.podesenvolvimento.org.br/inicio/index.php?journal=podesenvolvimento&page=issue&op=current
http://www.podesenvolvimento.org.br/inicio/index.php?journal=podesenvolvimento&page=issue&op=current
http://www.jmoe.org/site-issues
http://www.uel.br/portal/frm/frmOpcao.php?opcao=http://www.uel.br/revistas/uel
http://www.revista-ped.unifei.edu.br/edicao_atual.htm
http://www.inf.ufrgs.br/
http://www.inf.ufrgs.br/
http://www.ufrgs.br/
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/rita/index
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to learn from each other's work. In particular, the journal will focus on the managerial issues and 

challenges (and ways to address them) brought about by the protagonism of the global technological 

advancement. 

ACESSO 

http://www.jotmi.org/index.php/GT/index 

 

52. REVISTA IBEROAMERICANA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

QUALIS: A2 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y 

Educación Superior - REDES (Argentina) y el Instituto Universitario de Estudios de la Ciencia y la 

Tecnología de la Universidad de Salamanca (España) 

ACESSO 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_issues&pid=1850-0013&lng=es&nrm=iso 

 

_________________________________________________________________ 

 

6.3.9 Política de aquisição, expansão e atualização 

 

A FATEC-PR pratica uma Política de Aquisição, Expansão e Atualização em 

sua Biblioteca com o objetivo principal de mantê-la sintonizada com a proposta 

pedagógica dos seus cursos. A Instituição adota, para aplicação dessa Política, 

critérios definidos para aquisição de seu acervo (livros, periódicos, bases de dados, 

multimeios etc.).  

Um dos principais critérios aplicados leva em consideração a proposta 

pedagógica dos cursos e as prioridades para a bibliografia básica e complementar 

para tomada de decisão. A Biblioteca identifica a existência ou não, em seu acervo, 

da bibliografia básica e complementar das disciplinas oferecidas pelos cursos da 

FATEC-PR, por meio de um inventário. 

Uma vez constatada a inexistência de algum título ou, mesmo fazendo parte 

do acervo esteja em quantidade inadequada em relação ao número de alunos 

matriculados na disciplina que o indicou ou sem condições de uso por qualquer tipo 

de deteriorização, é solicitado aos órgãos administrativos da FATEC-PR sua 

aquisição imediata. 

Em relação aos periódicos, a Biblioteca da FATEC-PR sempre renova as 

assinaturas de títulos correntes que são de interesse para os cursos e, ainda, 

promove a aquisição de novos títulos por meio de contatos frequentes com 

empresas especializadas em periódicos nacionais e estrangeiros ou por indicação 

http://www.jotmi.org/index.php/GT/index
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_issues&pid=1850-0013&lng=es&nrm=iso
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de usuários.  

Por diversas razões, muitos periódicos podem se tornar ultrapassados, não 

sendo mais de utilidade para cursos das áreas que abrangem. Nestes casos, a 

Biblioteca, em parceria com os coordenadores de curso, deve selecionar novos 

títulos, para que seja feita a aquisição. A Biblioteca da FATEC-PR sempre toma o 

cuidado de verificar nestes novos títulos a serem adquiridos, se não houve 

interrupção em seus fascículos ou se sua edição não está em vias de encerramento. 

Os multimeios são, geralmente, indicados pelas coordenações de curso. 

Muitas vezes uma informação contida em um determinado suporte de informação 

pode servir para diversas disciplinas em vários cursos; assim, a Biblioteca, na 

medida do possível, adquire mais de um conjunto de exemplares para atingir o maior 

número de usuários. 

As bases de dados, on-line ou não, compreendem, em sua maioria, quase 

todas as disciplinas de um mesmo curso e, muitas vezes, podem abranger vários 

cursos pertencentes a uma mesma área. São grandes depósitos de informação 

atualizada e por esta razão são fundamentais no acervo da Biblioteca.  

Para o cumprimento da Política de Aquisição, Expansão e Atualização a 

mantenedora prevê em seu orçamento a destinação um percentual de sua receita 

anual – conforme prevê o PDI. 

 

6.3.10 Horário de funcionamento 

 

A Biblioteca da FATEC-PR tem um horário de funcionamento que dá 

oportunidade ao aluno de utilizá-la no turno de funcionamento do seu curso e em 

outros horários, inclusive aos sábados, com a preocupação de que permaneça pelo 

menos um bibliotecário durante todo o período de seu funcionamento. 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

SEMANAS MANHÃ TARDE NOITE 

 INÍCIO FIM INÍCIO FIM INÍCIO FIM 

Segunda à Sexta-feira  8:00  12:00  12:00  18:00  18:00  22:00  

Sábados  8:00  12:00  -  -  -  -  

Quadro 13- Horário de Funcionamento da Biblioteca. 
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6.3.11 Serviço e Condições de Acesso ao Acervo 

 

A Biblioteca atende ao público interno: alunos, professores e funcionários da 

FATEC-PR; e também o público externo, mas, este último, apenas para consultas 

em suas dependências. 

A Biblioteca possui acesso aberto. A leitura na Biblioteca é franqueada aos 

usuários, devendo as obras consultadas serem deixadas sobre o balcão de 

atendimento para que um funcionário da Biblioteca as devolva às estantes. Estas 

consultas também são computadas para fins estatísticos. 

O acesso ao acervo pode se dar também por meio da página que a FATEC-

PR tem na Internet (www.fatecpr.edu.br). Nela, existe um espaço para a Biblioteca 

no qual os títulos do acervo estão discriminados e podem ser pesquisados. 

O sistema de informação da Biblioteca possibilita o acesso remoto ao acervo 

na própria Faculdade e fora dela, tanto para consulta como para seus serviços. 

A Biblioteca da FATEC-PR oferece os seguintes a seguir descritos. 

6.3.12 Empréstimo Domiciliar 

 

Permitido a docentes, discentes, técnico-administrativos e usuários visitantes, 

desde que cadastrados; 

O tempo de empréstimo varia de três a quinze dias, dependendo do tipo de 

material emprestado e do usuário; 

O limite de material emprestado também é variável, de acordo com o usuário; 

Existe a possibilidade de renovação de empréstimo e reserva, por telefone e 

via Internet. 

6.3.13 Empréstimos Entre Bibliotecas 

 

O objetivo é fornecer aos usuários da Biblioteca da FATEC-PR originais ou 

reproduções de periódicos, teses, dissertações, monografias ou trabalhos que não 

estejam disponíveis no acervo. Igualmente, proporciona a outras instituições que 

solicitem os documentos existentes no acervo e requeridos.  
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6.3.14 Serviço de Comutação Bibliográfica 

 

O Serviço de Comutação Bibliografia recupera documentos não localizados 

no Sistema de Biblioteca da FATEC-PR. Realiza também empréstimo de livros, 

artigos, teses e dissertações entre Bibliotecas nacionais por meio do COMUT.  

6.3.15 Treinamento de usuários 

É oferecido ao usuário um treinamento para melhor utilização do acervo e dos 

serviços oferecidos pela Biblioteca. 

Auxílio na busca da informação 

O usuário pode agendar um horário para que um bibliotecário o ajude a 

localizar informações via Internet ou em bases de dados. Este tipo de atendimento 

mais personalizado é muito utilizado na Biblioteca da FATEC-PR. 

6.3.16 Alerta bibliográfico 

 

Este serviço mantém informado e atualizado o usuário da Biblioteca da 

FATEC-PR sobre conteúdos das publicações periódicas especializadas de seu 

interesse.  

Periodicamente, a Biblioteca expõe em seu quadro de avisos listas de 

editoras, sumários correntes, eventos, cursos e novas aquisições. 

6.3.17 Reprografia: 

 

O serviço de fotocópia funciona nas dependências da Faculdade e obedece a 

Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que trata dos direitos autorais e proíbe a 

reprodução total de livros e outros materiais. 

6.3.18 Apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos 

 

A Biblioteca, por meio de seus recursos técnicos e talentos humanos, auxilia 

e oferece treinamento aos seus usuários quanto à normalização técnica e 

bibliográfica, baseando-se nas normas da ABNT, quanto à elaboração de fichas 
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catalográficas segundo o Código de Catalogação Anglo-Americano AACR2, bem 

como orientação quanto à recuperação de informação. 

Está disponibilizado, para auxilio aos usuários, o Manual de 

NORMALIZAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS, elaborado pelas Coordenações 

e com apoio da Bibliotecária. Este Manual tem por base as normas da ABNT e a 

coleção de normas para elaboração de trabalhos acadêmicos elaborado pela UFPR, 

as quais estão também disponíveis no acervo. 

6.3.19 Pessoal técnico-administrativo 

 

A Biblioteca está sob a responsabilidade de profissionais devidamente 

habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Biblioteconomia, além de auxiliares 

contratados pela entidade mantenedora. 

 

6.3.20 Acesso a Internet 

  

A velocidade com que a informação tem sido disseminada em função do 

processo de globalização e do próprio desenvolvimento tecnológico tem requerido 

das instituições de ensino uma atenção especial, quanto à implantação desses 

meios no seu espaço de pesquisa.  A existência da Internet tem permitido o acesso 

remoto a inúmeras fontes de informações. 

Neste processo de informatização, a cooperação entre as bibliotecas torna-se 

prioritária, assim como um aumento na confiança quanto às possibilidades das 

tecnologias de informação eletrônica. Esta mudança de paradigma já está afetando 

diretamente a criação da informação, seu empacotamento e distribuição, bem como 

as questões de direito autoral, com reflexos imediatos na maneira com que os 

bibliotecários constroem e gerenciam coleções. 

A introdução da WWW exigiu transformações na performance, organização, 

funcionalidade e usabilidade dos sistemas de informação.  As recentes tecnologias 

estão abrindo novas e intocáveis possibilidades para a comunidade acadêmica, em 

termos de ensino, pesquisa e extensão. 

Desta forma, o acesso à Internet na Biblioteca da FATEC-PR, é facilitado com 

a colaboração dos funcionários da mesma além de se encontrar disponível aos 
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usuários computadores com pontos de acesso à Internet, tendo o usuário livre 

acesso a Web como fonte de pesquisa. 

 

6.3.21 Acesso ao Comut 

 

O COMUT é um programa interministerial criado em 1980 para atender as 

necessidades informacionais de professores, pesquisadores e estudantes 

universitários. O programa dá acesso a aproximadamente 200 bibliotecas, 

chamadas bibliotecas-base por seu nível de excelência, as quais se incubem do 

atendimento das solicitações de fotocópias realizadas por mais de 900 bibliotecas 

brasileiras, denominadas no Programa como bibliotecas solicitantes. 

 A Biblioteca da Faculdade FATEC-PR oferece, aos usuários, o acesso ao 

Comut On-line que funciona através da Internet.  

6.3.22 Recursos Audiovisuais FATEC-PR 

  

A FATEC-PR conta com os seguintes tipos de recursos audiovisuais e 

multimídia como equipamento de apoio 

 

Equipamentos de Apoio (TI) 
 

O quadro a seguir mostra os equipamentos multimídia para uso em salas de 
aula. 
 
QTD EQUIPAMENTO PROCESSADOR RAM CD/DVD HD Vídeo   

1 Rack. ECS 741GX-M 
Sempron 2.2 
Ghz 256MB 

CD LG 
52X 40GB 

TV Tela 
Plana 
Sansung 50” 1 

 1 Rack. ECS 741GX-M 
Sempron 2.2 
Ghz 512MB 

CD LG 
52X 40GB 

TV Tela 
Plana 
Sansung 50” 1 

12 
Projetores 
Multimídia       

2 Laptop       

Quadro 26 – Equipamentos Multimídia. 

 
 

6.3.23  Acervo/Livros 

 



 

 [PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA INDUSTRIAL] 

255 
 

A biblioteca conta com bibliografia básica e complementar das disciplinas 

atualizadas, conforme os padrões exigidos pelo mercado e adequadas à 

organização curricular do curso e atende plenamente aos programas das disciplinas 

do curso e em quantidade suficiente. Na bibliografia básica, com no mínimo 03 

títulos e 05 exemplares de cada título, na proporção de 1 exemplar para até 10 

alunos no máximo; na bibliografia complementar, a proporção é de 02 volumes por 

título. 

O acervo é composto por: 

 Bibliografia básica, que atende plenamente aos programas das 

disciplinas do curso e em quantidade suficiente, com no mínimo 03 títulos 

e com até 05 exemplares ou mais de cada título, na proporção de 1 

exemplar para até 10 alunos no máximo; 

 Bibliografia Complementar; 

 Periódicos online e físicos; 

 Revistas. 
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