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DADOS DO CURSO 

HABILITAÇÃO Tecnólogo em Manutenção Industrial. 

ENDEREÇO IFBA Câmpus Irecê, Rodovia BA 148, km 04, N° 1800. 

DESCRIÇÃO DO CURSO 

O curso habilitará os estudantes para atuar no mundo do trabalho da 

Manutenção Industrial. O Tecnólogo em Manutenção Industrial 

planeja, mantém e inspeciona sistemas elétricos e mecânicos 

industriais. 

DATA DE IMPLANTAÇÃO 

DO CURSO 
O curso teve início no dia 29 de Maio de 2017. 

REGIME ACADÊMICO 
Sistema de Créditos. Periodicidade semestral com duração de 100 

dias letivos. 

NÚMERO DE VAGAS São 60 vagas anual. 

TURNO DE 

FUNCIONAMENTO 
Vespertino e noturno com aulas aos sábados. 

NÚMERO DE TURMAS 1 turma de 30 alunos por semestre. 

REGIME DE MATRÍCULA Semestral. 

DIMENSÃO DAS TURMAS Aulas teóricas: até 40 alunos; Aulas práticas: até 30 alunos. 

REGIME DO CURSO Sistema de Créditos. 

TEMPO MÍNIMO E 

MÁXIMO PARA 

INTEGRALIZAÇÃO 

Duração mínima de seis semestres, com tempo máximo de 

integralização de doze semestres. 

TOTAL DE CRÉDITOS 162 créditos. 

CARGA HORÁRIA 

Carga Horária de Créditos Teóricos: 2095; 

Carga Horária de Créditos Práticos: 335; 

Carga Horária de Estágio: 240; 

Carga Horária de Atividades Complementares: 100; 

Carga Horária Total: 2770. 

FORMA DE INGRESSO 

De acordo com a resolução nº 31, de 09 de junho de 2016, o 

preenchimento de 100% das vagas ofertadas para os cursos da 

Educação Superior far-se-á através do SISU – Sistema de Seleção 

Unificada. 
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APRESENTAÇÃO 

O presente documento apresenta o projeto pedagógico do curso (PPC) de Tecnologia em 

Manutenção Industrial no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFBA) - Câmpus Irecê. 

Este PPC representa um compromisso político do IFBA de contribuir para a interiorização da educação 

e pesquisa tecnológica em nosso país. O plano contém a contextualização nacional e local do curso 

proposto, as diretrizes para o seu funcionamento, sua organização curricular e considerações sobre os 

recursos requeridos. 

O curso de Tecnologia em Manutenção Industrial oferece uma formação em nível superior 

gratuita e de qualidade, garantindo aos estudantes conhecimentos tecnológicos e formação integral, 

propiciando não apenas competências e habilidades para ingressar no mundo trabalho, mas também 

para fortalecer o setor de manutenção na realidade local, com vistas a colaborar significativamente 

para o desenvolvimento econômico da região, através da produção e inovação de tecnologias voltadas 

para o setor industrial. 

1. INTRODUÇÃO 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) é uma instituição 

vinculada ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), com tradição centenária no ensino técnico-

profissional e há mais de uma década no ensino superior. O IFBA tem sua origem na Escola de 

Aprendizes e Artífices da Bahia, que foi criada em 1909 pelo Decreto de nº 7.566, de 23 de setembro 

de 1909 (PDI, 2009-2013). No ano de 1937, a Escola de Aprendizes Artífices da Bahia passou a ser 

denominado Liceu Industrial de Salvador por determinação da Lei nº378, de 13 de janeiro de 1937.  

Em 1942, o Decreto-Lei nº 4.127, de 25 de fevereiro de 1942, instituiu as bases de organização 

para o estabelecimento do ensino industrial, e o Liceu Industrial passou a se chamar Escola Técnica 

de Salvador. Após vinte e três anos de funcionamento, por meio da Lei nº 4759, de 20 de agosto de 

1965, passa então de Escola Técnica de Salvador para Escola Técnica Federal da Bahia (ETFBA). Em 

setembro de 1993 com a Lei nº 8711, a ETFBA é transformada em Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Bahia (CEFET-BA) incorporando o Centro de Educação Tecnológica da Bahia 

(CENTEC-BA), ampliando assim os seus cursos. Passando além de formar Técnicos de Nível Médio, 

formar Tecnólogos na modalidade de Graduação de Nível Superior.  

A partir de 29 de dezembro de 2008, com a criação da Lei nº 11.892, o Centro Federal de 

Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA) passa à condição atual de Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), com estrutura ampla e diversa, que oferece desde a formação 
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básica, passando por cursos de nível médio, até a graduação e pós-graduação, em consonância com o 

artigo 2º da referida lei: 

Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de 

conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas. 

Conforme descrito no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia tem como missão 

promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão com 

qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do país. Ainda 

segundo o PPI, a visão do IFBA é transformar-se numa instituição de ampla referência e de qualidade 

de ensino no país, estimulando o desenvolvimento do sujeito crítico, ampliando o número de vagas e 

cursos, modernizando as estruturas físicas e administrativas, bem como ampliando a sua atuação na 

pesquisa, extensão, pós-graduação e inovação tecnológica (IFBA, 2013), contribuindo assim para a 

cultura empreendedora e tecnológica do estado. 

Ao longo dos anos, o IFBA tem fomentado o conhecimento tecnológico em todo o Estado da 

Bahia. Durante muito tempo suas atividades ficaram concentradas na região metropolitana de 

Salvador. Entretanto, a partir de 1994, ainda como Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia 

– CEFET expandiu-se consideravelmente o seu campo de atuação com a criação das unidades de 

ensino (UE’s) no interior do Estado. Desde então, o IFBA tem contribuído para o desenvolvimento de 

regiões até então carentes de mão de obra qualificada e ensino tecnológico de qualidade. Como 

consequência, novos postos de trabalho foram criados, melhorando, desta forma, a qualidade de vida 

no âmbito regional. 

Atualmente, o IFBA possui 23 unidades de ensino: Barreiras, Brumado, Camaçari, Euclides da 

Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Irecê, Ilhéus, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo 

Afonso, Porto Seguro, Salinas da Margarida, Salvador, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Seabra, 

Simões Filho, Ubaitaba, Valença, Vitória da Conquista e um Polo de inovação em Salvador. 

Neste contexto, o IFBA Câmpus Irecê iniciou suas atividades acadêmicas em novembro de 

2010, em sede própria, localizada na Rodovia BA 148, km 04, n°. 1800 – Bairro Vila Esperança. 

Atualmente o Câmpus oferece os cursos técnicos em Informática, Eletromecânica, Administração 

(PROEJA) e Biocombustíveis, nas formas Integrada ao Ensino Médio, e Cursos Superiores de 

Tecnologia em Manutenção Industrial e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 
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O município que recepciona o Câmpus, Irecê, é famoso e reconhecido pelo grande potencial 

agrícola e agropecuário, tendo recebido o título de "Cidade do Feijão" pelas grandes safras colhidas 

nas décadas de 1980 e 1990 (Couto, 2004). Localizado a 478 km de Salvador, está situado na zona 

fisiográfica da Chapada Diamantina Setentrional, abrangendo toda a área do Polígono das Secas e 

pertencendo à bacia do São Francisco (IBGE, 2017).  

Conforme estimativas do IBGE para 2019, o município de Irecê conta com 72.967 mil 

habitantes, e é a principal cidade do Território de Identidade de Irecê, território esse que abrange uma 

área de 27.490,80 km², e uma população estimada de 402,6 mil habitantes, composto por 20 

municípios: América Dourada, Barra do Mendes, Barro Alto, Cafarnaum, Canarana, Central, Gentio 

do Ouro, Ibipeba, Ibititá, Ipupiara, Irecê, Itaguaçu da Bahia, João Dourado, Jussara, Lapão, Mulungu 

do Morro, Presidente Dutra, São Gabriel, Uibaí e Xique-Xique. 

Dos municípios que integram o Território de Irecê, 7 dos 20 apresentaram Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) entre 2000 e 2010 superior a 0,600, a exemplo de Barra do Mendes 

(0,630) e Uibaí (0,617), além de Irecê, que apresentou desempenho superior à média baiana 

(0,691)(IBGE, 2010). 

2. JUSTIFICATIVA 

O Instituto Federal da Bahia é uma instituição de ensino que tem como uma de suas finalidades 

ofertar educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades (integrada, 

subsequente, PROEJA e superior), de maneira a formar cidadãos para a atuação profissional nos 

múltiplos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e 

nacional.  

Sabe-se que um percentual significativo dos egressos da educação não encontra na região 

alternativas de continuidade de estudo no eixo tecnológico, pois o território de Irecê ainda sofre uma 

carência expressiva no que diz respeito à oferta de vagas em cursos superiores, principalmente na área 

de Manutenção Industrial. Atualmente, o município conta apenas com dois Campi da UNEB – 

(Universidade do Estado da Bahia): um em Irecê, com os cursos de Administração, Agroecologia, 

Pedagogia e Letras; e outro em Xique-Xique, com os cursos de Engenharia Sanitária e Ambiental e 

Engenharia de Pesca. No âmbito particular, possui apenas uma faculdade de cursos presenciais: a 

Faculdade de Irecê - FAI, com os cursos de Enfermagem, Psicologia, Farmácia, Direito, Engenharia 

Civil, Engenharia Agronômica, Medicina Veterinária, licenciatura em Ciências Biológicas, 

Licenciatura em Matemática e Curso de Tecnologia em Irrigação e Drenagem. 
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Tal cenário impulsiona intenso fluxo migratório dos os jovens ireceenses que desejam estudar 

nas áreas tecnológicas para os grandes centros, ocasionando a perda da força jovem que poderia estar 

engajada no enfrentamento dos desafios tecnológicos locais (ZAGO, 2016). A existência do curso na 

região de Irecê possibilita a permanência desses estudantes em seus domicílios. Tem se visto isso, 

inclusive em relação a verticalização dos egressos do curso Técnico Integrado em Eletromecânica e 

em Biocombustíveis.   

Consoante a esse aspecto de natureza social, o território de Irecê possui um ciclo de agricultura 

familiar em fase de expansão. De acordo com a Embrapa a região é a maior produtora de mamona do 

Brasil. A cultura da cebola também vem evoluindo de forma considerável nos últimos anos (Vilela 

(2005)), entretanto, operando com mecanização agrícola e suporte tecnológicos deficitários. De acordo 

com a ABEEólica, o território possui potencial instalado e projetado com crescimento exponencial na 

área de captação de energia eólica, além de um setor industrial de pequeno porte com destaques para 

indústrias de artefatos têxteis e peças de vestuário, biocombustíveis, perfuração de poços artesianos, 

produtos lácteos, produtos cerâmicos não-refratários, alimentícios, mineração, dentre outros. 

De acordo com a base de dados do Guia Industrial da Federação das Indústrias do Estado da 

Bahia (FIEB), o território de identidade de Irecê conta com 95 indústrias instaladas, com 

predominância no do setor de Transformação com 82 empresas, que totalizam 698 empregados, 

enquanto os setores Construção Civil (7 empresas e 662 empregados), Extrativa Mineral (5 empresas 

e 118 empregados) e Serviços Industriais de Utilidade Pública Extrativa Mineral (1 empresas e 36 

empregados) possuem menor quantidade (FIEB, 2015). 

A presença do curso na cidade cede, Irecê, estabelece-se como uma oferta capaz de suprir a 

demanda, tanto por melhoramento tecnológico nas áreas atreladas a agricultura, energia eólica, 

produção de biodiesel, mineração, automotiva, frigorífica, alimentícia e demais ramos, quanto como 

impulsionador do fomento de novas instalações industriais que contribuam para aumento da 

industrialização local. 

Oportunizar formação profissional nesta área gerará impactos positivos não apensas no 

aprimoramento das técnicas operacionais das áreas atreladas à manutenção, perpassa o respeito com 

as questões ambientais, culturais, políticas e por conseguinte sociais, uma vez que  a proposta 

pedagógica do curso reserva um lugar de importância para essas discussões relevantes à formação 

cidadã, como as disciplinas transversais e eventos distribuídos ao longo do semestre letivo.  

A área de Manutenção está inter-relacionada a todas essas áreas e corresponde ao ramo que 

trabalha com a concepção, análise, planejamento, execução e controle de planos de manutenção, 

engenharia de manutenção, análise e solução de problemas de manutenção dentre outras necessidades 

relacionadas a melhorias dos processos industriais e administrativos. Neste sentido, a Manutenção 
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Industrial desempenha um papel estratégico no aumento da disponibilidade dos ativos das empresas 

podendo influenciar diretamente na oferta final do produto ou serviço ao cliente. 

Portanto, as empresas necessitam de profissionais que possam oferecer respostas para suas 

necessidades de conservação dos equipamentos, que estejam preparados para aplicar seus 

conhecimentos em intervenções seguras nos mais diversos processos. Além disso, esses profissionais 

deverão ser capazes de implementar de modo eficiente as tecnologias utilizadas nas empresas, 

oferecendo soluções adequadas aos problemas através da aplicação de programas de manutenção que 

minimizem os custos, maximize as interações sustentáveis com o ambiente, a segurança e a 

confiabilidade. 

Neste sentido, o curso de Tecnologia em Manutenção Industrial torna-se essencial não apenas 

para a consolidação dos múltiplos setores da economia local, perpassa questões sociais, política e o 

aprimoramento com trato das questões ambientais de modo a oferecer respostas às necessidades, 

principalmente, nas áreas de gestão de manutenção, inspeção de equipamentos e ensaios mecânicos, 

mecânica geral e sistemas eletromecânicos, que são fundamentais para o desenvolvimento regional e 

nacional. 

3. CONCEPÇÃO DO CURSO 

Na concepção do curso foram considerados os seguintes princípios e finalidades do IFBA, os 

quais estão delimitadas na legislação específica, Lei nº 11.892, de 29 de Dezembro de 2008 

(Concepções e Diretrizes dos Institutos Federais): 

I. Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, 

formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, 

com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 

II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e 

investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e 

peculiaridades regionais;  

III. Promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e 

educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão;  

IV. Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos 

arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das 

potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto 

Federal;  
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V. Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de 

ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à 

investigação empírica;  

VI. Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas 

instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes 

das redes públicas de ensino;  

VII. Desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;  

VIII. Realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o 

cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;  

IX. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 

notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente (BRASIL,2008). 

Neste contexto, o curso de Tecnologia em Manutenção Industrial oferece uma formação em 

nível superior gratuita e de qualidade, proporcionando aos estudantes conhecimentos tecnológicos que 

os propiciam não apenas competências e habilidades para ingressar no mercado, mas também para a 

criação e o fortalecimento da região de Irecê. Assim o curso contribuirá para a consolidação da 

Instituição como promotora do desenvolvimento técnico e científico regional, seguindo a orientação 

de verticalização, através da integração dos diferentes níveis e modalidades de ensino, já que o Câmpus 

oferece curso técnico integrado de Eletromecânica. 

3.1. Objetivo do Curso 

O curso de Tecnologia em Manutenção Industrial do Câmpus Irecê tem como objetivo 

promover aos egressos do ensino médio a possibilidade de acesso à Educação Profissional como forma 

de capacitação, proporcionando uma formação de nível superior gratuita e de qualidade, com 

conhecimentos e formação integral, tornando-os capazes de intervir no desenvolvimento econômico e 

social da região. Como objetivos específicos, temos: 

 Fornecer ao aluno uma formação técnica nas áreas de eletricidade e mecânica; 

 Dar uma formação que permita ao tecnólogo uma atuação dinâmica, criativa e 

responsável dentro da empresa em que atuará e na sociedade; 

 Formar profissionais para a área de manutenção industrial com ampla visão técnica, 

embasamento teórico e prático nas aplicações da área; 

 Fornecer condições ao aluno de planejar, gerenciar e treinar equipes de manutenção nos 

vários setores da empresa; 



8 

 

 Permitir ao aluno o planejamento, implementação e a supervisão de sistemas de 

manutenção industrial; 

 Preparar o aluno para abordar a gestão tecnológica como conhecimento necessário no 

gerenciamento de pessoas e de empreendimentos; 

 - Formar profissionais com postura ética, que possuam uma atuação dinâmica, criativa 

e responsável dentro da Organização em que atuará e na sociedade, capazes de propor 

soluções técnicas, respeitando aspectos sociais, econômicos, culturais e ambientais. 

3.2. Perfil Profissional do Egresso 

Segundo o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia (publicado em 2016), o 

tecnólogo em Manutenção Industrial planeja, mantém e inspeciona sistemas elétricos e mecânicos 

industriais. Nesse sentido, o egresso do curso de Tecnologia em Manutenção Industrial possui um 

perfil para que ao ser inserido no mundo do trabalho, seja um agente transformador, capaz de provocar 

mudanças através da agregação de novas tecnologias e desenvolvimento de estratégias de manutenção, 

propiciando novas formas de planejamento, controle e execução da manutenção, seja por meio do uso 

de tecnologias computacionais ou pela utilização de procedimentos e equipamentos já estabelecidos 

no campo da manutenção. 

3.2.1. Competências 

Dentre as competências do perfil do profissional egresso pode-se citar as seguintes:  

 Realizar perícia técnica em equipamentos e componentes mecânicos; especificar, 

calcular e desenhar sistemas, conjuntos mecânicos, componentes e ferramentas; 

 Controlar o processo produtivo e a qualidade do produto;  

 Elaborar normas, manuais e especificações técnicas;  

 Elaborar planos de manutenção preventiva e preditiva, inspecionando, testando e 

coletando dados técnicos de funcionamentos de sistemas, conjuntos mecânicos e 

componentes;  

 Trabalhar em conformidade com as normas técnicas de segurança, qualidade, 

produtividade, higiene e preservação ambiental; 

 Utilizar e manter-se atualizado com as novas tecnologias e softwares de: assistência, 

assessoria e consultoria; 

 Capacidade de compreender a ética e responsabilidades profissionais; 



9 

 

 Capacidade de desenvolver uma visão sistêmica de maneira a compreender e avaliar o 

impacto de suas ações nos contextos político, econômico, social, ambiental e cultural, 

buscando contribuir para o Desenvolvimento Sustentável.  

Além disso, as competências do perfil do profissional egresso estão articuladas com as 

necessidades locais e regionais, como por exemplo a atuação nas áreas de: mineração, energias 

renováveis e máquinas agrícolas. Nesta perspectiva, o profissional será capaz de adequar-se em função 

de novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho. 

3.3. Requisitos de Acesso 

Poderá ingressar no curso de Tecnologia em Manutenção Industrial, o concluinte do ensino 

médio oficial ou aquele que obtiver equivalência na forma da legislação educacional vigente.  

A forma de acesso ao curso se dará conforme Resolução nº 31, de 09 de junho de 2016, que 

determina que o preenchimento de 100% das vagas ofertadas para os cursos de Educação Superior será 

através do Sistema de Seleção Unificada (SISU). 

Além disso, a admissão de estudantes ao primeiro período do curso também poderá ser 

realizada por meio de processo seletivo adotado pelo IFBA, com classificação por meio de critérios 

específicos definidos em edital.  

Serão destinadas semestralmente 30 (trinta) vagas para o curso de Tecnologia em Manutenção 

Industrial. Sendo que 50% (cinquenta por cento) serão reservadas aos/as candidatos/as que cursaram 

integralmente o ensino médio em escola pública, conforme dispõe a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 

2012, com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016, o Decreto nº 

7.824, de 11 de outubro de 2012, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 9.034, de 20 de abril 

de 2017, a Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, a Portaria Normativa nº 21, de 5 de 

novembro de 2012, alteradas pela Portaria Normativa nº 09, de 05 de maio de 2017. 

 

Semelhantemente, em cumprimento ao Decreto Federal no 3.298/99, com redação dada pelo 

Decreto no 5.296/2004, são disponibilizadas 5% (cinco) das vagas, por curso e por turno, para os 

candidatos com deficiências que não se enquadrarem como egressos de escola pública. As vagas 

destinadas a esses candidatos, que não forem preenchidas, serão incorporadas ao quadro das vagas da 

Ampla Concorrência. 

Os estudantes que não efetivarem suas matrículas nos prazos e datas fixadas no edital serão 

considerados desistentes, perdendo direito à vaga, dando margem para novas convocações até compor 

o quadro total de estudantes para cada semestre letivo. Caso todas as vagas não sejam preenchidas, 

será adotado um edital de preenchimento de vagas remanescentes. 
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A admissão de estudantes a períodos subsequentes ao primeiro período do curso, caso haja 

vagas remanescentes, poderá ser feita por: transferência interna e externa, categoria de discente 

especial, categoria de discente ouvinte, convênio, intercâmbio ou acordo cultural e diplomado de 

ensino superior através de edital específico, pelas normas e critérios fixados pelo MEC e pelas Normas 

Acadêmicas do IFBA. 

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

A organização curricular do curso observa as determinações legais presentes na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº. 9.394/96), no Decreto nº 5.154/2004, na 

Resolução CNE/CP nº 03/2002, no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia e demais 

regulamentações específicas. Esses referenciais norteiam as instituições formadoras, como também 

definem o perfil, a atuação e os requisitos básicos necessários à formação profissional do Tecnólogo 

em Manutenção Industrial, quando estabelecem competências e habilidades, conteúdos curriculares, 

prática profissional, bem como os procedimentos de organização e funcionamento dos cursos. 

4.1. Estrutura Curricular 

O curso de Tecnologia em Manutenção Industrial é um curso superior de graduação com carga 

horária de disciplinas de 2430 horas (sendo 2095 e 335, teóricas e práticas, respectivamente), 

distribuídas em 6 semestres letivos, 240 horas de Estágio Curricular Supervisionado e 100 horas de 

Atividades Complementares, totalizando 2770 horas. O tempo mínimo para integralização do curso é 

de 06 semestres, e o tempo máximo de 12 semestres. 

O curso foi ordenado de acordo com um nível crescente de complexidade, permitindo ao 

discente um processo de formação profissional gradativo. Para que os discentes do curso obtenham 

uma ampla formação, os conteúdos foram organizados em áreas de concentração, distribuídas pelos 

semestres letivos do curso, com o objetivo de promover as habilidades e competências necessárias à 

formação. A Tabela 1 apresenta a distribuição de disciplinas obrigatórias de acordo com a área de 

concentração. 

Tabela 1. Disciplinas por área de concentração 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DISCIPLINA 

Eixo Tecnológico de Mecânica 

Ciência e Propriedade dos Materiais 

Introdução à Manutenção 

Desenho Técnico Computacional CAD 
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Metrologia 

Resistência dos Materiais 

Manutenção Mecânica Industrial 

Tecnologia Mecânica 

Tecnologia da Soldagem 

Elementos de Máquinas 

Tecnologia da Usinagem 

Manutenção de Sistemas Térmicos Industriais 

Hidráulica e Pneumática 

Planejamento e Controle da Manutenção 

Ensaios Não Destrutivos e Inspeção 

Análise de Falhas 

Eixo Tecnológico de Elétrica 

Eletricidade Básica 

Análise de Circuitos Elétricos 

Eletrônica de Potência 

Máquinas Elétricas 

Instalações Elétricas 

Eletrônica Digital 

Sistemas Elétricos 

Automação e Controle 

Matemática 

Cálculo Diferencial e Integral 

Cálculo Integral e Séries 

Álgebra 

Física Física Geral 

Diversificadas 

Português Instrumental 

Sociologia das Organizações 

Desenho Técnico 

Ciências do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Inglês Elementar 

Metodologia da Pesquisa Científica 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde 
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Programação Lógica de Programação 

Administração Introdução à Administração 

Orientação 

Pesquisa Orientada 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Estágio Curricular Supervisionado 

Além disso, a estrutura curricular do curso foi constituída levado em consideração a 

flexibilidade, a interdisciplinaridade, a acessibilidade metodológica e a ênfase da teoria com a prática.  

4.1.1. Flexibilidade 

A flexibilidade no currículo do curso de Tecnologia Manutenção Industrial faz-se necessária a 

fim de acolher aspectos do processo de formação do profissional como: novas demandas da sociedade, 

novas demandas do processo de conhecimento, as experiências do cotidiano profissional, considerando 

as necessidades de cada profissão, seus conhecimentos e a possibilidade de reconstruí-los de modo 

significativo em uma formação crítica e cidadã.  

Desse modo, a flexibilidade curricular fornecer aos discentes a possibilidade de: 

 Desamarrar a estrutura rígida de condução do curso, viabilizando ao aluno poder 

imprimir ritmo e direção ao seu curso;  

 Utilizar, mais e melhor, os mecanismos que a instituição já oferece em termos de opções 

de atividades acadêmicas na estruturação dos currículos. 

Tais possibilidades estão ligadas à elaboração de uma estrutura curricular flexível por meio de: 

 Oferta de disciplinas optativas; 

 Ausência de pré-requisito em 60% dos componentes curriculares; 

 Valorização e contabilização de créditos referentes ao conjunto de vivências que 

extrapolam os limites das grades de disciplinas na forma do componente curricular 

obrigatório de 100 horas (Atividades Complementares). 

4.2. Representação Gráfica do Perfil de Formação 

O curso de Tecnologia em Manutenção Industrial possui um regime de matrícula semestral. A 

Tabela 2 e a Figura 1 apresentam a matriz curricular e o fluxograma do curso, respectivamente, nos 

quais os componentes curriculares são organizados por semestre letivo e são identificados os pré-

requisitos dos componentes. A relação das ementas de todos os componentes curriculares encontra-se 

no Apêndice A. 
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Tabela 2. Matriz Curricular 

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 

SEMESTRE DISCIPLINAS CRÉDITOS 
C.H 

Teórica 

C.H 

Prática 

C.H 

Total 
PRÉ-REQUISITO 

1º Ciência e Propriedade dos Materiais 4 60 - 60 - 

1º Introdução à Manutenção 2 30 - 30 - 

1º Cálculo Diferencial e Integral 6 90 - 90 - 

1º Álgebra 6 90 - 90 - 

1º Português Instrumental 4 60 - 60 - 

1º Desenho Técnico 4 20 40 60 - 

1º 
Ciências do Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável 
2 30 - 30 - 

Total 1º semestre 28 380 40 420 - 

2º Lógica de Programação 4 40 20 60 - 

2º Inglês Elementar 4 90 - 60 - 

2º Cálculo Integral e Séries 6 90 - 90 
Cálculo Diferencial e 

Integral; Álgebra 

2º Física Geral 6 75 15 90 - 

2º Desenho Computacional CAD 2 10 20 30 Desenho Técnico 

2º Metrologia 4 45 15 60 - 

2º Eletricidade Básica 4 60 - 60 
Cálculo Diferencial e 

Integral; Álgebra 

Total 2º semestre 30 380 70 450 - 

3º Resistência dos Materiais 4 60 - 60 Física Geral 

3º Manutenção Mecânica Industrial 4 40 20 60 
Introdução à 

Manutenção 

3º Tecnologia Mecânica 4 60 - 60 - 

3º Tecnologia da Soldagem 4 45 15 60 - 
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3º Análise de Circuitos Elétricos 4 45 15 60 Eletricidade Básica 

3º Eletrônica de Potência 4 45 15 60 Eletricidade Básica 

3º Metodologia da Pesquisa Científica 4 60 - 60 - 

Total 3º semestre 28 355 65 420 - 

4º Elementos de Máquinas 4 60 - 60 - 

4º Tecnologia da Usinagem 4 40 20 60 - 

4º 
Manutenção de Sistemas Térmicos 

Industriais 
4 45 15 60 - 

4º Máquinas Elétricas 4 45 15 60 
Análise de Circuitos 

Elétricos 

4º Instalações Elétricas 4 45 15 60 
Análise de Circuitos 

Elétricos 

4º Eletrônica Digital 4 45 15 60 Eletricidade Básica 

4º Introdução à Administração 4 60 - 60 - 

Total 4º semestre 28 340 80 420 - 

5º Hidráulica e Pneumática 4 40 20 60 - 

5º 
Planejamento e Controle da 

Manutenção 
4 45 15 60 - 

5º Ensaios Não Destrutivos e Inspeção 4 60 - 60 
Manutenção Mecânica 

Industrial 

5º Sistemas Elétricos 4 45 15 60 Máquinas Elétricas 

5º Segurança, Meio Ambiente e Saúde 4 60 - 60 - 

5º Automação e Controle 4 45 15 60 Eletrônica Digital 

5º Pesquisa Orientada 2 30 - 30 
Metodologia da 

Pesquisa Científica 

5º Optativa 1 4 60 - 60 - 

Total 5º semestre 30 385 65 450 - 

6º Análise de Falhas 4 45 15 60 
Ensaios Não Destrutivos 

e Inspeção 

6º Sociologia das Organizações 4 60 - 60 - 
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6º Trabalho de Conclusão de Curso 6 90 - 90 Pesquisa Orientada 

6º Optativa 2 4 60 - 60 - 

Total 6º semestre 18 255 15 270 - 

Total do Curso 162 2095 335 2430 - 

Carga Horária Total Teórica 2095 

Carga Horária Total Prática 335 

Carga Horária Total - Presencial 2430 

Carga Horária Total de TCC 90 

Carga Horária Total de Estágio 240 

Atividades Complementares 100 

Total Geral 2770 

  



16 

 

Figura 1. Fluxograma do curso de Tecnologia em Manutenção Industrial. 

TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL / IFBA - Campus Irecê

1° Semestre 2° Semestre 3° Semestre 4° Semestre 5° Semestre 6° Semestre

Ciências e 

Propriedades dos 

Materiais
4 60

Introdução à 

Manutenção

2 30

Cálculo 

Diferencial e 

Integral
6 90

Álgebra

6 90

Português 

Instrumental

4 60

Desenho Técnico

4 60

Física Geral

6 90

Metrologia

4 60

Cálculo e 

Integral e Séries

6 90

Inglês Elementar

4 60

Lógica de 

Programação

4 60

Desenho  

Computacional 

CAD
2 30

Resistência dos 

Materiais

4 60

Manutenção 

Mecânica 

Industrial
4 60

Tecnologia 

Mecânica

4 60

Tecnologia da 

Soldagem

4 60

Análise de 

Circuitos 

Elétricos
4 60

Eletrônica de 

Potência

4 60

Elementos de 

Máquinas

4 60

Tecnologia da 

Usinagem

4 60

Manutenção de 

Sistemas 

Térmicos 

Industriais4 60

Máquinas 

Elétricas

4 60

Instalações 

Elétricas

4 60

Eletrônica 

Digital

4 60

Hidráulica e 

Pneumática

4 60

Planejamento e 

Controle da 

Manutenção
4 60

Ensaios Não 

Destrutivos e 

Inspeção
4 60

Sistemas 

Elétricos

4 60

Segurança, Meio 

Ambiente e 

Saúde
4 60

Automação e 

Controle

4 60

Análise de Falhas

4 60

Sociologia das 

Organizações

4 60

Trabalho de 

Conclusão de 

Curso
6 90

Optativa

4 60

Eletricidade 

Básica

4 60

Metodologia da 

Pesquisa 

Cientifica
4 60

Introdução à 

Administração

4 60

Pesquisa 

Orientada

2 30

1° Semestre

42028

2° Semestre

45030

3° Semestre

42028

4° Semestre

42028

5° Semestre

45030

6° Semestre

27018

Ciências do 

Ambiente e 

Desenvolvimento 

Sustentável2 30

Estágio 

Curricular 

Supervisionado
240

Atividades 

Complementares

100

Optativa

4 60

 

4.3. Conteúdos Curriculares 

Os conteúdos curriculares do curso de Tecnologia em Manutenção Industrial estão em 

consonância com os conteúdos exigidos pela Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos Superiores. 

Com intuito de promover a flexibilidade ao currículo e o efetivo desenvolvimento do perfil profissional 

do egresso, é realizada a oferta semestral de disciplinas optativas que são incluídas na matriz curricular 

no 5º e 6º semestres. Dessa forma, os estudantes escolhem as áreas que serão enfatizadas na 

complementação da sua formação.  A oferta de uma determinada disciplina optativa é baseada no 

interesse manifestado pelos alunos, nas necessidades dos estudantes e na disponibilidade dos docentes. 

Nesse caso específico, o número mínimo de alunos por turma é fixado pela Coordenação do Curso, 
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seguindo a legislação vigente, a qual decide sobre a formação de turmas. Vale ressaltar que para a 

integralização do curso é necessário o cumprimento de 8 créditos optativos. A relação de disciplinas 

optativas está ilustrada na Tabela 3. 

Tabela 3. Relação de disciplinas optativas 

DISCIPLINAS CRÉDITOS 
C.H 

Teórica 

C.H 

Prática 

C.H 

Total 

PRÉ-

REQUISITO 

Empreendedorismo 4 60 - 60 - 

Economia 2 30 - 30 - 

Libras 4 60 - 60 - 

Relações Interpessoais 2 30 - 30 - 

Inglês Intermediário 4 40 20 60 - 

Engenharia da Qualidade 4 60 - 60 - 

Cálculo Numérico 4 45 15 60 - 

Metalurgia 4 60 - 60 - 

Corrosão 4 50 10 60 - 

Tópicos Especiais em Mecânica 2 30 - 30 - 

Tópicos Especiais em Manutenção 2 30 - 30 - 

Tópicos Especiais em Elétrica 2 30 - 30 - 

Qualidade de Energia 2 30 - 30 - 

Proteção de Sistemas Elétricos de Potência 4 60 - 60 - 

Energias Renováveis 4 60 - 60 - 

Além disso, os conteúdos curriculares buscam atender às exigências legais, tendo como 

objetivo de trazer à formação do profissional as seguintes características: 

 Comportamento fundamentado na ética, na valorização da diversidade nos processos 

educativos e profissionais; 

 Preservação ao meio ambiente, utilização adequada dos recursos naturais, 

aprofundamento das relações entre o progresso e a preservação do meio ambiente e a 

busca pelo desenvolvimento sustentável.  

Esses conteúdos curriculares contribuem, inicialmente, no atendimento a um dos objetivos 

específicos do curso de Tecnologia em Manutenção Industrial que é a formação de profissionais com 

postura ética, que possuam uma atuação dinâmica, criativa e responsável dentro da Organização em 

que atuará e na sociedade, capazes de propor soluções técnicas, respeitando aspectos sociais, 
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econômicos, culturais e ambientais. Ao mesmo tempo, os referidos conteúdos curriculares contribuem 

para o desenvolvimento de duas das competências almejadas no perfil do egresso do curso que são a 

capacidade de compreender a ética e responsabilidades profissionais e a capacidade de desenvolver 

uma visão sistêmica de maneira a compreender e avaliar o impacto de suas ações nos contextos 

político, econômico, social, ambiental e cultural, buscando contribuir para o desenvolvimento 

sustentável.  

Assim, e, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais e as leis específicas, o curso superior 

de Tecnologia em Manutenção Industrial contemplará em seu currículo a Educação Ambiental, a 

Educação em Direitos Humanos, Pessoa com Deficiência Prevenção, combate a incêndio e a desastres, 

Educação das Relações Étnico-Raciais e História e Cultura Afro-Brasileira, a e a Disciplina Libras. 

Tais temas serão tratados transversalmente ao longo do curso, sendo contemplados em conteúdo de 

componentes e atividades curriculares, segundo especificidades da legislação vigente. 

4.3.1. Temáticas Transversais 

 Educação Ambiental 

A temática transversal Educação ambiental é abordada a partir de alguns componentes 

curriculares deste Projeto Pedagógico do Curso, com a finalidade principal de atender às seguintes 

bases legais: Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental, institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências; Resolução nº 2, de 15 de junho de 

2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. 

O artigo 8º da Resolução nº 2 (MEC, 2012), faculta - nos cursos, programas e projetos de 

graduação, pós-graduação e de extensão, e nas áreas e atividades voltadas para o aspecto metodológico 

da Educação Ambiental - a criação de componente curricular específico (MEC, 2012). Ainda nessa 

resolução, o artigo 16º norteia acerca das formas de inserção dos conteúdos da Educação Ambiental 

na matriz curricular do curso, que são:  

 Pela transversalidade, mediante temas relacionados com o meio ambiente e a 

sustentabilidade socioambiental; 

 Como conteúdo dos componentes já constantes no currículo; 

 Pela combinação de transversalidade e de tratamento nos componentes curriculares. 

Nesta perspectiva, buscando atender às bases legais supracitadas, a matriz do curso de 

Tecnologia em Manutenção Industrial aborda esta temática nos componentes curriculares obrigatórios 

e optativos listados na Tabela 4. 
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Tabela 4. Componentes curriculares que abordam Educação Ambiental 

DISCIPLINA OPTATIVA/OBRIGATÓRIA SEMESTRE 

Ciências do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Obrigatória 1° 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde Obrigatória 5° 

Energias Renováveis Optativa 6° 

É importante ainda salientar que outra maneira de contemplar os conteúdos ligados à Educação 

Ambiental no currículo do curso é por meio da realização de eventos, como a Semana de Ciência e 

Tecnologia do IFBA que envolve toda a comunidade na participação de levantamento de questões 

ambientais. 

A existência da necessidade de construir novos valores em torno das práticas produtivas vem 

da urgência dos problemas ambientais. Os problemas oriundos do uso indiscriminado dos recursos 

ambientais não surgiram de um momento para o outro, mas se intensificaram com o fenômeno histórico 

da prática de fixação do homem a um determinado espaço, normalmente próximo a grandes rios, onde 

se obtenha com facilidade condições necessárias à sobrevivência humana. 

 Educação em Direitos Humanos  

A Educação em Direitos Humanos (EDH) tem como base legal o Decreto nº 7.037, de 21 de 

dezembro de 2009, que institui o Programa Nacional de Direitos Humanos; e a Resolução nº 1, de 30 

de maio de 2012, que estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos. 

Esta temática é entendida como uma proposta de política pública preocupada com a orientação 

de crianças, jovens e adultos para que assumam suas responsabilidades enquanto cidadãos, 

promovendo o respeito entre as pessoas e suas diferenças; fazendo com que reconheçam seus direitos 

e defendam os direitos dos outros.  

Os temas referentes à Educação em Direitos Humanos são tratados no conteúdo das disciplinas 

obrigatórias e optativas listadas na Tabela 5. 

Tabela 5. Componentes curriculares que abordam Educação em Direitos Humanos 

DISCIPLINA OPTATIVA/OBRIGATÓRIA SEMESTRE 

Português Instrumental Obrigatória 1° 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde Obrigatória 5° 

Sociologia das Organizações Obrigatória 6° 

Relações Interpessoais Optativa 6° 
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O Artigo 3º da Resolução CNE/CP 1, de 30 de maio de 2012, apresenta os princípios da 

Educação em Direitos Humanos, a saber: 

 Dignidade humana; 

 Igualdade de direitos; 

 Reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades; 

 Laicidade do Estado; 

 Democracia na educação. 

Esses princípios são contemplados no conteúdo “Qualidade de vida no trabalho” presente na 

ementa da disciplina Sociologia das Organizações. A dignidade humana e igualdade também serão 

abordados na disciplina Segurança, Meio Ambiente e Saúde ao longo dos conteúdos: História da 

Segurança no trabalho; Noções da legislação do trabalho (CLT); Introdução à Higiene e Segurança do 

Trabalho; Legislação Trabalhista aplicada à Segurança e Medicina do Trabalho. 

 Pessoa com Deficiência 

A lei brasileira de inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2015, também conhecida como Estatuto 

da pessoa com deficiência, em seu artigo 28°, delega a “inclusão em conteúdos curriculares, em cursos 

de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com 

deficiência nos respectivos campos de conhecimento”.  Desse modo, será abordado o tema de inclusão 

social da pessoa com deficiência nas disciplinas listadas na Tabela 6. 

Tabela 6. Componentes curriculares que abordam Pessoa com Deficiência 

DISCIPLINA OPTATIVA/OBRIGATÓRIA SEMESTRE 

Português Instrumental Obrigatória 1° 

Inglês elementar Obrigatória 2° 

Sociologia das Organizações Obrigatória 6° 

Relações Interpessoais Optativa 6° 

 

 Prevenção, combate a incêndio e a desastres 

A legislação brasileira indica a obrigatoriedade da inclusão de conteúdo relativo à prevenção e 

ao combate a incêndio e a desastres em disciplinas ofertadas nos cursos de graduação em Engenharia 

e Arquitetura em funcionamento no País, em universidades e organizações de ensino públicas e 

privadas, bem como os cursos de tecnologia e de ensino médio correlatos.  
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O artigo 8º da Lei nº 13.425, de 30 de março de 2017, estabelece diretrizes gerais sobre medidas 

de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião 

de público; altera as Leis nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – 

Código Civil. Com a finalidade de atender as normativas estabelecidas pela Lei nº 13.425, de 30 de 

março de 2017, componente curricular Segurança, Meio Ambiente e Saúde inclui os conteúdos 

relativos à prevenção e ao combate a incêndio e a desastres. 

 Educação das Relações Étnico-Raciais e História e Cultura Afrobrasileira 

A Educação das Relações Étnico-Raciais e História e Cultura Afrobrasileira tem como base 

legal a Lei nº 10.639 (BRASIL, 2003), que altera a Lei nº9394 (BRASIL, 1996), e estabelece as 

Diretrizes Curriculares para a implementação da própria. A Lei nº 10.639 designou a obrigatoriedade 

do ensino da História da África e dos africanos no currículo escolar do ensino fundamental e médio. 

A aprovação da Lei nº 11.645(BRASIL, 2008), em 2008, traz uma nova redação à LDB, mantendo o 

ensino da história e da cultura afro-brasileira e adicionando o ensino da história e da cultura dos povos 

indígenas. Já a Resolução CNE/CP nº 1 (MEC, 2004), fundamentada no Parecer CNE/CP nº 3/2004, 

é voltada para o Ensino Superior, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. A Resolução 

supracitada define em seu primeiro parágrafo do seu 1º artigo maneiras de inclusão dos conhecimentos 

relacionados à Educação das Relações Étnico-Raciais e História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e 

Indígena nos cursos de graduação: 

 As Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades 

curriculares dos cursos que ministram a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem 

como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes. 

(MEC, 2004). 

A Tabela 7 lista os componentes curriculares que abordam o estudo das relações étnico-raciais 

e da História e Cultura afro-brasileira e Indígena na grade curricular do curso de Tecnologia em 

Manutenção Industrial. 

Tabela 7. Componentes curriculares que abordam a Educação Das Relações Étnico-Raciais E 

História e Cultura Afrobrasileira 

DISCIPLINA OPTATIVA/OBRIGATÓRIA SEMESTRE 

Sociologia das Organizações Obrigatória 6° 

Relações Interpessoais Optativa 6° 
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Além disso, a problematização sobre a temática estará presente nos eventos “Semana da 

Consciência Negra” e “Semana da Consciência Indígena”, que são realizados anualmente pelo Câmpus 

Irecê. Essa temática tem por objetivo instigar os discentes a discutirem e combaterem o preconceito 

étnico-racial; reconhecer e valorizar as múltiplas manifestações culturais, compreendendo de forma 

crítica e aprofundada a construção da identidade do povo brasileiro e a formação histórica dos povos 

indígenas e afro-brasileiros. 

 Ensino de Libras 

A disciplina de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), embora não obrigatória para o Curso de 

tecnologia em manutenção Industrial, é oferecida na grade de disciplinas optativas, contribuindo para 

a disseminação de uma cultura de inclusão, acolhimento e trato da diversidade, em conformidade com 

os objetivos do curso, conforme regulamentado pelo Decreto nº. 5.626, de 22 de dezembro de 2005. 

4.4. Metodologia 

A metodologia de ensino utilizada no curso de Tecnologia em Manutenção Industrial contempla 

uma abordagem que integra os elementos necessários para o desenvolvimento pleno do processo de 

ensino-aprendizagem, com fins de favorecer a aquisição pelo discente das competências esperadas 

para o perfil profissional do egresso. 

O profissional de manutenção industrial deve ser capaz de manter, inspecionar e planejar 

sistemas elétricos e mecânicos industriais, de forma eficiente, inovadora, com respeito aos valores 

humanos e ambientais, trazendo ganho e desenvolvimento para o contexto social e econômico onde 

está inserido. Para isso, este profissional faz uso de métodos e processos consolidados na área de 

manutenção, bem como de novas tecnologias disponíveis para este fim. Sendo assim, no decorrer do 

curso de Tecnologia em Manutenção Industrial, o perfil deste profissional será moldado através de 

uma metodologia que combina teoria e prática em manutenção, através de aulas teóricas dialogadas e 

práticas de laboratório em disciplinas que envolvem: comandos elétricos, elétrica de potência, 

eletrônica, sistemas mecânicos, desenho de peças mecânicas em ambientes virtuais, execução de 

projetos de pesquisa e ensino (protótipos eletromecânicos), estudos de casos reais em processos de 

manutenção, execução de soldagem em laboratório específico, fabricação de peças mecânicas por meio 

de tecnologia de usinagem,  montagem e manutenção de sistemas térmicos industrias, estudo de 

processos de corrosão em materiais industriais,  planejamento e controle de manutenção através de 

softwares dedicados à programação de manutenção, etc. 
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De acordo com as políticas de ensino descritas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

do IFBA (PDI, 2013), pode-se enumerar os seguintes processos que serão assumidos durante o curso 

como procedimentos metodológicos de formação do profissional de manutenção industrial: 

 Aulas expositivas e dialogadas; 

Momento em que o professor ministra o conteúdo anteriormente esquematizado através do plano de 

ensino da disciplina, expondo, comentado e desenvolvendo o conteúdo necessário à formação técnico-

científica do profissional de manutenção industrial. O professor pode também nessa oportunidade 

explorar o saber prévio do estudante por meio do diálogo, a fim de aprofundar o conhecimento tratado 

através da relação entre o que já se sabe, e aquilo que se deve aprender. Nesse contexto, o aluno 

também terá oportunidade de dialogar com os outros estudantes através de trabalhos em grupos, 

soluções de situações-problema ou atividades teóricas que tratem do assunto em questão. 

 Aulas práticas; 

Momento em que o professor fará uso dos laboratórios disponíveis no IFBA Câmpus Irecê (listados 

no item 11.3.6 deste PPC), a fim de executar processos e atividades experimentais que complementem 

os conteúdos teóricos apresentados nas aulas expositivas.  

 Pesquisa teórica; 

Momento em que o discente realiza pesquisa bibliográfica através de leituras, análise e interpretação 

da história científica do assunto abordado. Tal pesquisa acontece no acervo bibliográfico disponível 

na biblioteca do Câmpus Irecê, ou na rede mundial de computadores, também acessível por meio de 

estações de consulta na biblioteca da instituição. 

 Elaboração e execução de projetos de pesquisa;  

Momento em que o aluno poderá integrar diferentes conhecimentos para solucionar uma situação 

problema e/ou produzir um produto (inovador ou baseado em tecnologia já consagrada em sua área 

profissional). Tal modalidade de atividade destaca-se por possibilitar a contextualização dos 

conhecimentos adquiridos, o que a torna uma opção de grande interesse para os estudantes. 

 Seminários; 

Nesta modalidade de atividade o estudante poderá analisar um problema a partir de diferentes linhas 

de pensamento (estudo de caso), adquiridas através da pesquisa sobre assunto em questão, organizar e 

expor suas ideais através de apresentação oral. 

 Visitas técnicas. 

Oportunidade de complementação à formação acadêmica através de visitas a empresas e instituições 

que atuem em áreas afins do curso de Manutenção Industrial. A visita técnica é um meio eficiente de 
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interação Universidade/Empresa, que objetiva a complementação didático pedagógica de disciplinas 

teóricas/práticas.  

A estrutura curricular do curso foi constituída levando em consideração a flexibilidade, a 

interdisciplinaridade, a acessibilidade metodológica e a ênfase da teoria com a prática. A maneira como 

esses pontos estão articulados com componentes curriculares no percurso de formação do discente está 

descrita a seguir (itens 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3 deste PPC). 

4.4.1. Interdisciplinaridade  

No curso de Tecnologia em Manutenção Industrial, a interdisciplinaridade deve ser destacada 

como um método essencial à formação do aluno. Segundo Japiassu (JAPIASSU, 1976): 

[...] a colaboração entre as diversas disciplinas ou entre os setores heterogêneos de 

uma mesma ciência conduz a interações propriamente ditas, isto é, existe certa 

reciprocidade nos intercâmbios, de tal forma que, no final do processo interativo, cada 

disciplina saia enriquecida. 

Nesse contexto, durante o curso as disciplinas deverão dialogar entre si. Dessa forma, a 

interdisciplinaridade irá acontecer em forma de Projeto Integrador. 

 Projeto Integrador 

O projeto integrador busca promover a interdisciplinaridade, possibilita a visão crítica e 

integrada dos conhecimentos, superando a fragmentação dos saberes e articula a teoria com a prática. 

A realização deste projeto propiciará aos discentes o contato com as diversas áreas e o 

desenvolvimento da capacidade de trabalho em equipe. 

A operacionalização do Projeto Integrador irá ocorrer no início do semestre letivo, por meio de 

uma Comissão formada pela Coordenação do Curso, pelos professores e pelos discentes que definirão 

a temática integradora, as disciplinas envolvidas no projeto e forma de avaliação. A temática 

integradora escolhida será desenvolvida segundo o conteúdo das disciplinas. 

Os resultados do Projeto Integrador deverão ser socializados, cabendo à Comissão de definição da 

temática integradora a decisão sobre as alternativas de apresentação, que poderão ocorrer em eventos 

específicos para o Curso ou outras formas de socialização dos resultados, de acordo com a realidade do 

Curso. Dentre os resultados do projeto desenvolvido os discentes poderão apresentar: 

 Protótipos; 

 Seminários; 

 Estudo de caso; 

 Exposição; 
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 Maquetes; 

 Curta metragem; 

 Animação; 

 Documentário; 

 Dentre outros. 

4.4.2. Acessibilidade metodológica  

Acessibilidade metodológica é caracterizada pela redução de barreiras nos métodos, teorias e 

técnicas de ensino e aprendizagem. As ações que tratam da acessibilidade metodológica no curso de 

Tecnologia em Manutenção Industrial são baseadas nos Referenciais de Acessibilidade na Educação 

Superior, na Avaliação in Loco do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

na Lei n°13.146/15 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) e a Resolução nº 30, de 12 

de dezembro de 2017 do CONSUP/IFBA (Política de Inclusão da Pessoa com Deficiência e/ou outras 

Necessidades Específicas no âmbito do IFBA). 

A atuação docente está relacionada diretamente à acessibilidade metodológica, de modo que 

essa acessibilidade é promovida por processos de diversificação curricular, flexibilização do tempo e 

utilização de recursos a fim de viabilizar a aprendizagem de estudantes com deficiência, como por 

exemplo: pranchas de comunicação, texto impresso e ampliado, softwares ampliadores de 

comunicação alternativa, leitores de tela, entre outros recursos.  

Tendo em vista o PPI do IFBA, é listada a seguir uma série de medidas realizadas no curso 

para promover a acessibilidade metodológica: 

 Construir processos pedagógicos, curriculares e avaliativos centrados na melhoria das 

condições de aprendizagem, tendo em vista a definição e reconstrução permanente de 

padrões adequados de qualidade educativa; 

 Utilizar estratégias e recursos pedagógicos adequados aos conteúdos e às características 

dos estudantes; 

 Expandir a educação profissional de qualidade que atenda às demandas produtivas e 

sociais locais, regionais e nacionais, em consonância com o desenvolvimento 

sustentável e com a inclusão social; 

 Adotar medidas de apoio individualizadas e efetivas, quando necessário, que 

maximizem o desenvolvimento acadêmico e biopsicossocial; 

 Discutir e analisar continuamente o processo de ensino-aprendizagem, suas implicações 

e relações, a fim de compreender as causas para os possíveis fracassos escolares; 



26 

 

 Apoiar, efetivamente, no âmbito do sistema educacional geral, as pessoas com 

deficiência, com vistas a facilitar sua efetiva educação; 

 Proporcionar condições essenciais, no âmbito dos níveis e modalidades que o IFBA 

atua, para pessoas com deficiências de qualquer natureza, com vistas a garantir sua 

efetiva educação; 

 Fornecer recursos pedagógicos, metodológicos e tecnológicos alternativos aos 

professores dos estudantes com deficiência, a fim de facilitar o processo de ensino-

aprendizagem, a convivência com a diversidade e o desenvolvimento profissional dos 

estudantes; 

 Coletar, analisar e acompanhar os dados relativos à evasão escolar, a fim de 

compreender as suas causas e propor, a partir delas, intervenções para minimizá-las ou 

saná-las; 

 Criar indicadores que analisem a dimensão do acesso, permanência e êxito dos 

estudantes no processo educativo. 

Além disso, na entrada do estudante com deficiência o Projeto Pedagógico é adaptado para que 

ocorra a acessibilidade plena desse estudante, sendo elaborado para cada estudante com deficiência 

um Projeto Pedagógico específico. 

4.4.3. Articulação da teoria com a prática 

Com o objetivo de impedir que a formação do tecnólogo em Manutenção Industrial seja 

reduzida ao domínio dos conteúdos teóricos são realizadas atividades/ações, como: aulas práticas, 

visitas técnicas, situações simuladas, estudos de caso, criação de protótipos, estágio supervisionado e 

produção do Projeto Integrador. A maneira como essas atividades/ações são desenvolvidas durante o 

curso está descrita nos parágrafos subsequentes.   

Parte das disciplinas que compõem a matriz curricular do curso apresentam em sua carga 

horária total, um percentual destinado à realização de aulas práticas, no Curso de Tecnologia em 

Manutenção Industrial são destinadas 335 horas de aulas práticas. Nessas aulas os docentes 

desenvolvem o conteúdo discutido nas aulas teóricas em uma perspectiva prática de observação, coleta, 

manipulação e análise dos objetos em estudo, a fim de integrar os conceitos teóricos e práticos básicos 

de cada disciplina. As atividades práticas são realizadas nos laboratórios do Câmpus. 

A visita técnica consiste em uma atividade educacional pedagógica supervisionada realizada 

em ambiente externo à instituição, de modo a promover o contato in loco entre alunos e realidades, 

como: mercado de trabalho, produtos, processos e serviços. No curso de Tecnologia em Manutenção 
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Industrial, as visitas técnicas são, preferencialmente, realizadas no primeiro semestre do curso como 

forma de facilitar o processo de ensino-aprendizagem na disciplina de Introdução à Manutenção e 

assim garantir um bom aproveitamento dos conteúdos que serão necessários para as próximas 

disciplinas da área de manutenção. 

Outra forma de articulação da teoria com prática é a proposição, pelos docentes, de atividades 

pedagógicas que permitem o conhecimento e análise dos principais problemas postos pela prática 

profissional, relacionados ao conteúdo curricular, tais como: a resolução de problemas em situações 

simuladas e estudos de caso e a criação de protótipos para realização de determinada tarefa. 

Além disso, o aluno pode desenvolver atitudes necessárias ao seu perfil profissional através da 

participação em estágio supervisionado, projetos sociais/acadêmicos e o Projeto Integrador. Como 

exemplo, os docentes das disciplinas nas áreas de mecânica e elétrica estão envolvidos no projeto de 

reativação de uma usina de produção de biodiesel no Câmpus, e os alunos estão acompanhando, sob a 

orientação dos docentes, as atividades que abordam levantamentos relacionados a manutenção 

mecânica e elétrica dos equipamentos. 

4.5. Trabalho de Conclusão do Curso 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade obrigatória, regimentado pelo 

regulamento de trabalho de conclusão de curso dos cursos superiores de tecnologia do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia/Câmpus Irecê, conforme Resolução nº 10/2018, de 13 de 

julho de 2018 (Anexo I). 

O TCC é definido como um trabalho acadêmico de caráter monográfico que consiste de um 

estudo minucioso sobre um tema de natureza científica e/ou tecnológica, de cunho teórico, 

experimental ou aplicado, não necessariamente inédito, relacionado com a área de formação do curso, 

executado sob a orientação de um professor orientador da área técnica de formação do curso 

pertencente ao quadro docente efetivo do IFBA – Câmpus Irecê. 

Além disso, o TCC é um componente curricular obrigatório com 90 horas desenvolvido 

individualmente. O mecanismo de planejamento, acompanhamento, desenvolvimento e avaliação deve 

ser composto pelos seguintes documentos cujos modelos estão disponibilizados na Resolução 

nº10/2018, de 13 de julho de 2018: 

 Carta de Aceite de Orientação; 

 Plano de Trabalho; 

 Monografia; 

 Formulário de Avaliação de TCC; 
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 Ata de Defesa de TCC. 

O professor orientador deverá estabelecer a carga horária de trabalho em comum acordo com 

o estudante, perfazendo, no mínimo, 02 (duas) horas semanais por orientando, com o intuito de 

acompanhar a elaboração do TCC em todas as suas fases e informar sobre as normas, procedimentos 

e critérios de avaliação. 

A coordenação do TCC compete ao coordenador do curso, de modo que o mesmo deve: 

 Estabelecer regras, prazos, recomendações e instruções complementares referentes ao 

TCC; 

 Supervisionar as atividades e avaliações do TCC; 

 Deliberar sobre o acesso do estudante à infraestrutura institucional disponível; 

 Definir e disponibilizar modelos de documentos usados no desenvolvimento e avaliação 

do TCC; 

 Constituir e nomear a banca examinadora. 

A avaliação do TCC é realizada por uma banca examinadora composta por 03 (três) 

avaliadores, sendo um deles obrigatoriamente o professor orientador. A avaliação deverá compreender 

tanto a monografia quanto o seminário apresentado à banca. Caso o aluno seja aprovado, observando 

os critérios estabelecidos na Resolução nº10/2018, de 13 de julho de 2018, deverá entregar a versão 

final da monografia à Biblioteca do Câmpus para que seja disponibilizada no repositório online do 

IFBA. 

O componente curricular Pesquisa Orientada, pré-requisito para o TCC, tem objetivo de 

aprofundar os conteúdos da área de Metodologia da Pesquisa Científica, de modo a propiciar a 

construção de relatórios técnicos, e definir um plano de trabalho/anteprojeto para o TCC, além de 

fornecer aos discentes manuais atualizados de apoio à produção dos trabalhos.  

4.6. Estágio Curricular Supervisionado 

O estágio curricular supervisionado (ECS) é uma atividade obrigatória, regimentado pelo 

regulamento de estágio curricular supervisionado dos cursos superiores de tecnologia do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia/Câmpus Irecê, conforme Resolução nº 09/2018, 

de 12 de julho de 2018 (Anexo II), visando propiciar ao estudante a complementação do processo 

ensino-aprendizagem, em termos de experiências práticas. 

O estágio é oferecido aos alunos como ato educativo escolar supervisionado, previsto na Lei nº 

11.788, de 25 de setembro de 2008, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para 

o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de 
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educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais 

do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 

O ECS do curso de Tecnologia em Manutenção Industrial consiste num período supervisionado 

de prática profissional desenvolvida pelo discente em uma organização de caráter público ou privado, 

no qual ele irá realizar um conjunto de atividades dentro da área de abrangência do curso. Tendo assim, 

a oportunidade de consolidar os conhecimentos adquiridos durante sua formação acadêmica através 

da integração a situações reais, comuns a suas futuras atividades como profissional graduado, ao ser 

inserido no mundo do trabalho.  

O ECS é realizado em empresas ou instituições devidamente conveniadas com o IFBA– 

Câmpus Irecê, e que ofereçam condições suficientes para proporcionar experiência prática na linha de 

formação do estudante. A interlocução entre as empresas e o instituto é intermediada pela Coordenação 

de Extensão do Câmpus através do firmamento do Termo de Compromisso de Estágio e Convênio, 

gerando insumos para atualização das práticas do estágio. No momento, já existem empresas 

conveniadas ao Câmpus que fornecem estágio aos alunos. 

Além disso, o ECS é um componente curricular obrigatório de 240 horas e deve ser cursado 

por estudantes que integralizaram um mínimo de 70% da carga horária total do curso. O ECS é 

desenvolvido e executado individualmente sob a coordenação de um professor orientador da área 

técnica de formação do curso pertencente ao quadro de docentes efetivos do IFBA – Câmpus Irecê. A 

supervisão do estágio é realizada por um profissional disponibilizado pela empresa ou instituição 

(supervisor técnico) que acompanha as atividades desenvolvidas pelo estágiario durante o período de 

estágio na empresa.  

Com intuito de consolidar a integração dos conteúdos desenvolvidos durante o curso e mundo 

do trabalho pelos discentes no período de estágio, observando as competências previstas no seu perfil 

profissional, são estabelecidas as seguintes estratégias: 

 Elaboração de um Plano de Atividades, aprovado pelo orientador; 

 Reuniões periódicas do aluno com o orientador; 

 Realização de entrevistas; 

 Elaboração de relatório de estágio; 

 Avaliação do relatório de estágio, conforme Regulamento de Estágio do IFBA. 

A avaliação do Relatório Final de Estágio é realizada pelo professor orientador, atribuindo a 

este uma nota de 0 (zero) a 10 (dez). O discente será considerado aprovado se alcançar no mínimo 7,0 

(sete) pontos na nota final. Caso o aluno seja aprovado, o professor orientador deve encaminhar a 
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versão digital do Relatório Final de Estágio entregue pelo estudante à Coordenação do Curso para ser 

disponibilizado no repositório online do IFBA.  

4.7. Atividades Complementares 

As atividades complementares do curso de Tecnologia em Manutenção Industrial têm por 

objetivo propiciar condições para a complementação da formação do aluno, incentivando a 

participação em atividades acadêmicas e sociais. Vale salientar que as atividades complementares nos 

currículos dos cursos superiores foram motivadas pela necessidade de estimular a prática de estudos 

independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de flexibilidade curricular, de 

permanente e contextualizada atualização profissional específica, sobretudo nas relações com o mundo 

do trabalho. Portanto, as atividades estão voltadas para a formação profissional, ética e de cidadão, 

como integralização curricular e complementação da sua formação acadêmica. 

Os discentes do curso de Tecnologia em Manutenção Industrial devem comprovar a realização 

de 100 horas de atividades complementares, devendo seu cumprimento ser distribuído ao longo de 

todo o curso, com devido registro e controle acadêmico. Cabe à coordenação de curso registrar as horas 

referentes às atividades desenvolvidas, com prévio enquadramento e pontuação. Durante o curso, os 

alunos são motivados a participar de Workshops, Minicursos e Visitas Técnicas, ofertados durante a 

realização de eventos específicos para o curso, bem como desenvolver atividades nas diferentes áreas 

de atuação e em consonância com a pontuação e descrição das atividades complementares, conforme 

barema apresentado no Apêndice B. 

5. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO  

A matriz do curso de Tecnologia em Manutenção Industrial estimula a participação dos 

estudantes em pesquisa desde o primeiro semestre e, ao longo do processo de ensino-aprendizagem, 

desperta o interesse pela atuação na extensão, entendendo que concomitantemente o ensino fortalece 

essa construção do cidadão histórico-crítico. Sabendo que, essa prática está ancorada nas Políticas 

Institucionais de Ensino, Extensão e Pesquisa. 

5.1. Política de Ensino  

Conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFBA (PDI, 2015), o ensino 

deve ter por princípio: 

A formação do sujeito histórico-crítico e a vinculação com a ciência e tecnologia 

destinada à construção da cidadania e da democracia, mediante o enfrentamento a 
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todas as formas de discriminação e preconceito, a defesa do meio ambiente e da vida 

e a criação e produção solidárias em uma perspectiva emancipadora. (PDI, 2015). 

Ainda na perspectiva do PDI do IFBA (PDI, 2015), compreende como ensino “as atividades 

vinculadas aos cursos regulares em todos os níveis e formas curriculares, tais como aulas presenciais, 

aulas a distância, atividades de planejamento, orientações de trabalho de conclusão de curso e de 

estágio supervisionado”. 

Desse modo, a premissa orientada pelo PDI supracitado é um norteador de ações pautadas na 

responsabilidade e compromisso em oferecer uma formação de cidadãos/profissionais inseridos em 

um contexto prementemente marcado por desigualdades sociais, onde a aprendizagem é vista como 

processo de construção de autonomia do sujeito. 

5.2. Política de Pesquisa  

Conforme o PDI do IFBA (2015), a pesquisa no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia é entendida como uma atividade de produção de conhecimento e, nesse sentido, 

está sempre associada às atividades de ensino e às ações de extensão. 

O IFBA promove ações voltadas para o incentivo de desenvolvimento de projetos de pesquisa 

através da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI). A pesquisa tem por objetivo 

realizar o atendimento de demandas sociais, do mundo do trabalho e da produção, o comprometimento 

com a inovação tecnológica e a transferência de tecnologia para a comunidade. Cabe, portanto, garantir 

o estabelecimento e manutenção das condições acadêmicas e técnicas que propiciem a 

complementação e o aprimoramento na formação de profissionais aptos a desenvolver a pesquisa 

científica voltada a esse objetivo.  

O IFBA, através da PRPGI, promove ações de estímulo ao desenvolvimento de projetos de 

pesquisa inserindo discentes através de Programas de Bolsas. Além disso, a referida pró-reitoria 

disponibiliza também, tanto no âmbito interno do IFBA, quanto a partir de agências de fomento, 

recursos e programas voltados para qualificação dos professores-pesquisadores. 

Entre os diversos programas que fomentam o desenvolvimento científico e tecnológico, 

programas esses que são intermediados pela coordenação de pesquisa do Câmpus Irecê, tem-se o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica para o Ensino Médio (PIBIC-EM) e o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), em articulação com agências de 

fomento como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB). Esses programas têm como finalidade 
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primordial às iniciativas de iniciação científica, com concessão de bolsas a estudantes de graduação e 

de ensino médio, vinculadas em pesquisas científicas coordenadas por docente do IFBA. Já no tocante 

aos recursos e programas de qualificação dos professores-pesquisadores tem-se:  

1. Bolsa Pesquisador do IFBA e Pró-Pesquisa; 

2. Apoio à Participação em Eventos Científicos e/ou Tecnológicos;  

3. Qualificação de professores para o Hotel de Projetos;  

4. Apoio a projetos de pesquisa através das agências externas como FINEP, CNPq e FAPESB;  

5. Lei de informática. 

Nesta perspectiva, o Curso de Tecnologia em Manutenção Industrial do IFBA – Câmpus Irecê 

desenvolve, em consonância com as metas estipuladas pela PRPGI no PDI do IFBA (2015) e por 

intermédio da Coordenação de Pesquisa do Câmpus Irecê, ações de pesquisa no âmbito do curso, 

realizadas pelos docentes e discentes, buscando o desenvolvimento científico e tecnológico da região 

onde o Câmpus está imerso.  Dentre essas ações, têm-se:  

 Participação nos editais dos programas institucionais de iniciação científica e 

tecnológica (PIBIC e PIBITI); 

 Participação em congressos, seminários e outros eventos técnico-científicos locais, 

regionais, nacionais e internacionais;  

 Apresentação e publicação de artigos e resumos em revistas científicas, congressos, 

seminários e outros eventos nacionais e internacionais; 

 Participação em grupos de pesquisa, bem como articulação do grupo de pesquisa 

relacionado ao curso e parcerias com outros grupos de pesquisas do país; 

 Produção de livros e capítulos de livros; 

 Desenvolvimento de produtos passíveis de depósito de patente. 

5.3. Política de Extensão 

Conforme consta no PDI do IFBA (2015), entende-se por Extensão Tecnológica toda e 

qualquer atividade educacional, científica e cultural que, articulada com o ensino e com a pesquisa, 

leva o IFBA a interagir com a sociedade por intermédio dos seus corpos docente, técnico e discente. 

O curso de Tecnologia em Manutenção Industrial desenvolve atividades de extensão por meio 

da participação de seus professores e estudantes em ações extensionistas, de maneira a propiciar 

reflexão das práxis institucionais, gerados pela interação entre o conhecimento acadêmico e a interface 

com a comunidade. Nessa perspectiva, destaca-se, por exemplo, a participação de discentes na 

manutenção de equipamentos em empreendimentos solidários, como cooperativas da região.  



33 

 

A extensão é desenvolvida em consonância com o PDI, sob intermediação da coordenação de 

extensão do Câmpus Irecê, conforme os objetivos descritos abaixo: 

 Propiciar ao estudante o acesso a atividades que contribuam para a sua formação 

artístico, cultural, ética e para o desenvolvimento do senso crítico, da cidadania e da 

responsabilidade social;  

 Reafirmar a extensão como processo acadêmico indispensável à formação do estudante, 

à qualificação do corpo técnico/docente e ao intercâmbio com a sociedade;  

 Estruturar, desenvolver, implementar, avaliar e reavaliar sistemática e periodicamente 

projetos e programas multi, inter ou transdisciplinar e interprofissional;  

 Propiciar à sociedade o acesso ao IFBA, por meio de cursos de extensão, da prestação 

de serviços da participação em eventos culturais e artísticos ou outras atividades que 

garantam os objetivos da Instituição e o atendimento das necessidades do 

desenvolvimento sustentável regional;  

 Complementar a relação IFBA/Sociedade por meio da democratização do saber 

acadêmico e pelo estabelecimento de um processo contínuo de debates, fomento de 

ideias e vivências;  

 Estruturar e desenvolver mecanismos que promovam a interação contínua e recíproca 

entre a extensão e as atividades de ensino e pesquisa;  

 Viabilizar ações, projetos e programas de interesse acadêmico, científico, filosófico, 

tecnológico e artístico de extensão, como também de ensino e de pesquisa;  

 Incentivar ações permanentes voltadas para a formação inicial e continuada de 

profissionais, considerando os aspectos socioeconômicos da região, em parceria com 

instituições municipais, estaduais e federais, bem como no âmbito da iniciativa privada 

e organizações sem fins lucrativos.  

Nesta perspectiva, a coordenação de extensão do Câmpus Irecê assume o papel de subsidiar a 

Pró-Reitoria de Extensão em relação às políticas da área de atuação do Câmpus, incluindo, desta 

maneira, a área do curso de Tecnologia em Manutenção Industrial. Além disso, a referida coordenação 

expedem editais para financiamentos de projetos de extensão com os recursos do Instituto, avaliando 

e aprovando Planos de Trabalho, possibilitando também a concessão de bolsas para desenvolvimento 

de projetos relacionados à área do curso.  

A Coordenação de extensão ainda acompanha e incentiva as solicitações de parcerias e 

convênios, como por exemplo parcerias com Organizações para realização de estágios por partes dos 



34 

 

discentes do curso, visualizando as oportunidades desses acordos para o desenvolvimento do referido 

curso, do Câmpus e, consequentemente do IFBA. 

Entre os projetos de extensão realizados pela comunidade do IFBA, destaca-se o 

desenvolvimento de Tecnologias Sociais para o fortalecimento da agricultura orgânica na região e o 

projeto voltado para o fortalecimento da cadeia de reciclagem no município de Irecê. Os projetos 

envolvem as disciplinas de Tecnologia Mecânica, Tecnologia da Soldagem e Manutenção Mecânica 

Industrial. 

5.4. Articulação Ensino, Pesquisa e Extensão 

A matriz curricular do curso de Tecnologia em Manutenção Industrial está fundamentada em 

políticas de ensino, pesquisa e extensão propostas no PDI (PDI, 2015), em consonância com a missão 

institucional do IFBA.  

A articulação do ensino, pesquisa e extensão, ocorrem, primeiramente, no fortalecimento de 

práticas de ensino e aprendizagem, buscando consolidar a formação discente fundamentada na missão 

institucional.  

Assim, na matriz curricular há três componentes obrigatórios que buscam assegurar a 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão. O primeiro componente, no terceiro semestre do curso, 

é Metodologia da Pesquisa, que procura apresentar múltiplas formas de método e comunicação 

científica, abordando a pesquisa dentro de uma perspectiva de ação crítica, ética e reflexiva. O outro 

componente é a Pesquisa Orientada, componente curricular presente no quinto semestre do curso. Esse 

componente é voltado para a orientação específica do estudante na construção de projetos voltados 

para o desenvolvimento de pesquisa e/ou extensão, com os respectivos planos de atividades. Estes 

projetos culminarão, possivelmente, em trabalhos de conclusão de curso, o qual é abordado na terceira 

disciplina, integrante do sexto semestre do curso, que também visa a articulação do ensino, pesquisa e 

extensão buscando a aplicação dos conteúdos assimilados nas duas disciplinas citadas anteriormente.  

Além dos componentes curriculares obrigatórios supracitados, o componente curricular 

optativo Empreendedorismo também contribui para a articulação entre ensino, pesquisa e extensão. A 

disciplina almeja a construção de habilidades para visão integrada, trabalho em equipe e aprendizagem 

continuada, de maneira a contribuir para a construção coletiva de conhecimento, possibilitando a 

articulação da Instituição com empresas, ONG’s, movimentos sociais, ou outras instituições de ensino 

e pesquisa que possam apresentar diferentes realidades, para a consecução dos objetivos educacionais 

aqui delineados. Para que o discente tenha suas experiências de pesquisa e extensão baseadas na 

realidade, os projetos devem ser tratados de forma interdisciplinar e retirados da realidade do trabalho 

e a ela retornem na forma de reflexão e intervenção. 
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6. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

A utilização das ferramentas de Tecnologia de Informação e Comunicação (TICs) no processo 

de ensino-aprendizagem têm assumido um papel cada vez mais influente e imprescindível, sendo 

notória uma evolução permanente nos paradigmas relacionados com a sua utilização. As TICs incluem 

desde conteúdos digitais bem preparados, que podem ser facilmente disponibilizados, passando pela 

manutenção de sítios online, que se tornam repositórios de informação, chegando a mecanismos mais 

elaborados de gerenciamento de conteúdo e colaboração.  

A presença dessas ferramentas de aprendizagem favorece a formação de um profissional capaz 

de lidar com questões tecnológicas que perpassam desde a gestão da manutenção ao desenvolvimento 

e melhoramento de projetos. Torna-os aptos a utilizar e se manterem atualizados com as novas 

tecnologias e softwares fundamentais no desenvolvimento de estratégias de manutenção. Para isso está 

disponível uma estrutura de laboratório de informática que dá suporte às atividades de ensino, pesquisa 

e extensão.  

As principais ações que promovem acesso e domínio das TIC’s estão atreladas ao ensino nas 

disciplinas de Desenho Computacional com o uso do CAD, Hidráulica e Pneumática, Automação e 

Controle e Metrologia utilizando os softwares Autodesk Inventor® com licença estudantil, 

FluidSIM®, Click02 WEG® e simuladores de instrumentos de medição, respectivamente. Além disso, 

os produtos oferecidos gratuitamente pelo Google for Education®, o Google Formulários®, o 

moodle®, dentre outros, disponíveis a critério dos docentes e discentes. 

Além disso, periodicamente o curso realiza ações extensionistas como visitas técnicas e ciclo 

de palestras que promovem o acesso as tecnologias mais recentes utilizadas pelo mercado de trabalho. 

Discentes com necessidades especiais também são inseridos nas atividades regulares conforme 

Lei Brasileira de Inclusão, Nº 13.146, de 6 de julho de 2015 com o uso de tecnologias assistivas por 

meio de recursos de audiodescrição em exibição de filmes, audiolivros e gravação em áudio de textos 

para alunos cegos, impressora para Escrita Braille e programas como Vision, que já são utilizados no 

Câmpus. 

7. ACESSIBILIDADE 

Com relação à acessibilidade em sua estrutura física, o Câmpus Irecê vem reunindo esforços 

para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência que apresentem necessidades específicas 

conforme estabelecido na Política de Inclusão da Pessoa com Deficiência e/ou outras Necessidades 
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Específicas do IFBA (Resolução do CONSUP nº 30, de 12 de dezembro de 2017) em atendimento à 

portaria nº 3.284 de 2003, além de outras legislações que tratam da acessibilidade para pessoas com 

deficiência. Algumas das ações implementadas são:  

 Rampas de acesso; 

 Banheiros exclusivos para deficientes físicos ou pessoas com mobilidade reduzida; 

 Vagas específicas em seu estacionamento; 

 Piso tátil em toda a extensão do Câmpus; 

 Sinalizações em Braille para auxiliar os deficientes visuais a se locomoverem dentro da 

instituição, localizando com maior facilidade salas, laboratórios e demais locais. 

Existem diferentes tipos de acessibilidade, uma vez que o público para quem eles são propostos 

apresenta uma variedade de necessidades de adaptação conforme é listado a seguir: 

 Acessibilidade atitudinal: refere-se à percepção do outro sem preconceitos, estigmas, 

estereótipos e discriminações. Todos os demais tipos de acessibilidade estão 

relacionados a essa, pois é a atitude da pessoa que impulsiona a remoção de barreiras. 

 Acessibilidade arquitetônica: eliminação das barreiras ambientais físicas no âmbito do 

Câmpus.  

 Acessibilidade metodológica: redução de barreiras nas metodologias e técnicas de 

estudo. Está relacionada diretamente à concepção subjacente à atuação docente: a forma 

como os professores concebem conhecimento, aprendizagem, avaliação e inclusão 

educacional irá determinar, ou não, a remoção das barreiras pedagógicas.  

 Acessibilidade programática: eliminação de barreiras presentes nas políticas públicas 

(leis, decretos, portarias, normas, regulamentos, entre outros).  

 Acessibilidade instrumental: superação das barreiras nos instrumentos, utensílios e 

ferramentas de estudo (escolar), de trabalho (profissional), de lazer e recreação 

(comunitária, turística, esportiva).  

 Acessibilidade nos transportes: forma de acessibilidade que elimina barreiras não só 

nos veículos oficiais, mas também nos pontos de paradas, nas calçadas, no âmbito do 

Câmpus. 

 Acessibilidade nas comunicações: é a acessibilidade que elimina barreiras na 

comunicação interpessoal (face a face, língua de sinais), escrita (jornal, revista, livro, 

carta, apostila etc., incluindo textos em braile, uso do computador portátil) e virtual 

(acessibilidade digital).  
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 Acessibilidade digital: Direito de eliminação de barreiras na disponibilidade de 

comunicação, de acesso físico, de equipamentos e programas adequados, de conteúdo 

e apresentação da informação em formatos alternativos.  

A Portaria n° 51, de 09 de março de 2017, a política de inclusão às Pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas do IFBA/Câmpus Irecê orienta um espaço de concretização de ações 

inclusivas mediante princípios, diretrizes e objetivos que ampliam e fortalece o atendimento e 

acompanhamento da comunidade estudantil inserida no contexto de necessidades específicas, 

garantindo assim, o acesso, a permanência e o êxito ao discente. São considerados público-alvo desta 

política: discentes com deficiência cujos impedimentos, de natureza física, são de longo prazo, como 

auditiva, visual, mental, intelectual ou sensorial; discentes com transtornos globais do 

desenvolvimento (espectro autista, psicoses infantis, Síndrome de Asperger, Síndrome de Kanner e 

Síndrome de Rett), com altas habilidades/superdotação assim como os transtornos funcionais 

específicos, como: dislexia, disortografia, disgrafia, discalculia, transtorno de atenção e hiperatividade. 

A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui as questões referentes à acessibilidade são 

garantidas conforme estabelecido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência.  

Os estudantes com deficiência intelectual, seja de origem sindrômica, do espectro autista – com 

direitos assegurados pela lei nº 12.764 de 2012 que trata da proteção dos direitos das pessoas com 

transtorno do espectro autista - ou de etiologia desconhecida. Esses estudantes encontram apoio para 

leitura e transcrição das avaliações, proposição de tempo estendido para realização de avaliações, 

avaliação diferenciada e no turno oposto ao de aula e registro das adaptações curriculares  

Assim, a inclusão das pessoas com deficiência e necessidades específicas na educação superior 

deve assegurar-lhes, o direito a participação na comunidade com as demais pessoas, as oportunidades 

de desenvolvimento pessoal, social e profissional. 

Portanto, no curso de Tecnóloga em Manutenção Industrial, a acessibilidade para as pessoas 

com deficiência é proporcionada através de softwares especializados, preparação e divulgação de 

conteúdos em formatos adaptados e ambientes concebidos para favorecer o acesso e livre 

deslocamento nas dependências do Câmpus (piso tátil, rampas de acesso, banheiros acessíveis, lugares 

reservados no auditório e vagas exclusivas no estacionamento). No Câmpus Irecê também dispõe de 

um Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE), o qual age em 

conjunto com as Coordenações de Curso e com o Departamento Multidisciplinar de Apoio ao Ensino 

e Aprendizagem promovendo ações que estimulem a comunidade a pensar e agir de forma inclusiva. 

As ações desenvolvidas pelo NAPNE são fundamentadas na Política de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência e/ou outras Necessidades Específicas do IFBA estabelecida pela resolução do CONSUP 

nº 30, de 12 de dezembro de 2017. Esse Documento Normativo traça as diretrizes para a promoção 



38 

 

dos diversos tipos de acessibilidade no âmbito do IFBA, visando à inclusão da pessoa com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação e transtornos de 

aprendizagem.   

O quadro profissional do Câmpus está em constantes ações para a garantia ao direito de acesso 

ao conhecimento para todas as pessoas - com ou sem deficiência. Para tanto, ações de formação dos 

servidores e colaboradores, bem como adaptações no acesso as informações e 

adaptações/flexibilizações dos currículos, são feitas no sentido de garantir acessibilidade atitudinal e 

pedagógica. 

8. SERVIÇO DE APOIO AO DISCENTE E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

O serviço de apoio ao discente e a pessoa com deficiência tem por finalidade oferecer condições 

favoráveis à continuidade dos estudos independentemente da sua condição física ou socioeconômica. 

Para tal o IFBA desenvolveu políticas e programas, dentre os quais se destacam: Projeto acolhimento 

para os novos discentes do curso, Programa de Monitoria, Programa de Assistência e Apoio ao 

Estudante (PAAE), Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE), 

Departamento Multidisciplinar de Apoio ao Ensino e Aprendizagem. 

8.1. Projeto de acolhimento 

A coordenação do curso de Tecnologia em Manutenção Industrial, a direção geral, direção de 

ensino e os discentes promovem um Projeto de acolhimento no início de cada de semestre. O objetivo 

do evento consiste em esclarecer e integrar os estudantes acerca do ambiente institucional do IFBA e 

ao lugar que o estudante ocupa explicitando seus direitos e deveres, bem como as ações de pesquisa e 

extensão desenvolvidas no IFBA. 

O projeto de Acolhimento pretende recepcionar e motivar os novos estudantes no cenário 

acadêmico, contribuindo para sua inserção no Instituto em particular as questões pertinentes à 

Manutenção Industrial. Dessa forma, deseja-se promover um momento de acolhida e integração dos 

calouros com a devida apresentação da nova realidade dentro da graduação, a fim de desenvolver sua 

autonomia no mundo acadêmico. Dentre as ações do projeto pode-se citar:  

 Atividades culturais; 

 Cursos de atualização; 

 Apresentação do corpo docente e técnico administrativo do Câmpus; 

 Apresentação da infraestrutura disponível para os discentes; 

 Palestras informativas sobre normas e regulamentos institucionais. 
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8.2. Programa de Monitoria 

O Programa de Monitoria é compreendido como um apoio ao corpo discente, visando 

possibilitar aos alunos monitorados aprimoramento dos conhecimentos adquiridos durante sua 

formação no respectivo curso, por meio das atividades técnico-didáticas, bem como, visa propiciar aos 

alunos monitores a experiência na atividade docente. De modo que o aluno monitor realiza as 

atividades sob orientação de um professor em uma disciplina que ele já tenha cursado e obtido um bom 

rendimento. 

8.3. Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE) 

O Câmpus IFBA Irecê implementou um Programa de Assistência e Apoio ao Estudante 

(PAAE) em conformidade com a Política de Assitência Estudantil do IFBA estabelicada pela resolução 

do CONSUP nº 25, de 23 de maio de 2016. O PAAE consiste em um programa seletivo que visa apoiar 

discentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica a fim de colaborar para permanência dos 

mesmos na instituição. O programa fornece auxílios e bolsas aos discentes selecionados nas seguintes 

categorias: 

I. Dos auxílios: 

 Auxílio Transporte; 

 Auxílio Moradia; 

 Auxílio para Aquisições; 

 Auxílio Cópia e Impressão; 

 Auxílio Alimentação. 

II. Das Bolsas: 

 Bolsa Estudo; 

 Bolsa vinculada a Projetos de Incentivo a Aprendizagem – PINA. 

8.4. Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) 

O Câmpus Irecê dispõe de um Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas 

(NAPNE), o qual age em conjunto com as Coordenações de Curso e com o Departamento 

Multidisciplinar de Apoio ao Ensino e Aprendizagem promovendo ações que estimulem a comunidade 

a pensar e agir de forma inclusiva. As ações desenvolvidas pelo NAPNE são fundamentadas na Política 

de Inclusão da Pessoa com Deficiência e/ou outras Necessidades Específicas do IFBA estabelecida 

pela resolução do CONSUP nº 30, de 12 de dezembro de 2017.  
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O NAPNE tem como seu objetivo principal ampliar a comunicação entre os docentes e 

discentes, favorecendo o processo de inclusão educacional dentro da instituição, buscando assim 

garantir a participação e a aprendizagem de alunos com necessidades especiais, orientando a instituição 

a promover respostas às necessidades educacionais especiais, como também garantindo: 

I. Transversalidade da educação especial; 

II. Atendimento educacional especializado; 

III. Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino; 

IV. Formação de professores e demais profissionais da educação para o atendimento 

educacional especializado e para a inclusão escolar; 

V. Participação da família e da comunidade; 

VI. Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos 

transportes, na comunicação e informação; 

VII. Articulação entre setores na implementação das políticas públicas de inclusão. 

8.5. Departamento Multidisciplinar de Apoio ao Ensino e Aprendizagem 

O Departamento Multidisciplinar de Apoio ao Ensino e Aprendizagem atua na mediação das 

necessidades psicosociopedagógicas dos segmentos docente, discente, administrativo-acadêmico e 

pais/comunidade. Esse departamento possui como objetivo a melhoria das condições gerais do 

processo ensino e aprendizagem, cujas atribuições e intervenções funcionarão juntando os saberes da 

pedagogia, da psicologia, do serviço social e da assistência de alunos. É composto por: 

 Coordenação Pedagógica - orientação educacional, atendimento a pessoas com 

necessidades especiais, apoio a atividades de ensino; 

 Coordenação de Promoção à Saúde - atenção psicológica, promoção à saúde e 

acompanhamento de alimentação e nutrição dos estudantes. 

9. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

9.1. Avaliação da Aprendizagem 

A avaliação da aprendizagem é um instrumento através do qual os discentes, de maneira 

autônoma e responsável, produzem conhecimento. Para tanto, os docentes, através de escolhas 

metodológicas adequadas, promovem nos estudantes o exercício de uma postura crítica e construtiva 

em torno dos conteúdos. 

O processo de avaliação de aprendizagem no curso de Tecnologia em Manutenção Industrial 

do Câmpus de Irecê, além de estar condicionada a diretriz Vinculação de Avaliações aos Objetivos 
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apresentada no Capítulo 3, está pautada na Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional e na Lei 

Brasileira de Inclusão, nº 13.146, de 6 de julho de 201531, nas Normas Acadêmicas do Ensino Superior 

e nos princípios propostos pelo PPI do IFBA: 

A avaliação da aprendizagem dos estudantes é processo de caráter formativo e 

permanente e visa à sua progressão para o alcance do perfil profissional de conclusão, 

sendo contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos, bem como dos resultados ao longo do processo sobre os de eventuais 

provas finais. (PPI- IFBA, 2013,p.53).  

A avaliação da aprendizagem pode permitir ao processo educativo, especialmente ao 

planejamento docente, maior rigor metodológico. Ao permear todas as disciplinas do curso, a avaliação 

permitirá que docentes revisem a prática pedagógica, a relação do conteúdo dos componentes 

curriculares e o conteúdo assimilado. Assim, para além da medição de resultados quantitativos, a 

avaliação da aprendizagem torna-se fundamental para o exercício do papel docente nesse processo, 

“que é o de contribuir para o desenvolvimento das competências cognitivas dos estudantes, das suas 

competências de auto-avaliação e também de autocontrole” (PPI-IFBA, 2013, p. 57).  

De acordo com as Normas Acadêmicas do Ensino Superior do IFBA, a avaliação da 

aprendizagem deverá aferir a frequência discente em aulas teóricas e práticas e atribuir notas através 

da realização de exames. Ao estudante que deixar de comparecer a qualquer um dos exames de 

avaliação da aprendizagem será atribuída nota zero.  O direito à segunda chamada, recuperações de 

aprendizagem, revisão do exame final é garantido conforme orientam as Normas Acadêmicas em 

vigor. Deverá ser assegurado os procedimentos de registro, sistematização e disponibilização dos 

resultados das avaliações realizadas aos estudantes nas plataformas disponíveis. 

Aos docentes do curso de Tecnologia em Manutenção Industrial cabe recorrer, no momento do 

planejamento e elaboração dos instrumentos avaliativos às Diretrizes para Avaliação de Aprendizagem 

no IFBA descritas no PPI e das quais se destacam:  

 Assegurar a consistência entre os processos de avaliação e a aprendizagem referenciada 

nos objetivos institucionais dos cursos e no perfil profissional desejado, através da 

utilização de formas e instrumentos diversificados e de acordo com os contextos em 

que ocorrem;  

 Oferecer aos estudantes a oportunidade de obter uma aprendizagem significativa, 

democrática e dialógica;  

 Assumir a responsabilidade de atender à pluralidade sócio-cognoscitiva dos estudantes, 

garantindo o respeito aos tempos de aprendizagem;  
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 Promover adequações curriculares e adoção de estratégias, recursos e procedimentos 

diferenciados, quando necessários, para a avaliação da aprendizagem dos alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais. 

Compreendendo as particularidades dos conteúdos de cada componente curricular e de cada 

grupo discente, a avaliação da aprendizagem deverá também estar em consonância com os 

procedimentos metodológicos adotados pelo docente e com as necessidades educativas específicas dos 

discentes com deficiência, quando for o caso. Desta forma, orienta-se que, havendo discente com 

qualquer tipo de necessidade específica o docente promova a inclusão também a partir dos momentos 

avaliativos propostos. Nesse sentido, cabe ao docente, de forma dialógica, propor situações e exames 

de avaliação que permitam também ao discente com deficiência e ao grupo de discentes que com esse 

convive, desenvolver a capacidade de relacionar os conteúdos dos componentes curriculares e os seus 

conhecimentos adquiridos com sua atuação profissional. O artigo 27 da Lei Brasileira de Inclusão 

coloca que:  

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de 

forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades 

físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e 

necessidades de aprendizagem. (BRASIL, SP, 2015).  

Sendo assim, são propostos instrumentos de verificação de aprendizagem, que concebidos e 

apresentados de maneira inclusiva, possam ser utilizados com todo e qualquer discente, 

independentemente deste ser uma pessoa com deficiência ou não. Esses instrumentos deverão estar 

rigorosamente articulados com cada conteúdo a ser avaliado e pedagogicamente acessível para cada 

grupo/indivíduo o qual dele fará uso. São esses:  

 Produções individuais ou coletivas;  

 Seminários;  

 Provas dissertativas e/ou objetivas e presenciais;  

 Atividades de pesquisa investigativas;  

 Visita Técnica;  

 Resolução de situações simuladas;  

 Desenvolvimento de projetos;  

 Participação e produção acadêmica para eventos da área;  

 Relatos de conhecimentos e experiências.  

 Produções e interações em Ambientes Virtuais de Aprendizagem.  
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O uso de tais práticas de avaliação deve ser aplicado permitindo que os discentes passem por 

pelo menos três momentos distintos de avaliação: 

I. Avaliação diagnóstica: Permite verificar se o aluno possui as aprendizagens anteriores 

necessárias (avaliação dos pré-requisitos) e também quais os conhecimentos os 

estudantes possuem na área de saber em questão. (PPI- IFBA, 2013,p.56); 

II. A avaliação formativa: Permite que o aluno aprenda ao longo do processo, que vai 

reestruturando o seu conhecimento por meio das atividades que executa. (PPI- IFBA, 

2013,p.56); 

III. Avaliação somativa: Essa modalidade de avaliação tem como objetivo, segundo 

Oliveira (2002), determinar o grau de domínio do aluno em uma área de conhecimento, 

o que permite conferir uma qualificação que, por sua vez, pode ser utilizada como um 

sinal de competência da aprendizagem ao final de um período. (PPI- IFBA, 2013,p.58); 

Sendo essas apenas algumas das possibilidades para elaboração de instrumentos avaliativos, 

orienta-se ao docente manter diálogo constante com os com os pedagogos da instituição, visto que 

estes podem contribuir com todo processo de inclusão. A postura inclusiva do docente é condição 

fundamental para a promoção da acessibilidade também na avaliação da aprendizagem.  

A interlocução entre teoria e prática profissional deve perpassar todo o processo educativo, de 

modo que as diversas situações postas pelo cotidiano da profissão sejam trabalhadas constantemente. 

Tais conhecimentos são construídos por sólida fundamentação teórica, integradas com a reflexão e 

avaliação de experiências e vivências profissionais. Desta forma, a avaliação da aprendizagem deve 

estar alinhada às exigências teóricas e às competências e habilidades requeridas ao tecnólogo em 

manutenção industrial, de modo a garantir a formação integral do discente. 

9.2. Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa 

Conforme descrito no Plano Pedagógico Institucional (PPI) do IFBA, a avaliação das 

instituições de educação superior tem por objetivo identificar o seu perfil e o significado de sua 

atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando diferentes 

dimensões institucionais, como:  

 Missão e plano de desenvolvimento institucional (PDI);  

 Política para o ensino, a pesquisa e extensão;  

 Responsabilidade social da instituição;  

 Comunicação com a sociedade;  
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 Políticas de pessoal;  

 Organização e gestão da instituição; 

 Infraestrutura física; planejamento e avaliação; 

 Política de atendimento aos estudantes e sustentabilidade financeira.  

A avaliação do curso de Tecnologia em Manutenção Industrial decorre da participação ativa 

dos discentes, docentes, técnicos administrativos e comunidade externa. Sendo da seguinte forma:  

I. Pelos docentes:  

 Corpo discente;  

 Auto avaliação;  

 Organização administrativa;  

 Instalações;  

 Iniciação científica;  

 Monitoria;  

 Coordenação do curso;  

 Gestão e órgãos de apoio;  

 Biblioteca;  

 Laboratórios;  

 Participação institucional.  

II. Pelos discentes:  

 Corpo docente;  

 Auto avaliação;  

 Organização administrativa; 

 Instalações;  

 Iniciação científica;  

 Monitoria;  

 Coordenação;  

 Órgãos de apoio;  

 Biblioteca;  

 Laboratórios;  

 Participação institucional;  

 Disciplina;  

 Coordenação.  
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III. Pelos técnicos administrativos:  

 Órgãos de apoio;  

 Condições de trabalho;  

 Infraestrutura;  

 Auto avaliação;  

 Aspectos institucionais. 

IV. Pelos egressos:  

 Perfil;  

 Biblioteca;  

 Infraestrutura;  

 Instituição;  

 Auto avaliação.  

V. Pela comunidade externa:  

 Área de atuação do curso;  

 Serviços prestados à comunidade;  

 Profissionais formados avaliados pelas empresas/companhias que atuam;  

 Imagem do IFBA.  

VI. Avaliações externas: 

 ENADE;  

 Outros processos.  

Em conformidade com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), a 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) do IFBA é o órgão colegiado formado por membros eleitos de 

todos os segmentos da comunidade acadêmica e de representantes da sociedade civil organizada. Seu 

objetivo é conduzir os processos de avaliação internos da instituição, bem como a sistematização e o 

fornecimento de informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), consideradas as diretrizes, critérios e estratégias emanadas da Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES).  

O processo de autoavaliação institucional do IFBA é coerente com o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES, instituído pela Lei nº 10.861/2004. Sua Comissão Própria 

de Avaliação (CPA), instituída através da Resolução CONSUP, N. 15, de 02 de Agosto de 2017, é um 

órgão colegiado formado por membros eleitos de todos os segmentos da comunidade acadêmica 

(Discentes – 02, sendo um do ensino superior e um do ensino integrado; Técnicos administrativos – 
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02; Docentes – 02; e Sociedade civil – 02), com mandato bienal. Seu objetivo é conduzir os processos 

de avaliação internos da instituição, bem como acompanhar os processos de avaliação externa.  

Tendo em vista as dimensões e a diversidade que caracterizam o Instituto Federal da Bahia, em 

cada um de seus campis foram criadas Comissões Próprias de Avaliação Local (CPA Local), que 

desenvolvem as atividades juntamente com a CPA.  

Em conformidade com o estabelecido pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, a CPA e as 

CPAs Locais gozam de autonomia em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na 

instituição, sendo responsabilidade da CPA executar a auto avaliação institucional. A auto avaliação 

realizada pelos integrantes tem como finalidade avaliar todas as atividades desenvolvidas no curso, 

visando o aperfeiçoamento contínuo do desempenho acadêmico e de prestação de contas à sociedade. 

Os relatórios e demais documentos da CPA Local têm produzido subsídios para a intervenção 

de Gestores, da Diretoria Geral de Cursos, das coordenações, de técnicos e estudantes. Tem-se 

dedicado também ao processo de aperfeiçoamento dos instrumentos e métodos de avaliação, bem 

como de divulgação de seus resultados. 

A avaliação externa utiliza obrigatoriamente visitas realizadas por comissões formadas por 

membros externos, pertencentes à comunidade acadêmica e científica, reconhecidos pelas suas 

capacidades em suas áreas e portadores de ampla compreensão das instituições universitárias (PPI – 

IFBA, 2013). 

A avaliação de desempenho dos estudantes dos cursos de graduação será realizada mediante 

aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE. O ENADE afere o 

desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes 

curriculares do respectivo curso de graduação. É aplicado periodicamente aos alunos de todos os cursos 

de graduação, ao final do primeiro e do último ano de curso. A periodicidade máxima de aplicação do 

ENADE aos estudantes de cada curso é trienal universitárias (PPI – IFBA, 2013). 

10. GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO 

10.1. Colegiado 

O colegiado do curso de Tecnologia em Manutenção Industrial é regulamentado e 

institucionalizado pelas Normas Acadêmicas do Ensino Superior do IFBA, Resolução nº 23, de maio 

de 2019. O colegiado é um órgão consultivo, deliberativo e avaliativo do curso para os assuntos 

relacionados à política de ensino, em conformidade com as diretrizes da Instituição. Os critérios para 

a composição do colegiado são listados a seguir: 

 O Coordenador do Curso deverá presidir o colegiado; 
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 Participação de docentes em exercício, das áreas de conhecimento relacionadas ao 

projeto do curso; 

 Representação discente, na proporção de 1/5 do total do colegiado; 

 Participação de 1 (um) representante da área técnico-pedagógica. 

O Colegiado de Curso reunir-se-á ordinariamente conforme seu regulamento próprio e 

extraordinariamente, quando convocado pelo presidente ou por iniciativa de seus membros, requerido 

por um terço deles. As principais atribuições do colegiado são listadas a seguir: 

 Avaliar o curso, sistematicamente, sugerindo à Coordenação de Curso os ajustes 

necessários; 

 Sugerir intercâmbio, substituição ou capacitação de docentes, bem como providências 

de outra natureza, necessárias à melhoria da qualidade de ensino; 

 Deliberar sobre trancamento ou dispensa de matrícula, transferência, bem como outros 

processos vinculados à vida estudantil, no âmbito de sua área de atuação; 

 Emitir pareceres sobre adaptações e equivalências curriculares; 

 Assegurar a interconexão entre teoria e prática de conteúdos e disciplinas no âmbito de 

cada Curso; 

 Propor aos Departamentos Acadêmicos alterações no conteúdo programático das 

disciplinas, visando a sua atualização e modernização; 

 Deliberar sobre problemas disciplinares e atitudes do corpo docente e discente 

vinculados a sua área de atuação. 

As decisões, deliberações e encaminhamentos tomados nas reuniões do colegiado são 

registrados em atas, aprovadas e assinadas por todos os membros presentes. 

10.2. Coordenação 

A coordenação do curso tem como atribuições gerais a gestão do curso, a relação com os 

docentes e discentes e a representatividade nos Colegiados Superiores. Além disso, o coordenador 

possui as seguintes atribuições específicas: 

 Aprovar o desenvolvimento e aperfeiçoamento de metodologias próprias para o ensino, 

bem como os programas e planos propostos pelo corpo docente para as disciplinas do 

curso;  

 Deliberar sobre as atividades didático-pedagógicas e disciplinares do curso e proceder 

a sua avaliação periódica; 
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 Apreciar e deliberar sobre as sugestões apresentadas pelos docentes e pelos discentes 

quanto aos assuntos de interesse do Curso;  

 Programar anualmente a provisão de recursos humanos, materiais e equipamentos para 

o curso;  

 Analisar irregularidades e aplicar as sanções previstas no Regime Disciplinar, no 

Regimento Geral e outras normas institucionais, no que se refere ao Corpo Docente e 

ao Corpo Discente, no âmbito de sua competência;  

 Decidir sobre recursos interpostos por seus alunos contra atos de professores do Curso, 

naquilo que se relacione com o exercício da docência; 

 Analisar e decidir sobre recurso de docente contra atos de discentes relativos ao 

exercício da docência; 

 Aprovar os planos de atividades a serem desenvolvidas no Curso;  

 Deliberar sobre o projeto pedagógico do curso, observando os indicadores de qualidade 

determinados pelo MEC e pela instituição;  

 Colaborar com os diversos órgãos acadêmicos nos assuntos de interesse do Curso;  

 Elaborar o regimento interno do Colegiado do Curso, devendo este ser discutido e 

aprovado pela Coordenação do Curso em reunião apropriada; 

 Dar encaminhamento aos processos de aproveitamento de estudos, reingresso, ingresso 

de diplomados, transferências, ou qualquer outro processo de natureza acadêmica 

relacionada às atividades de ensino do curso e disciplinar relativa ao corpo discente, 

indicando consultores ad-hoc quando estes se fizerem necessários; 

 Realizar atividades de gestão do curso, com a existência de plano de ação, documentado 

e compartilhado, que preveja/apresente os indicadores de desempenho da coordenação 

e paute a atuação do coordenador na gestão do curso. 

A Coordenação do Curso é exercida por um professor indicado pela Direção Geral do Câmpus. 

O perfil do coordenador deve atender os seguintes aspectos: 

 Possuir experiência de gestão acadêmica; 

 Possuir experiência de magistério superior; 

 Deve ser professor efetivo atuante em disciplinas do curso nas áreas concentração de 

Elétrica ou de Mecânica; 

 Possuir graduação em Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Tecnologia em 

Manutenção Industrial ou áreas afins; 

 Possuir titulação de mestre ou superior e em regime de dedicação exclusiva. 
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A carga horária dedicada às atividades de gestão do curso pelo Coordenador perfaz um mínimo 

de 20 horas. A coordenação do curso também conta com ajuda de um assistente administrativo, 

disponibilizado pela gestão do Câmpus, que pode ser compartilhado com outras coordenações caso 

não haja prejuízo para ambas coordenações ou sobrecarga de trabalho para o assistente. 

10.3. Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

O funcionamento e as atribuições do NDE do curso de Tecnologia em Manutenção Industrial 

seguem o regimento do Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos cursos de graduação do IFBA 

aprovado pela Reedição – Resolução/CONSUP/ IFBA nº 17 de 27 de agosto de 2012, o qual é 

normatizado pela Resolução CONAES nº 01 de 17 de junho de 2010. Periodicamente é realizada a 

renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a assegurar continuidade no processo de 

acompanhamento do curso. A composição do NDE é regulamentada tendo em vista os seguintes 

aspectos: 

 Formada por, no mínimo, 5 docentes do curso com o seguinte perfil: membros que 

atuam em regime de tempo integral ou parcial (mínimo de 20% em tempo integral); e 

pelo menos 60% de seus membros com titulação stricto sensu; 

 Participação do coordenador de curso como integrante; 

 Manutenção de parte de seus membros desde o último ato regulatório. 

Dentre as atribuições do NDE destaca-se a atuação no acompanhamento, na consolidação e na 

atualização do PPC do curso, realizando estudos e atualização periódica, verificando o impacto do 

sistema de avaliação de aprendizagem na formação do estudante e analisando a adequação do perfil 

do egresso, considerando as DCN e as novas demandas do mundo do trabalho. 

11. INFRAESTRUTURA 

11.1. Corpo Docente 

O IFBA Câmpus Irecê conta atualmente com um corpo docente constituído de 61 (sessenta e 

um) professores, oferecendo cursos técnicos regulares relacionados às áreas de Eletromecânica, 

Informática e Biocombustíveis e o curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas. Dentre esse quadro, 22 (vinte e dois) professores apresentam perfil, segundo as disciplinas 

(obrigatórias e/ou optativas) propostas, e atuam na condução de disciplinas do curso de Tecnologia em 

Manutenção Industrial, conforme apresentado na Tabela 8. 
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Tabela 8. Relação do Corpo Docente 

N NOME 
CARGA 

HORÁRIA 
DISCIPLINA TÍTULAÇÃO 

1 Aécio Cleber Santos Silva 8 
Manutenção mecânica industrial 

Ensaios não destrutivos e inspeção 
Especialização 

2 
Amanda Mendes de 

Santana Dourado 
4 Português instrumental Mestrado 

3 
Carla Renata Santos dos 

Santos 
4 Introdução à administração Doutorado 

4 Cynara Gomes Barbosa 4 Metodologia da pesquisa científica Pós-Doutorado 

5 Dilson Magalhães Silva 4 Desenho técnico Especialização 

6 
Erivelton Façanha da 

Costa 
6 Física geral Doutorado 

7 Filipe Gomes dos Santos 8 
Instalações Elétricas 

Sistemas Elétricos 
Especialização 

8 Ivan Dutra Belo 4 Sociologia das organizações Mestrado 

9 Jéssica Ferreira França 4 Lógica de programação Especialização 

10 
Juliano Santa Inês De 

Andrade Marques 
4 Eletricidade básica Especialização 

11 Juliano da Silva Lopes 2 
Ciências do ambiente e 

desenvolvimento sustentável 
Doutorado 

12 Leandro Lima dos Santos 16 

Eletrônica de Potência 

Automação e Controle 

Energias renováveis 

Eletrônica Digital 

Especialização 

13 Rafael Santos Barbosa 16 

Tecnologia da usinagem 

Manutenção de sistemas térmicos 

industriais 

Hidráulica e pneumática 

Análise de falhas 

Especialização 

14 
Raimundo Adson Andrade 

Navarro Cardoso 
4 Corrosão Especialização 

15 Raphael Calazans Cardoso 10 
Desenho técnico computacional 

CAD 
Mestrado 
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Resistência dos materiais 

Elementos de máquinas 

16 
Raquel Guilherme 

Carvalho 
10 

Ciência e propriedades dos 

materiais 

Metrologia 

Pesquisa Orientada 

Doutorado 

17 Reginey Azevedo Barbosa 8 
Análise de Circuitos Elétricos 

Máquinas Elétricas 
Especialização 

18 Rogério Batista da Rocha 6 Álgebra Mestrado 

19 Sílvia Alves Garcez 14 

Introdução à manutenção 

Tecnologia mecânica 

Tecnologia da soldagem 

Planejamento e controle da 

manutenção 

Mestrado 

20 Ualace Santana de Melo 12 
Cálculo diferencial e integral 

Cálculo integral e séries 
Mestrado 

21 
Ubaldo José Costa dos 

Anjos 
4 Segurança, meio ambiente e saúde Mestrado 

22 Vívian Souza de Santana 4 Inglês elementar Especialização 

 

11.2. Equipe Técnico-Pedagógica 

O IFBA Câmpus Irecê conta com um corpo técnico-administrativo constituído de 39 

profissionais de diferentes áreas, os quais fornecem apoio às atividades acadêmicas e administrativas, 

conforme apresentada na Tabela 9. 

Tabela 9. Relação da Equipe Técnico-Pedagógica 

N NOME CARGO REGIME FORMAÇÃO 

1 Aizio Nunes de Figueiredo Assistente em Administração 40 Graduação 

2 Alexandre Caetano Pereira Técnico em Assuntos Educacionais 40 Pós- Graduado 

3 Ana Carolina de Santana Guedes Técnica em Assuntos Educacionais 40 Graduação 

4 Ana Paula Alecrim Machado Assistente em Administração 40 Graduação 

5 
Ancelmo Machado Miranda 

Bastos 
Pedagogo 40 Mestre 

6 Bruno Luiz Borges Lemos 
Técnico de Laboratório: 

Eletromecânica 
40 Nível Médio 

7 Carlos Vinícius Leal Almeida 
Técnico de Tecnologia da 

Informação 
40 Pós- Graduado 
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8 Cassileny Amorim Reis Técnica em Contabilidade 40 Graduação 

9 
Cláudia Marizi Martins dos 

Santos 
Assistente em Administração 40 Ensino Médio 

10 Edite Barros de Oliveira Assistente em Administração 40 
Pós-

Graduação 

11 Élis Franciélis Barbosa Paiva Assistente de Alunos 40 
Pós-

Graduação 

12 Élvis Nunes de Figueiredo Auxiliar de Biblioteca 40 Ensino Médio 

13 Esiel Rodrigues da Silva Assistente de Alunos 40 Ensino Médio 

14 Ezequias Magno do Ouro Neto Assistente em Administração 40 
Pós-

Graduação 

15 Gilcélia Gonçalves Machado Vestiarista 40 Ensino Médio 

16 Gustavo Dourado Santos Médico 20 Graduação 

17 Herick Leite Oliveira Assistente em Administração 40 
Pós-

Graduação 

18 Iza Rocha Souza 
Tradutor e Intérprete de Linguagem 

de Sinais 
40 Pós- Graduada 

19 Jadilton Alves Machado Técnico em Audiovisual 40 Ensino Médio 

20 Jainara Dias da Silva Técnico de Laboratório de Química 40 Ensino Médio 

22 Janaína da Silva Rocha Barreto Pisicóloga 40 Pós- Graduado 

23 Joander Nunes Neiva 
Assistente de Laboratório: 

Informática 
40 Ensino Médio 

24 José Fernandes Andrade Júnior Assistente de Alunos 40 Graduação 

25 
Juliana Pires de Carvalho Rocha 

Machado 
Assistente em Administração 40 

Pós-

Graduação 

26 Kércia Santana de Oliveira Auxiliar em Administração 40 Pós- Graduado 

27 Larice de Souza Dourado Nutricionista 40 Pós- Graduado 

28 Lívia Dourado Rodrigues Assistente em Administração 40 
Pós-

Graduação 

29 Marcos Vilarinho Torres Técnico de Laboratório: Informática 40 Graduação 

30 
Maria Aparecida Rafael da Silva 

Alecrim 
Pedagoga 40 

Pós-

Graduação 

31 Milene Batista Rocha Assistente em Administração 40 
Pós-

Graduação 

32 Mirella Souza Neiva Assistente Social 40 Graduação 

33 Paula Pires Martins Administradora 40 
Pós-

Graduação 

34 Regiane Silva de Azevedo Técnica em Enfermagem 40 
Pós-

Graduação 

35 Sócrates de Sousa Lélis Contador 40 
Pós-

Graduação 

36 Suélia dos Santos Braga Assistente em Administração 40 Graduação 

37 Taiane Dantas Martins Pedagoga 40  

38 Tatiana Barreto Carvalho Auxiliar de Biblioteca 40 Pós- Graduado 

39 
Wellington Romualdo de 

Almeida 
Técnico de Laboratório de Biologia 40 Mestre 
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11.3. Instalações (Básicas e Específicas) 

11.3.1. Salas de Aula 

O Câmpus IFBA-Irecê disponibiliza salas com área de 60 m² para as aulas didáticas. O espaço 

físico é adequado ao tamanho das turmas de até 40 alunos possibilitando mobilidade, flexibilidade e 

adequação no seu arranjo organizacional para o desenvolvimento de atividades em grupo e a aplicação 

de metodologias ativas por parte dos professores diversificando os cenários de aprendizagem. Além 

disso, o Câmpus dispõe de salas de aula devidamente equipadas para a realização dos componentes 

curriculares Desenho Técnico e Inglês Intermediário. O detalhamento da infraestrutura dessas salas é 

descrito na Tabela 10. 

Tabela 10. Detalhamento da infraestrutura das salas. 

DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS 

Salas de Aula 

 

01 projetor multimídia; 

01 quadro de vidro; 

40 carteiras escolares; 

01 mesa para professor; 

01 cadeira para professor. 

Sala de aula de Desenho Técnico 

01 quadro branco; 

35 mesas para alunos; 

35 cadeiras para alunos; 

36 réguas em T para desenho; 

01 conjunto cadeira e mesa para professor; 

3 armários; 

Ar-condicionado. 

Sala de aula com recurso Audiovisual para 

realização de aulas práticas da disciplina 

Inglês Intermediário 

 

 

11.3.2. Sala dos Professores 

O Câmpus Irecê dispõe de uma sala de apoio para professores que pode ser utilizada pelo corpo 

docente do curso de Tecnologia em Manutenção Industrial. Essa sala contém ar-condicionado, uma 
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mesa grande de reunião, armário escaninho com portas para cada professor, 10 cadeiras acolchoadas, 

02 longarinas, 08 baias individuais para estudo e 01 bebedouro de água. 

Em relação as salas/ambientes de estudo e trabalho individual, o Câmpus dispõe de um espaço 

de aproximadamente 40 m², com ar-condicionado que pode ser adaptado para a construção de espaços 

individuais de trabalho para os professores do Curso de Manutenção Industrial. Esse espaço fornece 

infraestrutura para preparação de aulas e estudos individuais. 

11.3.3. Sala da Coordenação 

A coordenação do curso superior de Manutenção Industrial funciona em sala exclusiva para o 

desempenho pleno das atividades de coordenação deste curso, contendo os materiais e equipamentos 

descritos na Tabela 11. 

Tabela 11. Equipamentos para a Coordenação do Curso 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Estação de trabalho com gaveta 01 

Mesa retangular com gaveta 01 

Poltrona giratória 02 

Mesa de reunião 01 

Cadeiras 06 

Microcomputador 01 

Impressora multifuncional 01 

Armário 02 

Armário de pasta suspensa 01 

Bebedouro 01 

Ar-condicionado 01 

 

11.3.4. Laboratórios 

As aulas práticas dos componentes curriculares obrigatórias e optativas são conduzidas nos 

laboratórios devidamente equipamentos. A Tabela 12 corresponde a relação dos laboratórios com a 

descrição dos equipamentos disponibilizados e por qual componente curricular são utilizados. 

Tabela 12. Relação dos Laboratórios 

DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS COMPONENTE CURRICULAR 
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Laboratório de 

desenho 

computacional 

20 bancadas; 

40 cadeiras; 

15 computadores com acesso à internet; 

Licenças Estudantil de Softwares para 

Desenho computacional (Autodesk 

Inventor®). 

Desenho Computacional CAD 

Laboratório de 

Física 

Experimental 

1 Kit didático para o estudo de Mecânica 

1 Kit didático para o estudo de Ótica  

1 Kit didático para o estudo de 

Termodinâmica 

1 Kit didático para o estudo de Eletricidade 

13 cadeiras estudantis 

1 armário metálico  

1 armário 

1 conjunto mesa e cadeira para professor 

13 bancos 

8 bancadas para realização de práticas 

1 computador 

1 ar-condicionado 

2 mesas 

1 Quadro Branco 

Física Geral 

Laboratório de 

Processos de 

Fabricação 

02 Tornos mecânicos; 

03 Fresadoras; 

01 Furadeira Industrial; 

01 Máquina de serrar a disco; 

08 Esmerilhadeiras; 

02 Armários metálicos; 

04 Bancadas de Trabalho; 

04 Tornos de Bancada(Morsa); 

01 Esmeril; 

02 Furadeiras de impacto; 

01 Mesa; 

01 Cadeira; 

Tecnologia da Usinagem 

Manutenção Mecânica Industrial 

Planejamento e Controle da Manutenção 

Manutenção de Sistemas Térmicos 

Industriais 

Tecnologia da Soldagem 

Manutenção Mecânica Industrial 

Planejamento e Controle da Manutenção 
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01 Computador; 

08 Estações de Soldagem; 

08 Maquinas de Solda Eletrodo Revestido; 

02 Maquinas de Solda MIG/MAG; 

01 Maquina de Solda TIG; 

01 Maquina de solda oxi-acetileno; 

02 Torquímetros de estalo; 

01 Serra Mármore; 

01 Estufa para eletrodo; 

05 Paquímetros; 

02 Motores Diesel; 

01 Quadro Branco; 

Acessórios para máquinas operatrizes, 

corte, soldagem, EPI's e EPC's (serras a 

fita, discos de corte, bedames, brocas, 

ferramentas em geral, óculos de proteção, 

avental de raspa, luvas, consumíveis e etc). 

Laboratório de 

Metrologia 

Industrial 

25 Paquímetros; 

14 Micrômetros; 

01 Micrômetro digital; 

01 Traçador de Alturas; 

03 Relógios comparadores; 

03 Bases magnéticas; 

05 Goniômetros; 

02 Medidores de Tubo; 

03 Esquadros de precisão; 

02 Relógios apalpadores; 

24 Cadeiras; 

02 Mesas para práticas de medições; 

01 Mesa para professor; 

01 Cadeira para professor; 

01 Quadro branco. 

Metrologia 

Manutenção Mecânica Industrial 
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Laboratório de 

Hidráulica e 

Pneumática/ 

Comandos 

Elétricos 

02 Bancadas de Treinamento em 

Pneumática e Eletropneumática Marca 

Festo; 

01 Bancada Treinamento em Hidráulica e 

Eletro-hidráulica Marca Festo; 

03 Armários para guarda de material; 

01 Bancada de Ensaios de Eletrotécnica 

Exsto; 

06 Bancadas Comandos Elétricos; 

01 Fasímetro portátil; 

Equipamentos de comandos elétricos 

(Contatores, relês, temporizadores, CLPs). 

Hidráulica e Pneumática 

Automação e Controle 

Sistemas Elétricos 

Análise de Circuitos Elétricos 

Máquinas Elétricas 

Laboratório de 

Metalografia 

Atualmente o Laboratório só conta com 

um Microscópio, porém existe um 

planejamento para aquisição de um 

durômetro e equipamentos para ensaios de 

tração 

Análise de Falhas 

Laboratório de 

Química 

Industrial 

Equipamentos didáticos para serem usados 

durante aulas da disciplina. 
Corrosão 

Laboratório de 

Eletrônica 

06 Fontes de alimentação c.a; 

06 Fontes de alimentação c.c; 

03 Geradores de funções; 

01 Computador; 

06 Osciloscópios; 

06 Multímetros digitais; 

15 Transformadores; 

15 Protoboards; 

06 Ferros de solda; 

05 perfuradores de placa; 

Componentes eletrônicos (Resistores; 

Potenciômetro; Capacitores; Indutores; 

Transistores; Triac; Diac; SCRs; Diodos; 

Diodos Zener; Botões de eletrônica; LEDs 

diversas cores; Displays; Cabos 

conectores; Placa de fenolite; Regulador de 

tensão); 

06 Bancadas; 

Eletrônica de Potência 

Eletrônica Digital 
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18 Cadeiras; 

01 Mesa para professor; 

01 Cadeira para professor; 

01 Quadro branco; 

01 Armário de prateleira; 

01 Estante organizadora; 

01 Ar-condicionado. 

Laboratório de 

Informática 
 

Lógica de Programação 

Cálculo numérico 

Laboratório de 

Elétrica Predial 

03 Bancadas de instalações elétricas; 

02 Mesas; 

01 Cadeira; 

10 Bancos; 

13 Amperímetros; 

01 Bancada Didática de Eletricidade 

Residencial M. Kit Instalações; 

Materiais diversos para as aulas 

práticas(Ferramentas, fios, fita isolante e 

etc) 

Instalações Elétricas 

 

11.3.5. Quadra/Ginásio 

Atualmente o Câmpus conta com um ginásio poliesportivo para a prática de esportes como 

futsal, vôlei, basquete dentre outros. A estrutura possui vestiários amplos, bebedouro e uma sala de 

ginástica. 

11.3.6. Espaços de convivência 

O Câmpus conta com um amplo espaço para utilização dos alunos, composto por bancos, 

cadeiras e jardins que proporcionam um ambiente agradável e tranquilo. Também encontra-se a 

disposição dos alunos uma área para realização de refeições, tal espaço conta com mesas, cadeiras, 

micro-ondas e refrigerador de uso exclusivo. As refeições também podem ser feitas no refeitório onde 

os alunos podem adquirir lanches, almoço e etc. 
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11.3.7. Auditório 

O Câmpus possui um auditório climatizado com capacidade para 138 pessoas, com assentos 

confortáveis e acolchoados que proporcionam conforto durante os eventos. Também é possível 

encontrar camarins, caixas de som, acentos para pessoas obesas (2), cadeirantes (2) e saídas de 

emergência. 

11.4. Biblioteca 

O curso utiliza a estrutura física da atual biblioteca do Câmpus, a qual possui uma área de 

aproximadamente 250 m², divididos em espaços para o acervo, recepção, administrativo, além de 

mesas para leitura e estudo e baias individuais de pesquisa, cada uma delas com computadores com 

acesso à Internet.  

A Biblioteca também conta atualmente com um sistema automatizado, o qual permite o 

controle do acervo existente, bem como possibilita que os alunos possam realizar empréstimos e 

reservas de exemplares para estudos fora do Câmpus. O acervo bibliográfico existente, detalhado na 

Tabela 13, contém uma lista de livros que contempla as necessidades do curso de Tecnologia em 

Manutenção Industrial. 

Tabela 13. Acervo Bibliográfico Atual 

TÍTULO AUTOR EDITORA ANO QTD 

Análise de Circuitos em Corrente 

Contínua. 

Albuquerque, Rômulo 

Oliveira 
Érica 2008 10 

Análise de Circuitos em 

Engenharia 
Irwin, J. David 

Pearson Makron 

Books 
2000 10 

Análise de circuitos em corrente 

alternada 

Albuquerque, Rômulo 

Oliveira 
Érica 2012 10 

Apostila: Eletrotécnica Básica Santos, Luciano Teixeira Dos IFBA - Irecê 2015 1 

Bombas industriais Mattos, Edson Ezequiel de Interciência 1998 12 

Circuitos elétricos Nilsson, James W. 
Pearson Prentice 

Hall 
2009 10 

Circuitos elétricos análise em 

corrente contínua e alternada 
Cruz, Eduardo Cesar Alves Érica 2014 10 

Comandos elétricos: teoria e 

atividades 
Nascimento, G. Érica 2011 3 
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Conversão Eletromecânica de 

Energia 
Simone, GilioAluisio Érica 2010 5 

Cálculo: Vol I Stewart, James Cengage Learning 2015 10 

Cálculo A: funções, limites, 

derivação, integração 
Flemming, Diva Marília Pearson 2006 10 

Cálculo numérico Franco, Neide Bertoldi 
Pearson Prentice 

Hall 
2006 4 

Cálculo numérico: características 

matemáticas e computacionais dos 

métodos numéricos 

Sperandio, Décio 
Pearson Prentice 

Hall 
2003 2 

Cálculo, volume I Stewart, James Cengage Learning 2010 10 

Cálculo: Vol. II Stewart, James Cengage Learning 2013 2 

Cálculo: Vol. II Thomas, George B. [et al.] 
Pearson Education 

do Brasil 
2012 2 

Cálculo: volume 2 Stewart, James Cengage Learning 2010 20 

Cálculo; Vol I Thomas, George B... [et al.] 
Pearson Education 

do Brasil 
2014 10 

Desenho Eletrotécnico e 

Eletromecânico 
Monaco, Vittorio Re-GinoDel Hemus 2000 12 

Desenho Técnico Básico Miceli, Maria Teresa 
Imperial Novo 

Milênio 
2002 12 

Desenho geométrico 
Carvalho, Benjamin de 

Araújo 

Imperial Novo 

Milênio 
2008 12 

Desenho técnico e tecnologia 

gráfica 
French, Thomas Ewing Globo 2005 12 

Desenho técnico moderno Silva, Arlindo LTC 2011 12 

Desenho técnico para Mecânica: 

Conceitos, leitura e interpretação 
Cruz, Michele David da Érica 2010 12 

Desenho técnico para a construção 

civil 
Neizel, Ernst E.P.U. - EDUSP 2011 12 

Dispositivos eletrônicos e teoria de 

circuitos 
Boylestad, Robert L. 

Pearson Education 

do Brasil 
2013 10 
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Dispositivos semicondutores 

diodos e transistores 
Marques, Angelo Eduardo B. Érica 2012 10 

Distúrbios da energia elétrica Martinho, Edson Érica 2013 2 

Elementos de Máquinas Melconian, Sarkis Érica 2012 10 

Elementos de máquinas: Vol. I Niemann,Gustav Bluncher 1971 10 

Elementos de máquinas: Vol. II Niemann,Gustav Bluncher 1971 10 

Elementos de máquinas: Vol. III Niemann,Gustav Bluncher 1971 10 

Eletricidade básica 
Van Valkenburgh, Nooger& 

Neville, Inc. 
Ao Livro Técnico 1982 12 

Eletricidade básica Gussow, Milton 
Pearson Makron 

Books 
1997 12 

Eletricidade básica, vol. 1 
Van Valkenburgh, Nooger& 

Neville, Inc. 
Ao Livro Técnico 1982 12 

Eletricidade básica, vol. 2 
Van Valkenburgh, Nooger& 

Neville, Inc. 
Ao Livro Técnico 1982 12 

Eletricidade básica, vol. 3 
Van Valkenburgh, Nooger& 

Neville, Inc. 
Ao Livro Técnico 1982 12 

Eletricidade básica, vol. 4 
Van Valkenburgh, Nooger& 

Neville, Inc. 
Ao Livro Técnico 2004 12 

Eletrônica: vol. 1 Malvino, Albert Paul 
Pearson Makron 

Books 
1997 12 

Eletrônica: vol. 2 Malvino, Albert Paul 
Pearson Makron 

Books 
1997 12 

Energia e meio ambiente Hinrichs, Roger A. Cengage Learning 2010 11 

Energia, Meio Ambiente 

&Desenvolvimento 

Goldemberg, José; Lucon, 

Oswaldo 

Editora da 

Universidade de São 

Paulo 

2012 10 

Ensino Modular: Sistemas 

Analógicos - Circuitos com Diodos 

e Transistores 

Markus, Otávio Érica 2008 12 

Equipamentos industriais e de 

processo 
Archibald Joseph LTC 2011 12 
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Fundamentos da Termodinâmica Borgnakke, Claus Edgard Blucher 2009 12 

Fundamentos de Eletrotécnica Cavalcanti, P.J. Mendes F. Bastos 2012 10 

Fundamentos de eletromagnetismo Wolski, Belmiro Ao Livro Técnico 2005 12 

Fundamentos de física, vol. 1: 

mecânica 
Halliday, David LTC 2012 12 

Fundamentos de física, vol. 2 Halliday, David GEN 2012 10 

Fundamentos de física, vol. 3 Halliday, David GEN 2012 10 

Fundamentos de transferência de 

calor e de massa 
Incropera, Frank P. LTC 2012 5 

Gestão da Qualidade: Segurança do 

Trabalho e Gestão Ambiental 

George Fischer, Arndt 

Kirchner, Hans Kaufmann e 

DietmarSchmid 

Blucher 2009 10 

Gramática Prática da Lingua 

Inglesa: o inglês descomplicado 
Torres, Nelson Saraiva 2007 5 

Gramática de uso da língua ilglesa: 

A gramática do inglês na ponta da 

língua 

Lima, Denilsonde Elsevier 2010 15 

Gramática objetiva da língua 

portuguesa: inclui 800 exercícios 

com gabarito comentado 

Aquino, Renato Elsevier 2010 10 

Higiene e Segurança do Trabalho 
Mattos, Ubirajara e Másculo, 

Francisco 
Elsevier/Abepro 2011 5 

Inglês Instrumental: estratégias de 

leitura - módulo I 
Munhoz, Rosângela Textonovo 2000 5 

Inglês Instrumental: estratégias de 

leitura - módulo II 
Munhoz, Rosângela Textonovo 2004 5 

Inovação Tecnológica no Brasil: a 

indústria em busca da 

competitividade global 

Arruda, Mauro; Vermulm, 

Roberto; HollandaSandra 
Anpei 2006 1 

Instalações Elétricas: Fundamentos, 

prática e projetos em instalações 

residenciais e comerciais 

Cruz, Eduardo Cesar Alves Érica 2012 2 

Instalações Elétricas Prediais: 

Conforme Norma NBR 5410:2004 
Cavalin, Geraldo Érica 2014 3 

Instalações elétricas Niskier, Julio LTC 2011 12 
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Instrumentação Industrial Bega, Egídio Alberto Interciência 2011 12 

Instrumentação e fundamentos de 

medidas: vol. 1 
Balbinot, Alexandre LTC 2011 12 

Instrumentos de medição elétrica Torreira, Raul Peragallo Hemus 2004 12 

Introdução à Administração 
Maximiano, Antonio Cesar 

Amaru 
Atlas 2011 3 

Introdução à mecânica dos fluidos Fox, Robert W. LTC 2012 5 

Introdução à teoria geral da 

administração 
Chiavenato, Idalberto Elsevier 2011 1 

Inversores de Frequência: Teoria e 

Aplicações 
Franchi, Claiton Moro Érica 2009 10 

Laboratório de Eletricidade e 

Eletrônica 
Capuano, Francisco Gabriel Érica 2007 5 

Lógica de programação: a 

construção de algoritmos e 

estruturas de dados 

Forbellone, André Luiz Villar Prentice Hall 2005 5 

Manual de Medidas Elétricas Roldán, José Hemus 2008 12 

Manual de segurança do trabalho 
Araújo, Wellington Tavares 

de 
DCL 2010 5 

Manual de tecnologia metal 

mecânica 
Fischer, Ulrich [et al.] Bluncher 2011 10 

Manual prático de geladeiras: 

refrigeração industrial e residencial 
Lauand, Carlos A. Humus 2002 12 

Metodologia do trabalho científico Severino, Antônio Joaquim Cortez 2007 10 

Microeletrônica Sedra, Adel S. 
Pearson Prentice 

Hall 
2007 10 

Máquinas de indução trifásicas: 

teoria e exercícios 
Simone, GilioAluisio Érica 2010 2 

Máquinas elétricas e acionamento Bim, Edson Elsevier 2014 10 

O Cálculo com Geometria 

Analítica: Vol. I 
Leithold, Louis Harbra 1994 10 

Princípios de transferência de calor Kreith, Frank 
Pioneira Thomson 

Learning 
2003 12 

Princípios de ciência dos materiais Van Vlack, Lawrence Hall Blucher 1970 12 
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Prática de texto para estudantes 

universitários 
Faraco, Carlos Alberto Vozes 2014 5 

Química geral aplicada à 

engenharia 
Brown, Lawrence S. Cengage Learning 2013 2 

Química, a ciência central Brown, Theodore L. Pearson Pretice Hall 2005 5 

Refrigeração Costa, Ennioda Bluncher 1982 10 

Refrigeração e Climatização para 

Técnicos e Engenheiros 

Silva, José de Castro; Silva, 

Ana Cristina G. Castro 
Ciência Moderna 2007 10 

Refrigeração industrial 
Stoecker, W. F. e Jabardo, J. 

M. Saiz 
Blucher 2002 12 

Segurança do trabalho & gestão 

ambiental 
Barbosa Filho, AntonioNunes Atlas 2010 10 

Segurança e Medicina do Trabalho 
Coordenação e supervisão da 

Equipe Atals 
Atlas 2011 20 

Segurança e medicina do trabalho – 

Legislação 

Garcia, Gustavo Filipe 

Barbosa 
Mátodo 2010 5 

Segurança e medicina do trabalho: 

Guia de Prevenção de Riscos 
Oliveira, CáudioAntonioDias Yendis 2011 10 

Tecnologia Mecânica, vol.1 Chiaverini, Vicente 
Pearson Education 

do Brasil 
1986 12 

Tecnologia mecânica - Vol. II: 

Processos de fabricação e 

tratamento 

Chiaverini, Vicente McGraw-Hill 1986 10 

Ciência e Engenharia dos Materiais 
DONALD R. ASKELAND, 

WENDELIN J. WRIGHT. 
Cengage Learning 2015 2 

Ciência e Engenharia dos 

Materiais: uma introdução 
CALISTER, Willian D. LTC 2012 2 

12. DIPLOMAS E CERTIFICADOS A SEREM EXPEDIDOS 

Após concluírem com êxito todos os componentes curriculares obrigatórios, optativos (em sua 

carga horária mínima exigida), atividades complementares e Trabalho de Conclusão de Curso e 

Estágio Supervisionado, o concluinte fará jus ao diploma com o título de Tecnólogo em Manutenção 

Industrial, estando apto a realizar todas as atividades descritas no Perfil Profissional. Os procedimentos 

para emissão e registro do diploma estão estabelecidos na Resolução do CONSUP Nº 22 de 4 de 

Setembro de 2012. 
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APÊNDICE A – EMENTÁRIO 

1° Semestre 

Ciência e propriedades dos materiais 

Nome: Ciência e Propriedades dos Materiais 

Código: MEC01 CH Teórica: 60 h CH Prática: 0 h CH Total: 60 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 1º Semestre 

Pré-Requisitos: - Créditos: 04 

Ementa: Ligações atômicas. Estrutura cristalina. Difração Raios X. Defeitos e imperfeições. 

Propriedades mecânicas. Ensaios Mecânicos. 

Bibliografia Básica: 

WILLIAN D. CALLISTER JR. Ciência e Engenharia de Materiais: Uma introdução, 7ª edição, 

LTC Editora, 2008. 

LAWRENCE H. V. VLACK. Princípios de ciência dos materiais. São Paulo: EdgardBlücher, 

2004. 

GARCIA, AMAURI. Ensaios dos Materiais. 2ª edição, LTC (Grupo GEN), 2012. 

Bibliografia Complementar: 

ASHBY, M. F; JONES, DAVID R. Engenharia de materiais, Vol 1. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 

2007. 

ASHBY, M. F; JONES, DAVID R. Engenharia de materiais, Vol 2. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 

2007. 

WILLIAM F. SMITH. Princípios de Ciência e Engenharia dos Materiais, 3ª edição, McGraw-

Hill, 1998. 

JAMES F. SHACKELFORD. Ciência dos Materiais, 6ª edição, Person Education, 2008. 

DONALD R. ASKELAND, WENDELIN J. WRIGHT. Ciência e Engenharia dos Materiais, 1ª 

edição, Cengage Learning, 2015. 

 

Introdução à manutenção 

NOME: Introdução à Manutenção 

Código: MEC02 CH Teórica: 30 h CH Prática: 0h CH Total: 30h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 1º Semestre 

Pré-Requisitos: - Créditos: 02 

Ementa:  História da Evolução da Manutenção. Ferramentas de Gestão Estratégica da 

Manutenção (Ciclo PDCA, FMEA, FTA, MASP). Conceitos dos Tipos de Manutenção. 
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Introdução aos conceitos dos principais indicadores da Manutenção (confiabilidade, 

manutenibilidade, disponibilidade, TMBF, MTTR, MTTF, Backlog). Função dos recursos 

humanos na manutenção. Introdução a qualidade na manutenção (ISO 9000, Diagrama de 

Ishikawa, 5’s, 5W2H); TPM; RCM. 

Bibliografia Básica: 

 ALMEIDA, PAULO SAMUEL, Manutenção Mecânica Industrial - Conceitos Básicos 

E Tecnologia Aplicada, 1º edição. Erica, 2015.  

 NASCIF, Julio; DORIGO, Luiz Carlos. Manutenção orientada para resultados. Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 2013. 

 Viana, Herbert Ricardo Garcia, PCM- Planejamento e Controle da Manutenção, 1ª 

Edição, Qualitymark, 2002. 

 SIQUEIRA, Iony Patriota de., Manutenção Centrada na Confiabilidade - Manual de 

Implementação. Rio de Janeiro, 1ªed., Editora Qualitymark Ltda., 2005. 

 PEREIRA, M. J. Engenharia de manutenção -teoria e prática. Ciência Moderna. 1ª 

Edição., 2019.  

 KARDEC, A.; NASCIF, J., Manutenção: Função Estratégica. 4ª ed, Qualitymark, 2012. 

Bibliografia Complementar: 

 FILHO, G. B., Custos em Manutenção. 1ª ed, Ciência Moderna, 2010. 

 FILHO, G. B., Dicionário de Termos de Manutenção, Confiabilidade e Qualidade. Rio 

de Janeiro: Ciência Moderna, 2006. 

 BOTELHO, Manoel Henrique Campos; BIFANO, Hercules Marcelo. Operação de 

caldeiras: gerenciamento, controle e manutenção. 2ª ed. São Paulo: Edgar Blucher, 2011. 

 SANTOS, Valdir Aparecido dos. Prontuário para manutenção mecânica. São Paulo: 

Ícone, 2010. 

 GONÇALVES, E., Manual Básico para Inspetor de Manutenção Industrial. Rio de 

Janeiro: Ciência Moderna, 2012. 

 MONCHY, F. A Função Manutenção. São Paulo: Durban, 1987. 

 

Cálculo diferencial e integral 

Nome: Cálculo Diferencial e Integral 

Código: MAT02 CH Teórica: 90 h CH Prática: 0 h CH Total: 90 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 1º Semestre 

Pré-Requisitos: - Créditos: 06 
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Ementa: Números reais e funções; as noções de limite e continuidade; limites no infinito e de sequências; os 

teoremas de Bolzano, do valor intermediário e de Weierstrass; derivadas e aplicações; a integral de Riemann 

e aplicações; as funções exponencial e logarítmica. 

Bibliografia Básica: 

 STEWART, J. Cálculo, Volume 1.7ª edição. São Paulo: Cengage Learning; 2015.  

 FLEMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo A – Funções, Limites, Derivação e Integração. 6ª 

ed. São Paulo: Pearson; 2006. 

 THOMAS, G. B. Cálculo. 12ª Edição. Volume 1. São Paulo: Pearson; 2012. 

Bibliografia Complementar: 

 LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. 3ª Edição. Volume 1. São Paulo: Editora 

Harbra; 1994. 

 GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. Volume 1. 5ª Edição. Rio de Janeiro: LTC; 2016. 

 ÁVILA, G. Cálculo de funções de uma variável. Volume 1. 7ª Edição. Rio de Janeiro: LTC; 2018. 

 LARSON, R. Cálculo Aplicado: curso rápido. São Paulo: Cengage Learning; 2015. 

 ROGAWSKI, J. Cálculo: Volume I. Porto Alegre: Bookman; 2009. 

 ANTON, H. Cálculo: Volume I. 10ª edição. Porto Alegre: Bookman; 2014. 

 

Álgebra 

NOME: Álgebra 

Código: MAT04 CH Teórica: 90 h CH Prática: 0 h CH Total: 90 h 

Tipo: Obrigatória  Oferta: 1º Semestre 

Pré-Requisitos: -  Créditos: 06 

Ementa: Matrizes e determinantes. Sistemas de equações lineares. Álgebra vetorial. Equação 

da reta no plano e no espaço. Equações do plano. Transformação linear e matrizes. Autovalores 

e autovetores. Diagonalização de matrizes e operadores. Produto interno. 

Bibliografia Básica: 

BOLDRINI, J.L. Álgebra linear. 3.ed. São Paulo: Harbra, 1986. 

BOULOS,P.; CAMARGO, I. Geometria Analítica: um tratamento vetorial. 3.ed. São Paulo: 

Person Makron Books do Brasil 

LIMA, ELON LAGES. Geometria Analítica e Álgebra Linear. 2.ed. Rio de Janeiro: IMPA, 

2008. 324pp. 

STEINBRUCH, ALFRAEDO; STEINBRUCH, ALFREDO: Geometria Analítica, 2ª ed., 

Editora: Person Education, 1987. 

Bibliografia Complementar: 
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Kolman, Bernard. Álgebra linear. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987. 

Hoffman, K., e Kunze, R. Álgebra Linear. 2ª ed. Livros Técnicos e Científicos, 1971. 

STEINBRUCH, ALFREDO; WINTERLE, PAULO: Álgebra Linear, 2ª ed., Editora: Person 

Education, 1987. 

Lipschutz, S. Álgebra Linear. 3ª ed. Makron Books, São Paulo, SP, 1973.BOULOS, Paulo e 

OLIVEIRA, Ivan C. Geometria Analítica – Um tratamento vetorial. São Paulo: Mc Graw-Hill, 

1986. 

MELLO, Dorival A.e WATANABE, Renate G. Vetores e uma Iniciação à Geometria Analítica. 

São Paulo: 2000. 

 

Português instrumental 

NOME: Português Instrumental  

Código: DIV01  CH Teórica: 60 h CH Prática: 0 h CH Total: 60 h 

Tipo: Obrigatória  Oferta: 1º Semestre  

Pré-Requisitos: -  Créditos: 04  

Ementa: Introdução: conceito, classificação e justificativa. Descrição técnica: descrição de 

objeto ou ser; descrição de processo e plano padrão de descrição de objeto e processo. Relatório: 

conceito, normas para elaboração, tipo, encaminhamento, elaboração e composição do relatório. 

Dissertações científicas: teses e monografias. Artigos científicos. Educação em Direitos 

Humanos. Pessoa com Deficiência. 

Bibliografia Básica:  

CARNEIRO, A. D. Redação em Construção: a escritura do texto. 2. ed. Editora Moderna, 2003.  

FÁVERO, L. L.; KOCH, I. G. V. Linguística Textual – Introdução. 10. ed. Cortez, 2012.  

MEDEIROS, J. B. Português Instrumental - contém técnicas de elaboração de trabalho de 

conclusão de curso. 9. ed. Atlas, 2010.  

Bibliografia Complementar:  

DEMAI, F. M. Português Instrumental. Erica, 2014.  

FARACO, C. A.; TEZZA, C. Prática de Texto. 17. ed. Vozes, 2008.  

MARTINS, D. S.; ZILBERKNOP, L. S. Português Instrumental. 28. ed. Atlas, 2009.  

MEDEIROS, J. B.; TOMASSI, C. Redação Técnica: elaboração de relatórios técnico-científicos 

e técnica de normalização textual. 2. ed. Atlas, 2010.  

OLIVEIRA, J. L. Texto Acadêmico: técnicas de redação e pesquisa científica. Vozes, 2005. 
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Desenho técnico 

NOME: Desenho Técnico 

Código: DIV11 CH: 20 h CH Prática: 40h CH Total: 60 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 1º Semestre 

Pré-Requisitos: - Créditos: 04 

Ementa: Desenho Geométrico plano; ponto, linha, plano, ângulos, polígonos, Curvas Abertas: 

Espirais. Curvas Usuais: Elipse; Hipérbole; Parábola.  Geometria Descritiva; Poliedros, Sólidos 

de revolução. Conceitos Básicos de Desenho Técnico. Representação de Sólidos; vistas técnicas, 

vistas auxiliares, corte, seção, Cotagem. Simbologias: acabamentos, recartilhados, perfilados, 

chapas e arames, Desenho de elementos de máquinas: roscas, parafusos, porcas, arruelas, 

chavetas, molas, rebites, contrapinos, mancais de rolamento, polias e engrenagens. 

Bibliografia Básica: 

CRUZ, Michele David da. Desenho técnico para mecânica: conceitos, leitura e interpretação. 

São Paulo: Érica, 2010. 158 p. 

RE, Vittorio; MONACO, Gino Del . Desenho Eletrotécnico e Eletromecânico. 2ª ed. São Paulo: 

Hemus, 2004. 

MICELI, Maria Teresa; FERREIRA, Patricia. Desenho técnico: básico. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Imperial Novo Milênio, 2010. 143 p. 

Bibliografia Complementar: 

CARVALHO, Benjamin de Araújo. Desenho Geométrico. 32ª edição. Rio de Janeiro: Imperial 

Novo Milênio, 2008. 

FRENCH, Thomas E.; VIERCK, Charles J. Desenho Técnico e Tecnologia Gráfica. 6ª ed. São 

Paulo: Globo, 2005. 

NEIZEL, Ernst. Desenho Técnico para a Construção Civil. São Paulo: EPUEDUSP, 2011. 

SCHNEIDER, W. Desenho Técnico Industrial. Editora Hemus. 1º Edição. 2009. 

SILVA, Arlindo. Desenho técnico moderno. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

 

Ciências do ambiente e desenvolvimento sustentável 

Nome: Ciências do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Código: DIV12 CH Teórica: 30 h CH Prática: 0 h CH Total: 30 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 1º Semestre 

Pré-Requisitos: - Créditos: 02 

Ementa: Engenharia e meio ambiente; problemas ambientais atuais; noções gerais de ecologia; 

caatinga; meios físicos: terrestre, aquático e atmosférico; noções gerais de EIA/RIMA; 

legislação; Educação Ambiental. 
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Bibliografia Básica: 

BRAGA, B. et al. Introdução à Engenharia Ambiental. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 

MANO, E. B.; PACHECO, E. B. A. V.; BONELLI, C. M. Meio Ambiente, Poluição e 

Reciclagem. 2ª ed. Ed. Edgar Blucher, 2010, 200p. ISBN: 8521205120. 

VESILIND, P. AARNE; MORGAN, S. M. Introdução à Engenharia Ambiental. 2ª ed. Thomson, 

2010. 456p. ISBN: 8522107181. 

Bibliografia Complementar: 

MILLER JR., G. T. Ciência Ambiental. 11. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2007. 

MILLER, G. T. Ciência Ambiental. São Paulo, Cengage Learning, 2008, 501p. 

REIS, Lineu B. dos; HINRICHS, Roger A.; KLEINBACH, Merlin. Energia e meio ambiente. 

São Paulo: Cengage Learning, 2010. 708 p. 

TOMAZ, Plínio.  Poluição difusa. Navegar Editora, 2006. 446 p. 

BENSUSAN,Nurit.  Conservaçãoda  biodiversidade em  áreas  protegidas.  Riode  Janeiro:  

Editora da FGV, 2009. 176 p. 

 

2° Semestre 

Lógica de programação 

NOME: Lógica de Programação 

Código: PRG 07 CH Teórica: 40 h CH Prática: 20 h CH Total: 60 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 2º Semestre 

Pré-Requisitos: - Créditos: 04 

Ementa:  

Introdução à lógica de Programação. Conceitos de algoritmos para solução de problemas. 

Linguagem de programação de alto nível. Tipos de dados, operações aritméticas, relacionais e 

lógicas; entrada, saída e atribuições, variáveis e constantes. Estrutura de controle de fluxo: 

Condicionais e repetições. Estrutura de dado homogêneas: Vetores e matrizes. Cadeia de 

caracteres: String. Estrutura de dados heterogêneo: registros. Modularização: Variáveis locais e 

globais, funções, passagem de parâmetros por valor e por referência, funções recursivas. 

Bibliografia Básica: 

CORMEN, Thomas H.; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford; LEISERSON, Charles E. 

Algoritmos: teoria e prática. 3. ed.Elsevier, 2012. 

PREISS, Bruno R. Estruturas de Dados e Algoritmos. Elsevier, 2001. 

LORENZI, F.; MATTOS, P. N.; CARVALHO, T. Estruturas de Dados. Cengage Learning, 

2007. 



75 

 

TANENBAUM, Aaron M. Estruturas de Dados usando C. Pearson, 1995. 

Bibliografia Complementar: 

CELES, Waldemar; CERQUEIRA, Renato; RANGEL, José Lucas. Introdução a Estruturas de 

Dados: com técnicas de programação em C. Elsevier, 2004. 

MANZANO, José Augusto N. G; OLIVEIRA, Jayr F. Algoritmos - Lógica para 

Desenvolvimento de Programação de Computadores. 23. ed. Érica, 2009. 

MEDINA, Marco; FERTIG, Cristina. Algoritmos e Programação: teoria e prática. Novatec, 

2005. 

SCHILDT, Herbert. C Completo e Total. Pearson, 1996. 

ZIVIANI, Nivio. Projeto de algoritmos: com implementações em Pascal e C. 3. ed. Pioneira 

Thompson, 2010. 

 

Inglês elementar 

NOME: Inglês Elementar 

Código: DIV03 CH Teórica: 60 h CH Prática: 0 h CH Total: 60 h 

Tipo: Obrigatória  Oferta: 2º Semestre 

Pré-Requisitos: -  Créditos: 04  

Ementa: Estudo de Inglês com foco no desenvolvimento da competência comunicativa, 

concentrando-se no enfoque nas perspectivas da Linguística Aplicada para o ensino de línguas na 

contemporaneidade. Pessoa com Deficiência. 

Bibliografia Básica:  

GAIRS, Rurh; REDMAN, Stwart. Natural English Elementary. Oxford: OUP, 2006.  

OXENDEN, Clive; LATHAM-KOENIG, Christina. American English file 1. Oxford: OUP, 2010.  

STEMPLESKI, S. Stretch 1. Oxford: OUP, 2014.  

Bibliografia Complementar:  

ESTERAS, R Santiago. Infotech: Infotech English for computer users. 4 ed. Cambridge 

University, 2010.  

LIMA, D. Gramática de Uso da Língua Inglesa. Elsevier, 2010.  

MCEWAN, John; GLENDINNING, Eric. Oxford English for Information technology. 2 ed. 

Oxford: OUP, 2006.  

MUNHOZ, R. Inglês Instrumental: estratégias de leitura: módulo I. Textonovo, 2000.  

MUNHOZ, R. Inglês Instrumental: estratégias de leitura: módulo II. Textonovo, 2001.  

SANTOS, D. Ensino de Língua Inglesa: foco em estratégias. Disal, 2012.  
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SWAN, M; WALTER, C. Oxford English Grammar Course Step by step to grammar success. 

Oxford: OUP, 2011. 

 

Cálculo integral e séries 

NOME: Cálculo Integral e Séries 

Código: MAT05 CH Teórica: 90 h CH Prática: 0 h CH Total: 90 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 2º Semestre 

Pré-Requisito: MAT02;MAT04 Créditos: 06 

Ementa: Métodos numéricos para encontrar zeros de funções; interpolação por polinômios e por 

funções racionais; séries numéricas; integral de Riemann; o teorema fundamental do Cálculo; 

integração numérica; técnicas de integração; áreas de figuras planas; volumes de sólidos; o 

comprimento de curvas; o polinômio de Taylor. 

Bibliografia Básica: 

STEWART, J. Cálculo. Volume 2 - tradução da 6ª edição norte-americana. Cengage Learning, 

2010.  

THOMAS, G. B. Cálculo. 12ª Edição. Volume 2. Editora Pearson, 2012. 

LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. 3ª Edição. Volume 1. Editora Harbra - SP, 

1994. 

Bibliografia Complementar: 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um Curso de Cálculo. Vol. II- Livros Técnicos e Científicos. Ed. 

S.A, 5ª edição, 2001. 

Lang, S. CÁLCULO, vol.I, Livro Técnico, Rio de Janeiro, 1977 . 

STEWART, J. Cálculo. Volume 1 - tradução da 6ª edição norte-americana. Cengage Learning, 

2010. 

ANTON, H. Cálculo: um novo horizonte. 6ª Edição. Volume 1. Porto Alegre, Bookman, 2000. 

FLEMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo A – Funções, Limites, Derivação e Integração. 

6ª ed, Pearson, 2011. 

  

Física geral 

NOME: Física Geral 

Código: FIS01 CH Teórica: 75 h CH Prática: 15 h CH Total: 90 h 
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Tipo: Obrigatória Oferta: 2º Semestre 

Pré-Requisitos: MAT02 Créditos: 06 

Ementa: Proporcionar conhecimentos teóricos e práticos de mecânica, eletricidade e 

magnetismo que fundamentem aplicações tecnológicas. Tópicos a serem abordados: grandezas 

físicas, o sistema internacional de unidades (SI), vetores, cinemática em duas e três dimensões, 

força e movimento, atrito, aplicações das leis de Newton, energia cinética e trabalho, energia 

potencial e conservação da energia, centro de massa, momento linear, rotação, rolagem, torque, 

momento angular, equilíbrio e elasticidade, carga e matéria, força elétrica, campo elétrico, 

potencial elétrico, capacitores, dielétricos, corrente elétrica, resistência elétrica e circuitos 

simples de corrente continua,  campo magnético gerado por correntes elétricas, força magnética 

sobre cargas em movimento, força magnética entre condutores percorridos por correntes 

elétricas. 

Bibliografia Básica: 

 HALLIDAY & Resnick, J. Walker. Fundamentos de Física, Vol.1, Mecânica. 9ª Edição. 

Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

 HALLIDAY & Resnick, J. Walker. Fundamentos de Física, Vol.2, Gravitação, ondas e 

termodinâmica. 9ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

 HALLIDAY & Resnick, J. Walker. Fundamentos de Física, Vol.3, Eletromagnetismo.9ª 

Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

Bibliografia Complementar: 

 YOUNG, Freedman, Sears e Zemansky. Fisica V.I, Mecânica. 14ª Edição. São Paulo: 

Pearson, 2016; 

 YOUNG, Freedman, Sears e Zemansky. Fisica V.III, Eletromagnetismo. 14ª Edição. São 

Paulo: Pearson, 2016; 

 GUSSOW, Milton. Eletricidade Básica. 2ª Edição. São Paulo: Makron Books, 1997. 

 TIPLER, Paul A., MOSCA, Gene. Física para Cientistas e Engenheiros, Vol. 1, 

Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica. 6ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2009; 

 TIPLER, Paul A., MOSCA, Gene. Física para Cientistas e Engenheiros, Vol. 2, 

Eletricidade, Magnetismo e Optica. 6ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

 

Desenho computacional CAD 

NOME: Desenho Computacional CAD 

Código: MEC04 CH Teórica: 10 h CH Prática: 20 h CH Total: 30 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 2º Semestre 

Pré-Requisitos: DIV11 Créditos: 02 
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Ementa: Criação, modificação e visualização de modelos tridimensionais. Normas para desenho técnico. 

Desenho de elementos de máquinas. Noções de Ajustes e Tolerâncias. Desenho de conjunto e de detalhes. 

Simbologias utilizadas nos projetos de máquinas. Leitura e interpretação do desenho de máquinas. Aplicação 

em Projeto Mecânico. 

Bibliografia Básica: 

 SILVA, A. et al. Desenho Técnico Moderno. 4ª edição. Rio de janeiro: LTC, 2011. 

 CRUZ, M.D. Desenho Técnico para Mecânica: Conceitos, Leitura e Interpretação. 1ª 

edição. São Paulo: Érica, 2010. 

 MONACO, V.R.D. Desenho eletrotécnico e eletromecânico. São Paulo: Hemus, 2004. 

 RODRIGUES, A. R. et al. Desenho Técnico Mecânico: Projeto e Fabricação no 

Desenvolvimento de Produtos Industriais. 1ª edição. Rio de janeiro: Câmpus-Elsevier, 

2015. 

 CRUZ, M.D. Autodesk Inventor 2012 Professional: Teoria de Projetos, Modelagem, 

Simulação e Prática. 1ªedição. São Paulo: Érica, 2011. 

Bibliografia Complementar: 

 MICELI, M. T.; FERREIRA, P. Desenho Técnico Básico. 4ª edição. Rio de janeiro: 

Imperial Novo Milênio, 2010. 

 SPECK, J. H.; PEIXOTO, V. V. Manual Básico de Desenho Técnico. 6ª edição. 

Florianópolis: Editora UFSC, 2010. 

 NIEMANN, G. Elementos de Máquinas -  Vol. 1. 1ª edição. São Paulo: Edgard Blücher, 

1971. 

 NIEMANN, G. Elementos de Máquinas -  Vol. 2. 1ª edição. São Paulo: Edgard Blücher, 

1971. 

 NIEMANN, G. Elementos de Máquinas -  Vol. 3. 1ª edição. São Paulo: Edgard Blücher, 

1971. 

 MELCONIAN, S. Elementos de Máquinas. São Paulo: Érica, 2009. 

 

Metrologia 

NOME: Metrologia 

Código: MEC04 CH Teórica: 45 h CH Prática: 15 h CH Total: 60 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 2º Semestre 

Pré-Requisitos: - Créditos: 04 
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Ementa: Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Normas e 

Regulamentos Técnicos. Sistema internacional de unidades. Modelo genérico de sistema de 

medição. Comportamento dos sistemas de medição. Leitura de escalas analógicas e indicadores 

digitais. Erros de medição. Avaliação da incerteza de medição. Calibração e certificação de 

sistemas de medição. Interpretação de certificados de calibração. Requisitos metrológicos de 

normas para gestão da qualidade. 

Bibliografia Básica: 

ALBERTAZZI, Armando; DE SOUZA, André R. Fundamentos da Metrologia Científica e 

Industrial. Barueri: Ed. Manole, 2008. 

DE LIRA, Francisco A. Metrologia na Indústria. 8. ed. São Paulo: ÉRICA, 2011. 256 p.  

Vocabulário Internacional de Termos Fundamentais e Gerais de Metrologia, 5 Ed. Rio de Janeiro: 

Editora SENAI, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

Guia para a Expressão da Incerteza de Medição. 3. ed. Rio de Janeiro: ABNT, INMETRO, SBM, 

2003. 

FELIX, Júlio C. A metrologia no Brasil. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1995. 186 p. 

NEUMANN, Hans J. Industrial Coordinate Metrology: Ten Years of Innovations. Landsberg: 

VerlagModerne Industrie, 2000. 

GUEDES, Pedro. Metrologia Industrial. Lisboa: ETEP, 2011. 424 p. 

DOTSON, C.L. Fundamentals of Dimensional Metrology. S.l.:Thomson Learning, 2007. 672 p. 

 

Eletricidade básica 

NOME: Eletricidade Básica 

Código: ELT01 CH Teórica: 60 h CH Prática: 0h CH Total: 60 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 2º Semestre 

Pré-Requisitos: MAT02; MAT04 Créditos: 04 

Ementa: Grandezas elétricas (tensão e corrente). Elementos básicos de circuitos (resistores, 

capacitores e indutores, associações em série, paralelo e misto, código de cores de resistores e 

capacitores). Potência e energia elétrica (potência e energia em resistores, capacitores e indutores). 

Lei de Ohm e leis de Kirchoff (lei dos nós e lei das malhas aplicadas em circuitos de corrente 

contínua). Instrumentos de medição ideais (Galvanômetro, amperímetro e voltímetro). 

Instrumentos de medição reais (Voltímetro, amperímetro, ohmímetro, pontes de wheatstone e 

pontes de fio. Geradores e receptores em corrente contínua (força eletromotriz, potência, 

rendimento e aplicações). Conceitos básicos de eletrônica analógica (materiais semicondutores, 

materiais dos tipos P e N, polarização direta e reversa, diodos, curva característica do diodo e circuitos 

com diodos). Circuitos retificadores (meia onda, onda completa, circuitos retificadores filtrados com 

capacitor, análise do valor médio). Utilização de multímetros e osciloscópio (verificação das formas 

de onda dos circuitos retificadores) Transistores Bipolares de Junção (TBJ) (princípio de 
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funcionamento e folha de dados, família de curvas características, polarização, acionadores de LEDs 

com TBJ, TBJ como chave eletrônica e como amplificador). 

Bibliografia Básica: 

CALVALCANTI, P. J. Mendes. Fundamentos de Eletrotécnica. Freitas Bastos Editora. Ed. 22. Rio 

de Janeiro, 2012. 

GUSSOW, Milton. Eletricidade Básica. Editora Paerson, Ed. 2. São Paulo, 1997. 

CAPUANO, F. Gabriel. Laboratório de Eletricidade e Eletrônica. Editora Érica, Ed. 24. São Paulo, 

2007. 

 

Bibliografia Complementar: 

IRWIN, J. David. Análise de Circuitos em Engenharia Elétrica. Editora Pearson, Ed 4. São Paulo, 

2000. 

MALVINO, Albert Paul. Eletrônica. 4ª Edição. São Paulo, 1997. 

BOYLESTAD, Robert L. Introdução a Análise de Circuitos. Editora Prentice Hall, Ed 10, São Paulo, 

2004. 

ALBUQUERQUE, Oliveira. Análise de Circuitos em Corrente Contínua. Editora Ética, Ed 20, São 

Paulo, 2008. 

VAN VALKENBURGH, NOOGER & NEVILLE, INC. Eletricidade Básica, vol. 5. Editora Ao Livro 

Técnico, 2004. 

 

3° Semestre 

Resistência dos materiais 

Nome: Resistência dos Materiais 

Código: MEC05 CH Teórica: 60 h CH Prática: 0 h CH Total: 60 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 3º Semestre 

Pré-Requisitos: - FIS01 Créditos: 04 

Ementa: Estática: Esforços Externos. Equilíbrio de Sistemas Coplanares. Momento de Inércia. Vínculos, 

Apoios e Ligações. Diagrama de corpo livre. Centroide de áreas. Treliças Isostáticas. Forças em vigas. Tração 

e Compressão. Torção. Flexão Pura. Carregamento Transversal. Análise das Tensões e Deformações. 

Dimensionamento de Peças em Sistemas Mecânicos. 

Bibliografia Básica: 

 BEER, F. P. et al. Estática e Mecânica dos Materiais. 1ª edição. São Paulo: McGraw-Hill, 2013. 

 BEER, F. P.  et al. Mecânica dos Materiais. 7ª edição. São Paulo: McGraw-Hill, 2015. 
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 BEER, F. P.; JOHNSTON. E.R.J.; MARUZEK, D.F. Mecânica Vetorial para Engenheiros: Estática. 

11ª edição. São Paulo: McGraw-Hill, 2019. 

 MELCONIAN, S. Mecânica técnica e resistência dos materiais. 18ª edição. São Paulo: Érica, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

 HIBBELER, R. C. Estática: Mecânica para Engenharia. 7ª edição. São Paulo: Pearson, 2012. 

 HIBBELER, R. C. Resistência dos materiais. 7ª edição. São Paulo: Pearson, 2012. 

 GERE, J.; GOODNO. Mecânica dos materiais. 1ª edição. São Paulo: Cengage Learning, 2017. 

 UGURAL, A. C. Mecânica dos materiais. 1ª edição. Rio de janeiro: LTC, 2009. 

 ALMEIDA, M. T.; LABEGALINI, P. R.; OLIVEIRA, W. C. Mecânica Geral Estática. 1ª edição. 

Editora Interciência: Rio de janeiro, 2019. 

 

Manutenção mecânica industrial 

NOME: Manutenção Mecânica Industrial 

Código: MEC06 CH Teórica: 40 h CH Prática: 20 h CH Total: 60 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 3º Semestre 

Pré-Requisitos: - Créditos: 04 

Ementa: Funções e tarefas de um departamento de manutenção industrial. Gestão da 

Manutenção. Políticas de Manutenção. Manutenção Autônoma; Análise de Máquinas; 

Influências do Meio Ambiente; Manutenção Mecânica; Ferramentas de uso na Manutenção; 

Montagem e Desmontagem de Equipamentos: Procedimento estruturado; Caixas de 

engrenagem; Motores; Acoplamentos; Mancais de deslizamento; Sistemas de lubrificação; 

Sistemas de transmissão; Vedações; Lubrificação, Tribologia; Produtos lubrificantes especiais. 

Ensaios com Óleo Lubrificante; Montagem e Desmontagem de Rolamentos: Procedimento; 

Dispositivos auxiliares; Controle de folgas; Lubrificação. Alinhamentos e Nivelamento. 

Bibliografia Básica: 

KARDEC, A.; NASCIF, J. A., Manutenção: Função estratégica. 4ª ed, Qualitymark, 2012. 

AFFONSO, L. O. A., Equipamentos Mecânicos: Análise de falhas e solução de problemas. 3° 

ed. Qualitymark, 2012. 

DUARTE Jr, D.. Tribologia, Lubrificação e Mancais de deslizamento. 1ª ed, Ciência Moderna, 

2005. 

Bibliografia Complementar: 

SANTOS, V. A., Prontuário para Manutenção Mecânica. 1ª ed. Ícone, 2010. 

PEREIRA, M. J., Técnicas Avançadas de Manutenção. 1ª ed. Ciência Moderna, 2010. 

MACINTYRE, A. J., Equipamentos industriais e de processo. 2ª ed. LTC, 2011. 

SANTOS, V. A., Manual prático da manutenção industrial. 4ª ed. Ícone, 2013. 
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FOGLIATTO, F. S.; RIBEIRO, J. S. D., Confiabilidade e Manutenção Industrial. 1ª ed. Câmpus 

(Grupo Elsvier), 2009. 

 

Tecnologia mecânica 

Nome: Tecnologia Mecânica 

Código: MEC07 CH Teórica: 60 h CH Prática: 0 h CH Total: 60 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 3º Semestre 

Pré-Requisitos: - Créditos: 04 

Ementa: Produção de Ferro Gusa. Produção dos Aços. Ligas Metálicas. Principais processos de 

fabricação mecânica: Metalurgia do Pó, conformação mecânica, fundição. Tratamentos 

Térmicos e Termoquímicos. 

Bibliografia Básica: 

CHIAVERINI, V. Tecnologia mecânica. 2. ed. São Paulo: McGraw Hill, 1986. v. 1 – 3. 

CHIAVERINI, Vicente, Metalurgia do Pó, 4ª edição, 2001, ABM, São Paulo.  

CETLIN, P.R., HELMAN, H.; Fundamentos da conformação mecânica dos metais. 2° edição, 

Artiliber Editora, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

CALISTER, Willian D. Ciência e Engenharia dos Materiais: uma introdução. 8ª ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2012. 

COLPAERT, Hubertus. Metalografia dos produtos siderúrgicos comuns. 3 ed. São Paulo: E. 

Blücher, 1992. 

GERMAN, Randall M, Powder Metallurgy Science, 2ª edição, 1994, MPIF, USA.  

SONI, P.R.. Mechanical alloying: fundamentals and applications. Cambridge International 

Science, 2000. 

VAN VLACK, L. H. Princípios de Ciência e Tecnologia dos Materiais, vol. único, 4a ed., editora 

Câmpus, São Paulo, 2007. 

 

Tecnologia da soldagem 

NOME: Tecnologia da Soldagem 

Código: MEC08 CH Teórica: 45 h CH Prática: 15 h CH Total: 60 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 3º Semestre 

Pré-Requisitos: - Créditos: 04 

Ementa: O arco elétrico e as fontes de potência. Processos de soldagem. Aspectos gerais em 

brasagem, solda branda e pulverização térmica. Técnicas avançadas de soldagem. Metalurgia da 
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soldagem. Aspectos gerais na união dos materiais metálicos. Defeitos e descontinuidades. 

Distorção e tensão residual na soldagem. 

Bibliografia Básica: 

WAINER, E., BRANDI, S. D., MELLO, F. D. H., Soldagem: Processos e Metalurgia, Edgard 

Blucher, 1992. 

GEARY, D.; MILLER, R., Soldagem. 2ª ed. Bookman, 2013. 

MIKELL P. GROOVER. Introdução aos Processos de Fabricação. 1ª ed. LTC (Grupo Gen), 

2014. 

Bibliografia Complementar: 

MARQUES, P. V., PAULO J. M.; QUEIROZ B., Soldagem: Fundamentos e Tecnologia. 3ª ed. 

Editora UFMG, 2007. 

VEIGA, E., Processo de Soldagem Eletrodo Revestido. 1ª ed. Globus Editora, 2011. 

WEISS, A. Soldagem. 1ª ed. LT, 2010. 

KIMINAMI, C. S, CASTRO, W. B., OLIVEIRA, M. F. Introdução aos Processos de Fabricação 

de Produtos Metálicos. Blucher, 2013. 

CHIAVERINI, V., Tecnologia Mecânica: Processos de Fabricação e Tratamento Vol. II. 2ª ed. 

Pearson, 2014. 

 

Análise de circuitos elétricos 

NOME: Análise de Circuitos Elétricos 

Código: ELT02 CH Teórica: 45 h CH Prática: 15 h CH Total: 60 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 3º Semestre 

Pré-Requisitos: ELT01 Créditos: 04 

Ementa: Funções singulares (degrau, impulso e rampa). Circuitos de 1ª ordem (fórmula de Euller, 

circuitos RC, RL e RLC com fonte e sem fonte). Circuitos de 2ª ordem (circuitos RC, RL e RLC 

com fonte e sem fonte). Circuitos de Corrente Alternada (fasores, valores médio, eficaz e 

impedância). Potência nos circuitos CA (potências ativa, reativa e complexa, fator de potência). 

Circuitos Trifásicos (ligação em estrela e ligação em triângulo, circuitos trifásicos equilibrados e 

desequilibrados). Potência em Circuitos Trifásicos (potências ativa, reativa e aparente, triângulo 

de potência, fator de potência, correção do fator de potência e método dos dois e três wattímetros). 

Bibliografia Básica: 

 IRWIN, J. David. Análise de Circuitos em Engenharia Elétrica. Editora Pearson, Ed 4. 

São Paulo, 2000. 

 NILSSON, J. W. Circuitos Elétricos. Pearson Prentice Hall, 8ª Edição, São Paulo, 2009. 

 CRUZ, E. C. Alves. Circuitos Elétricos –Análise em Corrente Contínua e Alternada. 

Editora Érica, Ed 1. São Paulo, 2014. 
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Bibliografia Complementar: 

 ALBUQUERQUE, R. Oliveira. Análise de Circuitos em Corrente Alternada. Editora 

Érica, Ed 2. São Paulo, 2012 

 ALBUQUERQUE, R. Oliveira. Análise de Circuitos em Corrente Contínua. Editora 

Érica, Ed 21. São Paulo, 2008. 

 BOYLESTAD, Robert L. Introdução a Análise de Circuitos. Editora Prentice Hall, Ed 

10, São Paulo, 2004. 

 CAPUANO, F. Gabriel. Laboratório de Eletricidade e Eletrônica. Editora Érica, Ed. 24. 

São Paulo, 2007. 

 CAVALCANTI, P. J. Mendes. Fundamentos de Eletrotécnica. Freitas Bastos Editora. Ed. 

22. Rio de Janeiro, 2012. 

 BOYLESTAD, Robert L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. Editora 

Prentice Hall, 11ª Edição, São Paulo, 2013. 

 

Eletrônica de potência 

NOME: Eletrônica de Potência  

Código: ELT10 CH Teórica: 45 h CH Prática: 15 h CH Total: 60 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 3º Semestre 

Pré-Requisitos: ELT02 Créditos: 04 

Ementa: Características e princípios de operação de dispositivos semicondutores de potência: 

Diodo, Tiristor, SCR, Diac, Triac, Transistores de potência, Mosfet de potência, IBGT. 

Retificador de meia onda e de onda completa, retificadores controlados e não controlados, 

retificadores trifásicos. Conversores CC/CC: Conversor Abaixador (BUCK), Conversor elevador 

(BOOST). Conversores CC/CA. 

Bibliografia Básica:  

DEL TORO, V. Fundamentos de máquinas elétricas. LTC Editora, 1. ed., 1994 

AHMED, A. Eletrônica de potência. Editora Pearson no Brasil, 1. ed, 2000. 

GUAZELLI, M. B. P. Eletrônica de potência. Editora da UNICAMP, 2. ed., 1998. 

Bibliografia Complementar: 

FRANCHI, C. Moro. Inversores de Frequência – Teoria e Aplicações. Editora Érica, Ed. 2. São 

Paulo, 2009. 

CAPUANO, F. Gabriel. Laboratório de Eletricidade e Eletrônica. Editora Érica, Ed. 24. São 

Paulo, 2007. 

MARQUES, A. E. B. Dispositivos Semicondutores. Editora Érica, Ed 13. São Paulo, 2012. 
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BOYLESTAD, R. L. Dispositivos Eletrônicos – Teoria de Circuitos. Editora Pearson, Ed. 11. 

São Paulo, 2013. 

SEDRA, A. S. Microeletrônica. Editora Pearson, Ed. 5. São Paulo, 2007. 

BARBI, IVO. Eletrônica de potência. Ed. UFSC, 5. ed., 2005  

 

 

Metodologia da pesquisa científica 

Nome: Metodologia da Pesquisa Científica 

Código: DIV02  CH Teórica: 60 h CH Prática: 0 h CH Total: 60 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 3º Semestre  

Pré-Requisitos: Créditos: 04 

Ementa: Classificação da Pesquisa. Métodos Científicos. Etapas da Pesquisa. Revisão de 

Literatura. Resumo, Citação, Referências, Problemas e Hipótese da Pesquisa. Normas para 

Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. Projeto de Pesquisa e Relatório de Pesquisa. 

Bibliografia Básica: 

 GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. Atlas, 2010. 

 RUIZ, J. A. Metodologia Científica: guia para eficiência nos estudos. 6. ed. Atlas, 

2006. 

 SAMPIERI, R. H.; COLLADO, C. F.; LUCIO, M.D.P.B.  Metodologia da pesquisa. 

5. ed. Penso-McGraw Hill, 2013.  

 SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. Cortez, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

 CASTRO, C. M. A Prática da Pesquisa. 2. ed. Pearson. 2006. 

 DEMO, P. Pesquisa e Construção de Conhecimento. Tempo Brasileiro, 1996. 

 BARROS, A. J. P.; LEHFELD, N. A. S. Projeto de pesquisa: propostas       

metodológicas. Vozes, 1999. 

 MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica.   7. 

ed. Atlas, 2010. 

 SANTOS, C.R.  Trabalho de Conclusão de Curso - Guia de Elaboração Passo a Passo. 

1. ed. Cengage Learning, 2017.  
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4° Semestre 

Elementos de máquinas 

Nome: Elementos de Máquinas 

Código: MEC09 CH Teórica: 60 h CH Prática: 0 h CH Total: 60 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 4º Semestre 

Pré-Requisitos: - Créditos: 04 

Ementa: Análise e dimensionamento de componentes mecânicos. Projeto contra falha por fadiga. Elementos 

de fixação: parafuso, chaveta e solda. Elementos de transmissão: engrenagem, eixo, parafuso de potência, 

correia e corrente. Elementos de apoio: mancais de deslizamento e rolamento. Elementos elásticos: molas. 

Cabos de aço. 

Bibliografia Básica: 

 NIEMANN, G. Elementos de Máquinas -  Vol. 1. 1ª edição. São Paulo: Edgard Blücher, 1971. 

 NIEMANN, G. Elementos de Máquinas -  Vol. 2. 1ª edição. São Paulo: Edgard Blücher,1971. 

 NIEMANN, G. Elementos de Máquinas -  Vol. 3. 1ª edição. São Paulo: Edgard Blücher, 1971. 

 BUDYNAS, Richard G; NISBETT, J. Keith. Elementos de máquinas de Shigley. 8ª edição. Porto 

Alegre: Mcgraw Hill, 2011.  

 NORTON, R.L. Projeto de Máquinas - Uma Abordagem Integrada. 4ª edição. Porto Alegre: 

Bookman, 2013. 

 JUVINALL, R. C; MARSHEK, K.M. Fundamentos do Projeto de Componentes de Máquinas. 4ª 

edição. Rio de janeiro: LTC, 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

 MELCONIAN, S. Elementos de Máquinas. São Paulo: Érica, 2009.  

 CUNHA, L B. Elementos de Máquinas. Rio de janeiro: LTC, 2005.  

 PUGLIESI, M; BINI, E; RABELLO, I D. Tolerâncias, Rolamentos e Engrenagens. São Paulo: 

Hemus, 2007.  

 COLLINS, J. Projeto Mecânico de Elementos de Máquinas. Rio de janeiro: LTC, 2006. 

 SILVA, A. et al. Desenho Técnico Moderno. 4ª edição. Rio de janeiro: LTC, 2011. 

 MONACO, V.R.D. Desenho eletrotécnico e eletromecânico. São Paulo: Hemus, 2004. 

 

Tecnologia da usinagem 

NOME: Tecnologia da Usinagem 

Código: MEC10 CH Teórica: 40 h CH Prática: 20 h CH Total: 60 h 
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Tipo: Obrigatória Oferta: 4º Semestre 

Pré-Requisitos: - Créditos: 04 

Ementa: Introdução aos processos de usinagem. Generalidades. Principais operações de 

usinagem (torneamento, fresamento, furação, operações de acabamento). Processos não 

tradicionais de usinagem. Sistemas computadorizados de usinagem. Usinabilidade dos metais. 

Geometria da Ferramenta. Formação de Cavacos. Força e Potência de Usinagem. Temperatura 

no processo de usinagem. Fluídos de corte. Materiais e desgaste das ferramentas. Integridade 

superficial das peças usinadas. Determinação das Condições Econômicas de Usinagem. 

Atividade de Laboratório: Projeto e usinagem de uma peça metálica simples. Prática de 

operações em máquinas de usinagem. 

Bibliografia Básica: 

FERRARESI, D., Fundamentos da Usinagem dos Metais, 11ª ed, - São Paulo, Edgard Blucher, 

2003. 

DINIZ, A. E., Tecnologia da usinagem dos materiais. 8. ed., Artliber, 2013. 

MACHADO, A. R. et al.: Teoria da Usinagem dos Materiais. 3ª ed, Blucher, 2015. 

Bibliografia Complementar: 

MIKELL P. GROOVER. Introdução aos Processos de Fabricação. LTC (Grupo Gen), 2014. 

KIMINAMI, C. S, CASTRO, W. B., OLIVEIRA, M. F. Introdução aos Processos de Fabricação 

de Produtos Metálicos. 1ª ed., Blucher, 2013. 

CHIAVERINI, V., Tecnologia Mecânica: Processos de Fabricação e Tratamento Vol. II. 2ª ed., 

Pearson, 2014. 

FITZPATRICK, M., Introdução aos Processos de Usinagem. 1ª ed., Mc Graw Hill / Bookman, 

2013. 

SANTOS, S. C.; SALES, W. F., Aspectos Tribológicos da Usinagem dos Materiais. 1ª ed. 

Artliber, 2007. 

 

Manutenção de sistemas térmicos industriais 

Nome: Manutenção de Sistemas Térmicos Industriais 

Código: MEC11 CH Teórica: 45 h CH Prática: 15 h CH Total: 60 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 4º Semestre 

Pré-Requisitos: - Créditos: 04 

Ementa:Propriedades, tabelas e diagramas termodinâmicos da água e de fluidos refrigerantes. 

Calor e trabalho como formas de energia. Balanço de energia no ciclo de geração de vapor e no 

ciclo de refrigeração. Análise de processos térmicos em caldeiras, turbinas a vapor, 

condensadores, evaporadores, compressores, bombas e válvulas de expansão. Elementos 

constituintes das caldeiras, turbinas a vapor, compressores e bombas, manutenção e legislação 

(legislação vigente: NR 13, portaria do Ministério da Saúde). Manutenção e Legislação de 

sistemas de refrigeração. Técnicas de avaliação da manutenção (Balanço térmico). Avaliação de 
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isolamentos térmicos. Manutenção de sistemas de medidas e controles em caldeira e sistemas de 

refrigeração (rastreabilidade dos instrumentos na RBM - Rede Brasileira de Medidas); Analise 

documental de comissionamento (especificação de materiais, ensaios, tratamento térmico e 

solda). Relatórios técnicos.  

Bibliografia Básica: 

BORGNAKKE, Claus – Fundamentos da Termodinâmica: vol. Complementar. Edgard Blucher, 

2009.  

KREITH, Frank. Princípio de Transferência de Calor. Pioneira Thomson Learning, 2003. 

MORAN, Michael J; SHAPIRO, Howard N. Princípios de Termodinâmica para Engenharia. 

LTC, 2009. 

VAN WYLEN; SONNTAG; BORGNAKKE. Fundamentos da Termodinâmica. Edgard Blucher, 

2009. 

Bibliografia Complementar: 

BIRD, R.B. Fenômenos de Transporte, 2ª edição, LTC, 2004.  

ÇENGEL, Yunus A. Transferência de Calor e Massa Mcgraw Hill – Artmed, 2009. 

INCORPERA, F.P. Fundamentos de Transferência de Calor e Massa, 6ª edição, LTC, 2012. 

SONNTAG, Richard E; BORGNAKKE, C. Introdução à Termodinâmica para a Engenharia. 

LTC, 2003. 

SILVA, José de Castro; SILVA, Ana Cristina Castro. Refrigeração e Climatização para Técnicos 

e Engenheiros: Ciência Moderna, 2007. 

 

Máquinas elétricas 

NOME: Máquinas Elétricas 

Código: ELT04 CH Teórica: 45 h CH Prática: 15 h CH Total: 60 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 4º Semestre 

Pré-Requisitos: ELE02 Créditos: 04 

Ementa: Circuitos magnéticos (força magnetomotriz, relutância, entreferro, leis de ohm e leis 

de kirchoff aplicadas a circuitos magnéticos). Transformador ideal (princípio de 

funcionamento, relação de transformação, tensão, corrente e impedância refletida e autotrafo) 

Transformador real (circuito equivalente, ensaios, rendimento e suas perdas). Máquinas de 

indução (princípio de funcionamento e classificação dos motores, tipos de rotores, circuito 

equivalente e ensaios, torque, balanço de potência e modos de operação) Máquinas síncronas e 

Máquinas de corrente contínua (princípio de funcionamento, reação de armadura, curva de 

magnetização, máquinas série, shunt, composta e aplicações das máquinas cc). Máquinas 

síncronas (princípio de funcionamento, circuito equivalente, ensaios em máquinas síncronas, 

balanço de potência, torque e dinâmica de máquinas síncronas). 

Bibliografia Básica:  
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 BIM, Edson. Máquinas Elétricas e Acionamentos. Editora Elsevier, Ed. 3. Rio de 

Janeiro, 2014. 

 FILIPPO FILHO, Guilherme. Motor de Indução. Editora Érica, Ed. 2.São Paulo, 2013. 

 FITZGERALD, A. E. Charles, K. Jr. Stephen, D. U. Máquinas elétricas. Editora 

Bookman, Ed. 6. São Paulo, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

 SIMONE, G. Aluisio. Transformadores -Teoria e Exercícios. Editora Érica, Ed. 1. São 

Paulo, 2010.  

 WOLSKI, Belmiro. Fundamentos de Eletromagnetismo. Editora Ao Livro Técnico, Ed. 

1. Rio de Janeiro, 2005.  

 SIMONE, G. Aluisio. Maquinas de Indução Trifásicas. Editora Érica, Ed 2. São Paulo, 

2010. 

 DEL Toro, V., Fundamentos de Máquinas Elétricas, Ed. Prentice Hall do Brasil 1999. 

 SIMONE, G. Aluisio. Conversão Eletromecânica de Energia. Editora Érica, Ed. 1. São 

Paulo, 2010. 

 

Instalações elétricas 

NOME: Instalações Elétricas 

Código: ELT05 CH Teórica: 45 h CH Prática: 15 h CH Total: 60 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 4º Semestre 

Pré-Requisitos: ELT02 Créditos: 04 

Ementa: Circuitos Trifásicos (ligação em estrela e ligação em triângulo, circuitos trifásicos 

equilibrados e desequilibrados). Potência em Circuitos Trifásicos (potências ativa, reativa e 

aparente, triângulo de potência, fator de potência, correção do fator de potência e método dos 

dois e três wattímetros). Conceitos Básicos das Instalações Elétricas (geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica, NBR5410 e simbologia das instalações elétricas). Ligações 

básicas nas Instalações Elétricas Residenciais (ligação de lâmpadas, interruptores, 

campainhas, sensor de presença, TUG’s e TUE’s, disjuntores e montagem de quadros de 

distribuição). Projetos de Instalações Elétricas Residenciais (projeto elétrico residencial pelo 

método da área útil, quantidade mínima de pontos de luz e tomadas, previsão das cargas de 

iluminação e circuitos de força, definição do padrão de entradas, dimensionamento de condutores 

e dispositivos de proteção de uma residência, dimensionamento de eletrodutos, desenho de 

projetos elétricos residenciais e interpretação de projetos elétricos residenciais). Introdução às 

Instalações Elétricas Industriais (dimensionamento de condutores pelos métodos da 

capacidade de corrente e queda de tensão, centro de controle de motores, instalações de força 

motriz, malha de aterramento, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas SPDA). 

Noções de Subestações (diagramas elétricos, tipos de subestações, transformadores de corrente 

e potencial, tipos de disjuntores, chaves seccionadoras, relés e malha de aterramento). 



90 

 

Bibliografia Básica:  

CAVALIN, Geraldo. Instalações Elétricas Prediais. Editora Érica, Ed. 22. São Pulo 2014. 

CRUZ, E. C. Alves. Instalações Elétricas. Editora Érica, Ed. 2. São Paulo, 2012.  

NISKIER, Julio. Instalações Elétricas. Editora LTC, Ed. 5. Rio de Janeiro, 2011.  

 

Bibliografia Complementar: 

MAMEDE FILHO, J. Instalações Elétricas Industriais, Editora LTC, Ed. 5 ed. Rio de Janeiro, 

2007. 

IRWIN, J. David. Análise de Circuitos em Engenharia Elétrica. Editora Pearson, Ed 4. São Paulo, 

2000. 

CAPUANO, F. Gabriel. Laboratório de Eletricidade e Eletrônica. Editora Érica, Ed. 24. São 

Paulo, 2007. 

ALBUQUERQUE, Oliveira. Análise de Circuitos em Corrente Alternada. Editora Ética, Ed 20, 

São Paulo, 2008. 

GUSSOW, Milton. Eletricidade Básica. Editora Paerson, Ed. 2. São Paulo, 1997. 

 

Eletrônica digital 

NOME: Eletrônica Digital 

Código: ELT06 CH Teórica: 45 h CH Prática: 15 h CH Total: 60 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 4º Semestre 

Pré-Requisitos: ELT01 Créditos: 04 

Ementa: Sistemas de Numeração; Logaritmos e base; Codificação Posicional; Representação de 

inteiros positivos; Mudanças de base; Números inteiros sinalizados; Operações Aritméticas; 

Números fracionários; Cálculo Proposicional; Variáveis lógicas e funções lógicas; Tabela 

Verdade; Álgebra Booleana; Postulados; Identidades Booleanas; Teoremas de De Morgan; 

Relação com Cálculo Proposicional; Representação gráfica das funções. Booleanas; Formas 

Padrão; Simplificação de Funções Lógicas; Simplificação algébrica; Mapas de Veich-Karnaugh; 

Método de Quine-McKluskey; Circuitos Combinacionais; Abordagem hierárquica; Somadores; 

Blocos hierárquicos básicos; Implementação com blocos básicos; Circuitos Sequenciais; Latch ; 

Problemas de temporização;. Flip-flops JK, D e T. 

Bibliografia Básica: 

TOCCI, Ronald J. WIDMER Neal S. e MOSS Gregory L. Sistemas Digitais: princípios e 

aplicações. Companion website Book cover. Sistemas Digitais 10ª edição. Editora PRENTICE 

HALL – BR. 

LOURENÇO, Antônio Carlos. Circuitos Digitais 4ª edição. Editora Érica. 

GARCIA, Paulo Alves. Eletrônica Digital Teoria e Laboratório 2ª edição. Editora Érica. 
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Bibliografia Complementar: 

IDOETA, Ivan Valeije. Elementos de Eletrônica Digital 40ª edição. Editora Érica. 

FLOYD, Thomas L. Sistemas Digitais: fundamentos e aplicações 1ª edição. Editora Bookman. 

IRWIN, J. David. Análise de Circuitos em Engenharia Elétrica. Editora Pearson, Ed 4. São Paulo, 

2000. 

MALVINO, Albert Paul. Eletrônica. 4ª Edição. São Paulo, 1997. 

ALBUQUERQUE, Oliveira. Análise de Circuitos em Corrente Contínua. Editora Ética, Ed 20, 

São Paulo, 2008. 

 

Introdução à administração 

NOME: Introdução à Administração 

Código: ADM01 CH Teórica: 60 h CH Prática: 0 h CH Total: 60 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 4º Semestre 

Pré-Requisitos: - Créditos: 04 

Ementa: Administração: definição e visão geral. Habilidades gerenciais. Função Social da 

Administração. Antecedentes Históricos e Abordagens. Estrutura organizacional. 

Bibliografia Básica: 

 CHIAVENATO, I. Teoria Geral da Administração. vol. 1. 7. ed. Manole, 2014. 

 CHIAVENATO, I. Teoria Geral da Administração. vol. 2. 7. ed. Manole, 2014. 

 MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à Administração. 8. ed. Atlas, 2011. 

 MOTTA, F. C. P.; VASCONCELOS, I. F. G. Teoria Geral da Administração. Pioneira 

Thomson Learning, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

 FAYOL, H. Administração Industrial e Geral. 10. ed. Atlas, 2015. 

 OLIVEIRA, D. P. Sistemas, Organização e Métodos: Uma abordagem gerencial. 21. ed. 

Atlas, 2013. 

 CARAVANTES, G. R.; PANNO, C. C.; KLOECKNER, M. C. Administração: teorias e 

processo. Pearson/Prentice Hall, 2005.   

 BOHLANDER, G.; SNELL, S. Administração de Recursos Humanos. 16. Ed. Cengage 

Learning.   

 MORGAN, G. Imagens da Organização. 2. ed. Atlas, 2015. 
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5° Semestre 

Hidráulica e pneumática 

Nome: Hidráulica e Pneumática 

Código: MEC12 CH Teórica: 40 h CH Prática: 20 h CH Total: 60 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 5º Semestre 

Pré-Requisitos: - Créditos: 04 

Ementa: Fundamentos básicos de Pneumática e Óleo hidráulicos como sistemas de transmissão 

de potência. Conceitos de sistemas de geração, transmissão, controle e atuação e seus 

componentes. Dimensionamento de sistemas eletro pneumáticos e eletro hidráulicos. Sistemas 

eletro pneumáticos e eletro hidráulicos servo assistidos por Controladores Lógicos Programáveis 

(CLP). Análise de circuitos hidráulicos e pneumáticos. Projetos de sistemas pneumáticos e óleos 

hidráulicos, servo assistidos eletricamente e por Controladores Lógicos Programáveis (CLP) com 

a aplicação de Diagramas Ladder e StatementList (ST). 

Bibliografia Básica: 

BONACORSO, NOLL. Automação Eletropneumática, 11ª Edição. Érica, 2009.  

FIALHO, A B. Automação Hidráulica: Projetos, Dimensionamento e Análise de Circuitos. São 

Paulo, Editora Érica, 2003.  

FIALHO, A. B.; Automação Pneumática - Projetos, Dimensionamento e Análise de Circuitos, 

São Paulo, Editora Érica, 2003. 

Bibliografia Complementar: 

CASTRUCCI, P L; MORAES, C. C. Engenharia de Automação Industrial. LCT, 2007.  

SANTOS, Winderson E; SILVEIRA, Paulo Rogerio da. Automação e Controle Discreto. Érica, 

2002.  

BONACORSO, N. G.; Noll, Valdir; Automação Eletropneumática, São Paulo, Editora Érica, 

2001. 

BRUNETTI, F. Mecânica dos Fluidos. Prentice Hall Brasil, 2008.  

SANTOS, Sérgio Lopes dos. Bombas e Instalações Hidráulicas. LCTE, 2007. 

 

Planejamento e controle da manutenção 

NOME: Planejamento e Controle da Manutenção 

Código: MEC13 CH Teórica: 45 h CH Prática: 15 h CH Total: 60 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 5º Semestre 

Pré-Requisitos: - Créditos: 04 
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Ementa: Aspectos Organizacionais da Manutenção (Tagueamento, Codificação de 

equipamentos, Organograma da Manutenção, Ordem de Manutenção). Ferramentas Gerenciais. 

Custos na Manutenção. Indicadores de desempenho e de confiabilidade da manutenção e seus 

sistemas. Planejamento da manutenção. Programação e Controle da Manutenção – PCM. 

Controle de Custos. Manutenção e Confiabilidade. Programação das atividades. Biblioteca de 

Manuais dos Equipamentos. Histórico de Máquinas e Equipamentos. Estatística de Paradas. 

Controle de Mão de obra. Plano de Manutenção. Análise Econômica da Manutenção. Principais 

sistemas gerenciadores de manutenção. 

Bibliografia Básica: 

 VIANA, Herbert Ricardo Garcia. PCM: planejamento e controle da manutenção. São 

Paulo: Qualitymark, 2008.  

 FILHO, G. B., Custos em Manutenção. 1ª ed, Ciência Moderna, 2010. 

 SIQUEIRA, I. P., Manutenção Centrada na Confiabilidade: Manual de Implementação. 

1ª ed., Qualitymark, 2005; 

 SANTOS, V. A.; Prontuário para manutenção mecânica. São Paulo: Ícone, 2010; 

 BOTELHO, Manoel Henrique Campos; BIFANO, Hercules Marcelo. Operação de 

caldeiras: gerenciamento, controle e manutenção. 2ª ed. São Paulo: Edgar Blucher, 2011; 

 BRANCO Filho, Gil. A Organização, o Planejamento e o Controle da Manutenção. Rio 

de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

 NASCIF, Julio; DORIGO, Luiz Carlos. Manutenção orientada para resultados. Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 2013. 

 PEREIRA, M. J., Engenharia de Manutenção – Teoria e Prática. 1ª ed. Rio de Janeiro: 

Ciência Moderna, 2009. 

 FILHO, G. B., Indicadores e Índices de Manutenção. Ciência Moderna, 2006. 

 GONÇALVES, E., Manual Básico para Inspetor de Manutenção Industrial. 1ª ed., 

Ciência Moderna, 2012. 

 SANTOS, V. A.; Prontuário para manutenção mecânica. São Paulo: Ícone, 2010; 

 ALMEIDA, PAULO SAMUEL, Manutenção Mecânica Industrial - Conceitos Básicos 

E Tecnologia Aplicada, 1º edição. Erica, 2015.  

 

Ensaios não destrutivos e inspeção 

NOME: Ensaios Não Destrutivos e Inspeção 

Código: MEC14 CH Teórica: 60 h CH Prática: 0 h CH Total: 60 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 5º Semestre 
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Pré-Requisitos: - Créditos: 04 

Ementa: Introdução a ensaios não destrutivos. Ensaio visual. Réplicas. Análise de vibrações. 

Termometria. Endoscopia. Ecografia. Radiografia e gamagrafia. Líquidos penetrantes. 

Ultrassom. Correntes parasitas. Emissão acústica. Tomografia computadorizada. Partículas 

magnéticas. Técnicas de inspeção de equipamentos. 

 

Bibliografia Básica: 

NEPOMUCENO, L. X., Técnicas de Manutenção Preditiva Vol. 1. 1ª ed., Edgard Blucher, 1989. 

NEPOMUCENO, L. X., Técnicas de Manutenção Preditiva Vol. 2. 1ª ed., Edgard Blucher, 1989. 

ARATO JR., A., Manutenção Preditiva: Usando Análise de Vibrações. 1ª ed., Manole, 2003. 

Bibliografia Complementar: 

GARCIA, AMAURI. Ensaios dos Materiais. 2ª edição, LTC (Grupo GEN), 2012. 

SHULL, P. J., Nondestructive evaluation – theory, techniques and applications. 1ª ed, CRC Pess, 

2002. 

BLITZ, J., Electrical and Magnetic Methods of Non-destructive Testing. Vol. 3. 2ª ed., Springer 

Netherlands, 1997. 

HELLIER, C. J., Handbook of Nondestructive evaluation. 2ª ed, McGraw-Hill, 2012. 

ENSMINGER, D.; BOND, L. J., Ultrasonics: Fundamentals, Technologies and aplications. 3ª 

ed, CRC Press, 2011. 

 

Sistemas elétricos 

NOME: Sistemas Elétricos 

Código: ELT07 CH Teórica: 45 h CH Prática: 15 h CH Total: 60 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 5º Semestre 

Pré-Requisitos: ELT04, 

ELT05.  

Créditos: 04 

Ementa: Introdução à Análise de Sistemas de Potência (sistemas em p.u, grandezas em p.u, 

mudança de base para impedância em p.u). Representação dos Sistemas de Potência (diagrama 

unifilar, representação de geradores, transformadores, transformadores de três enrolamentos, 

linhas de transmissão e cargas em p.u). Análise Dinâmica de Sistemas de Potência (diagrama 

de impedância, tipos de linhas de transmissão e análise de sistemas elétricos no regime 

permanente). Fluxo de Potência (matriz admitância de barra, tipos de barramentos nos sistemas 

elétricos, formulação do problema do fluxo de carga e equações do fluxo de carga). Métodos 

Numéricos na Análise do Fluxo de Potência (fluxo de potência entre linhas e perdas, método 

de gaussseidel e método de newton raphson). Introdução à Análise de Sistemas 

Desequilibrados (componentes simétricas, sequências positiva, negativa e zero, análise de 

sequência zero em transformadores de força, diagramas de impedância de sequência zero). 
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Análise de Faltas nos Sistemas Elétricos de Potência (faltas simétricas em geradores 

síncronos, falta trifásica, falta monofásica, falta bifásica e falta bifásica com a terra). 

Bibliografia Básica:  

Robba, E. J. Introdução a sistemas elétricos de potência, Edgard Blucher. 

KINDERMANN, Geraldo. Curto-Circuito, 2ª Edição, Editora Sagra Luzzatto. 

STEVENSON JR., WILLIAM, Elementos de Análise de Sistemas de Potência, 4ª Edição, 

Editora Mc Graw Hill, 1994. 

BibliografiaComplementar: 

P.C. Sen, Principles of Electric Machines and Power Electronics, John Wiley and Sons, 2nd 

Edition 

MAMEDE FILHO, J.; MAMEDE, D. R. “Proteção de Sistemas Elétricos de Potência”. 

Fortaleza, Ceará: LTC, 2011. 1-288 p. ISBN 9788521618843. 

STEVENSON JR., WILLIAM, Power system analysis, Mc Graw Hill, 1994. 

GLOVER, Duncan.J. Power system Analysis & Design, 5ª Edição, Editora Cengage Learning. 

KINDERMANN, Geraldo. Proteção de Sistemas Elétricos de Potência, 5ª Edição, Editora 

Cengage Learning. 

 

Segurança, meio ambiente e saúde 

NOME: Segurança, Meio Ambiente e Saúde 

Código: DIV13 CH Teórica: 60 h CH Prática: 0 h CH Total: 60 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 5° Semestre 

Pré-Requisitos: -  Créditos: 04 

Ementa: História da Segurança no trabalho. Noções da legislação do trabalho (CLT).  Introdução 

a Higiene e Segurança do Trabalho. Legislação Trabalhista aplicada à Segurança e Medicina do 

Trabalho; Normas Regulamentadoras do MTE, pertinentes a segurança e saúde do trabalhador, 

dando ênfase as seguintes normas: NR 04 – SESMT; NR 05 – CIPA; NR 06 – EPI; NR 07 – 

PCMSO; NR 09 – PPRA; NR 15 – Atividades e Operações Insalbres; Legislação Previdenciária, 

especificamente, os benefícios concedidos pela Previdência Social; Risco, Higiene ocupacional, 

Perigo, Limite de Tolerância, Segurança no trabalho (Conceitos e definições de termos técnicos); 

Riscos Ocupacionais – Classificação, conceito e medidas de controle (EPI, EPC, Administrativa, 

médica, psicológica); Risco em Vaso de Pressão (Caldeira, compressor); Riscos em Ferramentas 

Manuais; Mapa de Risco; Sinalização de Segurança; Acidente de Trabalho: Conceito legal, 

conceito prevencionista, consequências, causas; estatística; Investigação e Análise de Acidentes 

de Trabalho; Inspeção de Segurança; Educação Ambiental. Educação em Direitos Humanos. 

Prevenção, combate a incêndio e a desastres. 

Bibliografia Básica: 

CARDELLA, Benedito. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes: uma abordagem 

holística. 8ª ed. São Paulo. Atlas, 2010. 



96 

 

COSTA, A.T. Manual de segurança e saúde no trabalho. Ed. Difusão, 2008. 

GONCALVES, Edwar Abreu. Manual de Segurança e Saúde no Trabalho. 5ª ed. São Paulo. LTR 

75. 2011. 

MELO, H. X. Segurança do trabalho – uma questão de ética e cidadania. Ed. GEEC, 2006.  

Bibliografia Complementar: 

BARBOSA-FILHO, A.N. Segurança do Trabalho & Gestão Ambiental. 4ª ed. São Paulo. Atlas. 

2011.  

CAMPOS, A. A. M. CIPA – Comissão Interna de Acidentes: uma nova abordagem. 5º edição. 

São Paulo: Editora Senac, 2002. 

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Legislação de Segurança e Medicina do Trabalho. Método, 

2008. 

GONÇALVES, E. A. Manual de Segurança e Saúde no Trabalho. LTR. 2008. 

SALIBA, T.M., PAGANO, S. C. R. S. Legislação de segurança, acidente do trabalho e saúde do 

trabalhador. Ed. LTR, 2007. 

VIEIRA, S. I. Manual de saúde e segurança no trabalho. Ed. LTR, 2005. 

 

Automação e controle 

NOME: Automação e Controle 

Código: ELT08 CH Teórica: 45 h CH Prática: 15 h CH Total: 60 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 5º Semestre 

Pré-Requisitos: ELT03 Créditos: 04 

Ementa: Introdução aos sistemas de automação. Sistemas de controle em malha aberta e malha 

fechada. Controle sequencial. Atuadores, sensores (indutivos, capacitivos, ópticos, final de 

curso). Controladores Lógicos Programáveis (CLP). Introdução a linguagem de programação do 

CLP (LADDER, diagrama de blocos e lista de instruções). Introdução aos sistemas SCADA. 

Elementos de comando: Contatores, botoeiras, interruptores, sinalizadores, sensores, relés 

temporizadores e contadores. Simbologia e diagramas de comandos elétricos: Unifilar, 

multifilar. Circuitos de comando. Sistemas de partida de motores: Direta, estrela-triângulo e 

compensadora com autotransformador, Soft-Start, Inversores de frequência. 

Bibliografia Básica:  

LAMB, FRANK. AUTOMAÇAO INDUSTRIAL NA PRATICA. Editora MCGRAW HILL – 

ARTMED, 1ª Edição, 2015. 

PRUDENTE, FRANCESCO. AUTOMAÇAO INDUSTRIAL – PLC. Editora LTC, 1ª Edição, 

2010; 

NASCIMENTO, G. Comandos Elétricos – Teoria e Atividades. Editora Saraiva, Ed. 1. São 

Paulo, 2011. 
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Bibliografia Complementar: 

BIM, Edson. Máquinas Elétricas e Acionamentos. Editora Elsevier, Ed. 3. Rio de Janeiro, 2014. 

. ENGENHARIA DE AUTOMAÇAO INDUSTRIAL. Editora LTC, 2ª edição, 2007.  

Thomazini, Daniel e Albuquerque, Pedro Urbano Braga. Sensores Industriais – Fundamentos e 

Aplicações, Ed. Érica, 3 Ed. 

BALBINOT, Alexandre. Instrumentação e Fundamentos de Medidas. Editora LTC, Ed. 2. Rio 

de janeiro, 2011. 

 

Pesquisa Orientada 

NOME: Pesquisa Orientada 

Código: ORT 01 CH: 30 h CH Prática: 0 h CH Total: 0 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 5º Semestre 

Pré-Requisitos: DIV02 Créditos: 02 

Ementa: A contribuição da pesquisa para o desenvolvimento científico e tecnológico. Prática 

profissional como componente curricular. Trabalho exigido para conclusão de curso de acordo 

com o Plano de Curso. Orientação específica ao estudante no desenvolvimento da prática 

profissional. Projeto de Pesquisa. Orientação à construção de projetos. Orientação à construção 

do relatório técnico, referente à prática profissional desenvolvida. 

Bibliografia Básica: 

MARTINS Junior, Joaquim. Como Escrever Trabalhos de Conclusão de Curso. Vozes, 2008.  

MEDEIROS, João Bosco. Português Instrumental - Contém Técnicas de Elaboração de TCC. 

Atlas, 2009.  

GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. Atlas, 2010.  

Bibliografia complementar:  

SCHLITTLER, Jose Maria Martins. Como fazer monografias. Servanda, 2008. 

SANTOS, Izequias Estevam dos. Manual de métodos e técnicas de pesquisa cientifica: TCC, 

monografia, dissertações e teses. 5ª ed. Niteroi: Ímpetus, 2005. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. Cortez, 2007.  

CASTRO, C. M. A Prática da Pesquisa. 2. ed. Pearson. 2006.   

RODRIGUES, André Figueiredo. Como elaborar artigos. 1ª ed.São Paulo: Humanitas / USP, 

2011. 
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6° Semestre 

Análise de falhas 

NOME: Análise de Falhas 

Código: MEC15 CH Teórica: 45 h CH Prática: 15 h CH Total: 60 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 6º Semestre 

Pré-Requisitos: - Créditos: 04 

Ementa: Introdução. Fatores influentes no comportamento em fratura. Tipos, mecanismos e 

morfologias de fratura. Solicitações estáticas e cíclicas. Fadiga. Fadiga superficial. Mecânica da 

fratura. Fratura sob fluência. Efeitos do meio ambiente. Choque térmico. Análise dos modos de 

falhas e efeitos.  

Bibliografia Básica: 

SHIGLEY, J. E.; MISCHKE, C. R; BUDYNAS, R. G.; Projeto de engenharia mecânica. 7. ed. 

Porto Alegre: Bookman, 2005. 

PALADY, P., FMEA: Análise dos Modos de Falha e Efeitos. 3ª ed., IMAM, 2004. 

PELLICCIONE, A. S. et al., Análise de falhas em equipamentos de processo - mecanismos de 

danos e casos práticos. 2ª ed., Interciência, 2014. 

Bibliografia Complementar: 

BLOCH, H. P., Análise e solução de falhas em sistemas mecânicos. 1ª ed, Câmpus, 2015. 

NORTON, R. L. Projeto de máquinas: uma abordagem integrada. 2. ed. Porto Alegre, RS: 

Bookman, 2004. 

SERRA, E. T., Análise de falhas em materiais utilizados no setor elétrico - seleção de casos. 1ª 

ed, Interciência, 2015. 

COLLINS, J. A.; Projeto mecânico de elementos de máquinas: uma perspectiva de prevenção da 

falha. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2006. 

SCAPIN, C., Análise Sistêmica de Falhas. 2ª ed, Falconi, 2013. 

 

Sociologia das organizações 

NOME: Sociologia das Organizações 

Código: DIV09 CH Teórica: 60 h CH Prática: 0 h CH Total: 60 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 6º Semestre 

Pré-Requisitos: - Créditos: 04 

Ementa: A Sociologia como ciência. Especificidade do objeto da Sociologia das organizações. 

As dimensões do conceito de organização. Níveis de análise das organizações: psicologia, 

psicossociologia e sociologia. A importância da teoria e do método do sociológico para a Gestão. 
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Visões Parciais da Organização.  A estrutura: organização, funções e papeis. Taylor e as funções 

do gestor. Max Weber e o modelo burocrático. Outras visões da estrutura TalcottParsons.  Os 

objetivos: gestão por objetivos. A Escola Neoclássica. Diversidade e complexidade dos 

objetivos. A qualidade de vida no trabalho. Enriquecimento e alargamento das tarefas. 

Comprometimento e autonomia. Estudo das relações industriais. Mudança Organizacional e 

Sociedade; Das perspectivas parciais a uma perspectiva geral das organizações. A organização 

como sistema aberto. A mudança organizacional.- Cultura nacional e cultura organizacional: a 

organização como sistema de valores partilhados. Educação em Direitos Humanos. Pessoa com 

Deficiência. Educação das Relações Étnico-Raciais e História e Cultura Afrobrasileira. 

Bibliografia Básica: 

OLIVEIRA, S. L. Sociologias das Organizações.  Pioneira Thomson Learning, 1999.  

LAKATOS, E. M. Sociologia da Administração. 7. ed. Atlas, 1997.  

CASTRO. C. A. P. Sociologia Aplicada a Administração. 2. ed. Atlas, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

AGUILAR, F. J. A ética nas empresas. Jorge Zahar, 1996. 

AMOÊDO, S. Ética do trabalho. Qualitymark, 1996. 

BERRY, D. Ideais Centrais em Sociologia – uma introdução. Jorge Zahar, 1976. 

FLEURY, M. T. L.; FISCHER, R. M.; PETTIGREW, A. M.; MAANEN, J. V. Cultura e Poder 

nas Organizações. Atlas, 1989. 

SILVEIRA, F. E.; JUNGBLUT, A. L.; MEDEIROS, J. L.; RODRIGUES JR, L.; DUARTE, M. 

B. B. Organizações e Sociedade – identidade, poder, saber e comunicação na 

contemporaneidade. EDIPUCRS, 2003. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

NOME: Trabalho de Conclusão de Curso 

Código: ORT02 CH Teórica: 90 h CH Prática: 0 h CH Total: 90 h 

Tipo: Obrigatória Oferta: 6º Semestre 

Pré-Requisitos: ORT01 Créditos: 06 

Ementa: Normas para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. Orientação e desenvolvimento de 

um projeto final de graduação. Orientação à construção de monografia ou artigo científico, 

referente ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

Bibliografia Básica: 

MARTINS Junior, Joaquim. Como Escrever Trabalhos de Conclusão de Curso. Vozes, 2008.  

MENDES, G; TACHIZAWA, T. Como fazer monografia na pratica. FGV, 2008.  

GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. Atlas, 2010.  

Bibliografia complementar:  
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MEDEIROS, João Bosco. Português Instrumental - Contém Técnicas de Elaboração de TCC. 

Atlas, 2009.  

SCHLITTLER, Jose Maria Martins. Como fazer monografias. Servanda, 2008. 

AQUINO, Ítalo de Souza. Como escrever artigos científicos: sem arrodeio e sem medo da 

ABNT. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

CASTRO, C. M. A Prática da Pesquisa. 2. ed. Pearson. 2006.   

YIN. R.K., Estudo de caso: planejamento e métodos. 3.ed. Bookman, 2005. 

 

OPTATIVAS 

Engenharia da qualidade 

NOME: Engenharia da Qualidade 

Código: ADM03 CH Teórica: 60 h CH Prática: 0 h CH Total: 60 h 

Tipo: Optativa Oferta: - 

Pré-Requisitos: - Créditos: 04 

Ementa: Histórico da qualidade; Controle da qualidade total; Ferramentas da qualidade; 

Gerenciamento da qualidade total; Sistemas normalizados de qualidade; Auditoria. 

Bibliografia Básica: 

CAMPOS, V. F.; TQC: controle da qualidade total (no estilo japonês). 8. ed. Belo Horizonte, 

MG: INDG Tecnologia e Serviços Ltda., 2004. 

CARPINETTI, L. C. R.; MIGUEL, P. A. C.; GEROLAMO, M. C.. Gestão da qualidade ISO 

9001:2008: princípios e requisitos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

PALADINI, E. P.; Gestão da qualidade: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

Bibliografia Complementar: 

CARVALHO, M. M.; PALADINI, E. P.; Gestão da qualidade: teoria e casos. Rio de Janeiro, 

RJ: Câmpus, 2006. 

WERKEMA, M. C. C.; Ferramentas estatísticas básicas para o gerenciamento de processos. Belo 

Horizonte, MG: Fundação Christiano Ottoni/Escola de Engenharia/UFMF, 1995. V.2. (Serie 

Ferramentas de Qualidade). 

COSTA, A. F. B.; EPPRECHT, E. K.; CARPINETTI, L. C. R.; Controle estatístico de qualidade. 

2 ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

MONTGOMERY, D. C. Introdução ao controle estatístico da qualidade. 4. ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2004. 

WERKEMA, M. C. C.; As ferramentas da qualidade no gerenciamento de processo. 6. ed. Belo 

Horizonte, MG: Editora de Desenvolvimento Gerencial, 1995. 
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Empreendedorismo 

NOME: Empreendedorismo  

Código: ADM02 CH Teórica: 60 h CH Prática: 0 h CH Total: 60 h 

Tipo: Optativa Oferta: -  

Pré-Requisitos: -  Créditos: 04 

Ementa: Conceitos fundamentais relacionados com empreendimentos e criação de uma 

empresa. Perfil Empreendedor. Processo empreendedor. Fundamentos de Plano de negócios. A 

visão do futuro. Estudo de viabilidade. Técnicas de negociação. Planejamento financeiro. 

Conceitos básicos de legislação e direito empresarial para pequenos empresários. 

Bibliografia Básica:  

 FARAH, O. E.; CAVALCANTI, M.; MARCONDES, L. P. Empreendedorismo 

Estratégico: criação e gestão de pequenas empresas. 5. ed . Cengage Learning, 2017.   

 DRUCKER, P. F. Inovação e Espírito Empreendedor: prática e princípios. Cengage 

Learning, 2016.   

 AIDAR, M. M. Empreendedorismo. Cengage Learning, 2003. 

Bibliografia Complementar:  

 BARON, R. A.; SHANE, S. A. Empreendedorismo: uma visão do processo. Cengage 

Learning, 2016.  

 MARÓSTICA, E.; MARÓSTICA, N. A. C.; CASTELO BRANCO, V. R. Inteligência 

de Mercado. Cengage Learning, 2015. 

 TIDD, J.; BESSANT, J. Gestão da Inovação. 5. ed. Bookman, 2015. 

 KUAZAQUI, E. Liderança e Criatividade em Negócios. Cengage Learning, 2007. 

 BURGELMAN, R. A.; CHRISTENSEN, C. M.; WHEELWRIGHT, S. C. Gestão 

Estratégica da Tecnologia e da Inovação: conceito e soluções. 5. ed. McGraw-Hill, 2012. 

 

Economia 

NOME: Economia 

Código: ADM04 CH Teórica: 30 h CH Prática: 0 h CH Total: 30 h 

Tipo: Optativa Oferta: - 

Pré-Requisitos: - Créditos: 02 

Ementa: Conceitos econômicos básicos. Agentes Econômicos.  Sistema Econômico. Introdução 

à microeconomia. Introdução à macroeconomia: Políticas macroeconômicas e questões atuais. 

Setor público. Setor externo. 
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Bibliografia Básica: 

EQUIPE DE PROFESSORES DA USP. Manual de Economia. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. 

GARÓFALO, Gilson de Lima; CARVALHO, Luiz Carlos Pereira de. Teoria 

microeconômica. 3. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 1995. 

TIGLITZ, Joseph E.; WALSH, Carl E. Introdução à macroeconomia. Rio de Janeiro Câmpus, 

2003. 

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 18. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2000. 

VASCONCELOS, M. A. S. de. Economia: micro e macro.3.ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

Bibliografia Complementar: 

CARVALHO, Luiz Carlos Pereira de. Microeconomia introdutória. 2. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 

2000. 

HUNT, E. K.; SHERMAN, Howard J. História do pensamento econômico. 19. ed. [S.l.] Vozes, 

2000. 

MARSHALL, A. Princípios de Economia: tratado introdutório. São Paulo: Abril Cultura (Os 

Economistas), 1983. 

PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto. Princípios de economia. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Pioneira, 2006. 

SANDRONI, Paulo ( org. ). Novíssimo dicionário de economia. 6. ed. Rio de Janeiro: Best Seller, 

2001. 

PINDYCK, R.S., RUBINFELD. D. L. Microeconomia. 5.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 

 

Libras 

NOME: LIBRAS 

Código: DIV13  CH Teórica: 60 h CH Prática: 0 h CH Total: 60 h 

Tipo: Optativa  Oferta: -  

Pré-Requisitos: -  Créditos: 04  

Ementa: Aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropológicos da surdez. Alfabeto manual 

ou datilológico. Sinal-de-Nome. Características básicas da fonologia da Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS): configurações de mão, movimento, locação, orientação da mão, expressões 

não manuais. Sistematização do léxico: números; expressões socioculturais positivas; 

expressões socioculturais negativas; introdução à morfologia de LIBRAS. Noções de tempo e 

de horas. Aspectos sócio-linguísticos: variação em LIBRAS. 

Bibliografia Básica:  

BRITO, L. F. Por uma gramática de línguas de sinais. Tempo Brasileiro, 1995.  

COUTINHO, D. LIBRAS e Língua Portuguesa: semelhanças e diferenças. Arpoador, 2000.  
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QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. B. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. 

Artmed, 2004.  

Bibliografia Complementar:  

BOTELHO, C. Segredos e silêncios na educação dos surdos. Autêntica, 1998.  

FELIPE, T. A. Libras em contexto: curso básico – livro do estudante. 8. ed.WalPrint Gráfica 

e Editora, 2007.  

QUADROS, R. M. Educação de Surdos: a aquisição da linguagem. Artes Médicas, 1997.  

SKLIAR, C. A Surdez: um olhar sobre as diferenças. 2. ed. Mediação, 2001.  

SOUZA, R. M.; SILVESTRE, N.; ARANTES, V. A. Educação de Surdos: pontos e 

contrapontos. Grupo Editorial Summus, 2007.  

 

Relações interpessoais  

NOME: Relações Interpessoais 

Código: DIV14 CH Teórica: 30 h CH Prática: 0 h CH Total: 30 h 

Tipo: Optativa Oferta: - 

Pré-Requisitos: - Créditos: 02 

Ementa: Estrutura organizacional; Ambiente Organizacional; Ética e responsabilidade social 

nas organizações; Teorias sobre motivação; Comunicação; A abordagem sistêmica e as relações 

interpessoais; Processos interpessoais nos relacionamentos; O desenvolvimento de habilidades 

interpessoais; Inteligências múltiplas e inteligência emocional; Grupo e equipe; Identidade, 

Habilidade e Competência social; Qualidade de vida no trabalho. Educação em Direitos 

Humanos. Pessoa com Deficiência. • Educação das Relações Étnico-Raciais e História e 

Cultura Afrobrasileira. 

Bibliografia Básica: 

HITT, Michael A.; COLELLA, Adrienne. Comportamento Organizacional. 3 ed. LTC, 2013. 

ROBBINS, Stephen Paul; JUDGE, Timothy A. Fundamentos do Comportamento 

Organizacional – 12 ed. Pearson, 2014. 

ZANELLI, José C.; BASTOS, Antonio V. B.; BORGES-ANDRADE, Jairo E. Psicologia, 

Organizações e Trabalho No Brasil. 2 ed. Artmed, 2014. 

Bibliografia Complementar: 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 5 ed. Manole, 2014.  

ROBBINS, Stephen Paul; JUDGE, Timothy A.; SOBRAL, Felipe. Comportamento 

Organizacional: Teoria E Prática No Contexto Brasileiro. 14 ed. Pearson Education, 2011. 

Spector, Paul E. Psicologia nas Organizações. 4 ed. Saraiva, 2012. 

AGUILAR, F. J. A ética nas empresas. Jorge Zahar, 1996. 
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FLEURY, M. T. L.; FISCHER, R. M.; PETTIGREW, A. M.; MAANEN, J. V. Cultura e Poder 

nas Organizações. Atlas, 1989. 

 

Inglês intermediário 

NOME: Inglês Intermediário 

Código: DIV04 CH Teórica: 40 h CH Prática: 20 h CH Total: 60 h 

Tipo: Optativa Oferta: - 

Pré-Requisitos: DIV03  Créditos: 04  

Ementa: Inglês intermediário, concentrando-se no enfoque nas perspectivas da Linguística 

Aplicada para o ensino de línguas na contemporaneidade. 

Bibliografia Básica: 

GAIRS, Rurh; REDMAN, Stwart. Natural English pre-intermediate. Oxford: OUP, 2006.  

OXENDEN, Clive; LATHAM-KOENIG, Christina. American English file 2. Oxford: OUP, 

2010.  

STEMPLESKI, S. Stretch 2. Oxford: OUP, 2014.  

Bibliografia Complementar:  

ESTERAS, R Santiago. Infotech: Infotech English for computer users. 4 ed. Cambridge 

University, 2010.  

LIMA, D. Gramática de Uso da Língua Inglesa. Elsevier, 2010.  

MCEWAN, John; GLENDINNING, Eric. Oxford English for Information technology. 2 ed. 

Oxford: OUP, 2006.  

MUNHOZ, R. Inglês Instrumental: estratégias de leitura: módulo I. Textonovo, 2000. 

MUNHOZ, R. Inglês Instrumental: estratégias de leitura: módulo II. Textonovo, 2001.  

SANTOS, D. Ensino de Língua Inglesa: foco em estratégias. Disal, 2012.  

SWAN, M; WALTER, C. Oxford English Grammar Course Step by step to grammar success. 

Oxford: OUP, 2011. 

 

Cálculo numérico  

NOME: Cálculo Numérico 

Código: MAT06 CH Teórica: 45 h CH Prática: 15 h CH Total: 60 h 

Tipo: Optativa  Oferta: -  

Pré-Requisitos: - Créditos: 04 
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Ementa: Zeros de funções. Sistemas lineares. Ajuste de curvas. Interpolação polinomial. 

Integração numérica. Equações diferenciais. 

Bibliografia Básica: 

RUGGIERO, M. A. G. & LOPES, V. L. R. Cálculo numérico: aspectos teóricos e 

computacionais. 2.ed. São Paulo, Makron, 1997. 

BARROSO, L. C., BARROSO, M. A., CAMPOS, F. F., CARVALHO, M. L. B. & MAIA, M. 

L. Cálculo Numérico (Com Aplicações), 2.ed. São Paulo, Editora Arbra, 1987. 

BURDEN, R. L. Análise Numérica, Pioneira Thomson Learning, São Paulo, 2003. 

Bibliografia Complementar: 

CHAPRA, S.C.; CANALE, R.P. Numerical methods for engineers. 4. ed. New York: McGraw-

Hill, 2001. 

CLÁUDIO, D.M.; MARINS, J.M. Cálculo numérico computacional. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

1994. 

RUGGIERO, M.A.G.; LOPES V.L.R. Cálculo numérico: aspectos teóricos e computacionais. 2. 

ed. 

São Paulo: Editora Makron Books, 1996. 

SPERANDIO, D.; MENDES, J.T.; SILVA, L.H.M. Cálculo numérico: características 

matemáticas e computacionais dos métodos numéricos. São Paulo: Editora Pearson Education, 

2003.  

 

Metalurgia 

NOME: Metalurgia 

Código: MEC16 CH: 60 h CH Prática: 0 h CH Total: 60 h 

Tipo: Optativa Oferta: 1º Semestre 

Pré-Requisitos: - Créditos: 04 

Ementa: Processos eletrometalúrgicos, pirometalúrgicos e hidrometalúrgicos de metais 

ferrosos e não ferrosos. Metalurgia nos processos de fundição e Soldagem. 

Bibliografia Básica: 

MOURÃO, M. B. Introdução à Siderurgia, ABM, 2007.  

POSSA, M. V.; ALMEIDA, S. L., Tratamento de minérios, 2 ed., CTEM, 1998. 

QUITES, A. M. Metalurgia na Soldagem dos Aços. Editora: Soldasoft. 1º Edição. 2008. 

Bibliografia Complementar: 

FUERSTENAU, M.C.; HAN K.N. Principles of Mineral Processing, Society for Mining 

Metallurgy & Exploration, 2003.  

MOORE, J.J. Chemical Metallurgy; Londres: Butterworths, 1990. 
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ROSENQVIST, T. Principles of Extractive Metallurgy. Tapir Academic Press; 2edition, 2004.  

NUNES, Laerce de Paula; KREISCHER, Anderson Teixeira. Introdução À Metalurgia e Aos 

Materiais Metálicos. Editora Interciência, 2010. 

WAINER, E., BRANDI, S.D., MELO, V. O., Soldagem – Processos e Metalurgia, Editora 

Edgard Blücher, São Paulo, 2004. 

 

Corrosão 

NOME: Corrosão 

Código: MEC17 CH Teórica: 50 h CH Prática: 10 h CH Total: 60 h 

Tipo: Optativa Oferta: - 

Pré-Requisitos: - Créditos: 04 

Ementa: Importância e custos da corrosão. Eletroquímica aplicada à corrosão. Cinética da 

corrosão eletroquímica. Passivação de metais. Métodos de medidas. Formas de corrosão e 

mecanismos básicos: microbiológica, corrosão sob tensão, corrosão em altas temperaturas: 

importância, mecanismos, ensaios e técnicas de controle. Técnicas de monitoração da corrosão. 

Corrosão em cerâmicas refratárias e na indústria do petróleo. Degradação em sistemas 

poliméricos. Proteção contra corrosão. 

Bibliografia Básica: 

GENTIL, V.: Corrosão. 5ª ed., LTC, 2007. 

DUTRA, A. C.; NUNES, L. P.; Proteção catódica: técnica de combate à corrosão. 5ª ed., 

Interciência, 2011. 

JAMBO, H. C. M.; FÓFANO, S.; Corrosão: fundamentos, monitoração e controle. 1ª ed., 

Ciência Moderna, 2009. 

Bibliografia Complementar: 

NUNES, L. P., Fundamentos de resistência à corrosão. 1ª ed., Interciência, 2007. 

GEMELLI, E., Corrosão de Materiais Metálicos e sua Caracterização. 1ª ed., LTC, 2001. 

TOLENTINO, N. M. C., Processos químicos industriais: matérias-primas, técnicas de produção 

e métodos de controle de corrosão – série eixos. 1ª ed, Érica, 2015. 

SERRA, E. T., Corrosão e proteção anticorrosiva dos metais no solo. 1ª ed, Interciência, 2014. 

RAMANATHAN, L. V., Corrosão e seu controle. 3ª ed, Hemus, 1997. 

 

Tópicos especiais em mecânica 

NOME: Tópicos Especiais em Mecânica 

Código: MEC18 CH Teórica: 30 h CH Prática: 0 h CH Total: 30 h 
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Tipo: Optativa Oferta: - 

Pré-Requisitos: 60 créditos Créditos: 02 

Ementa: A definir. 

 

Obs.: A disciplina Tópicos em Mecânica visa abordar conteúdos atualizados envolvendo 

inovações técnicas de qualquer natureza de acordo com demandas específicas do mercado de 

trabalho. 

 

Bibliografia Básica: 

Livros específicos. 

Revistas técnicas atualizadas da área de Mecânica. 

Artigos científicos da área. 

Bibliografia Complementar: 

Artigos científicos de áreas correlatas. 

 

Tópicos especiais em manutenção 

NOME: Tópicos Especiais em Manutenção 

Código: MEC19 CH Teórica: 30 h CH Prática: 0 h CH Total: 30 h 

Tipo: Optativa Oferta: - 

Pré-Requisitos: 60 créditos Créditos: 02 

Ementa: A definir. 

 

Obs.: A disciplina Tópicos Especiais em Manutenção visa abordar conteúdos atualizados 

envolvendo inovações técnicas de qualquer natureza de acordo com demandas específicas do 

mercado de trabalho. 

 

Bibliografia Básica: 

Livros específicos. 

Revistas técnicas atualizadas da área de Manutenção. 

Artigos científicos da área. 

Bibliografia Complementar: 

 Artigos científicos de áreas correlatas. 
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Tópicos especiais em elétrica 

NOME: Tópicos em Elétrica 

Código: ELET10 CH Teórica: 30 h CH Prática: 0 h CH Total: 30 h 

Tipo: Optativa Oferta: - 

Pré-Requisitos: 60 créditos Créditos: 02 

Ementa: A definir. 

 

Obs.: A disciplina Tópicos em Elétrica visa abordar conteúdos atualizados envolvendo inovações 

técnicas de qualquer natureza de acordo com demandas específicas do mercado de trabalho. 

 

Bibliografia Básica: 

Livros específicos. 

Revistas técnicas atualizadas da área de Elétrica. 

Artigos científicos da área. 

Bibliografia Complementar: 

Artigos científicos de áreas correlatas. 

 

Qualidade de energia 

NOME: Qualidade de Energia 

Código: ELT11 CH Teórica: 30 h CH Prática: 0 h CH Total: 30 h 

Tipo: Optativa Oferta: - 

Pré-Requisitos: - Créditos: 02 

Ementa: Conceituação da qualidade de energia. Termos e definições. Sags e interrupções de 

tensão. Sobretensões transitórias. Fundamentos de harmônicos. Variações de tensão de longa 

duração. Soluções para problemas de qualidade de energia. Monitoramento da qualidade de 

energia. Aterramento aplicado à qualidade de energia. Tarifações de Energia nas diversas classes 

de consumidores. 

Bibliografia Básica: 

AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL: Procedimentos de Distribuição 

de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional. PRODIST Módulo 8 – Qualidade da Energia 

Elétrica. 

CAPELLI, ALEXANDRE. ENERGIA ELETRICA - Qualidade e eficiência para aplicações 

industriais. Editora Erica, 1ª Edição, 2013. 
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KAGAN, NESLON. Estimação de Indicadores de Qualidade de Energia Elétrica. Editora 

EDGARD BLUCHER, 1ª Edição, 2009. 

Bibliografia Complementar: 

Bollen, MH. J.: Understanding Power Quality Problems; Voltages Sags and Interruptions - IEE 

Press Series on Powe Engineering - 1999. 

Dugan, R.C., McGranaghan. M.F., Beaty, H.W.: Electric Power Systems Quality - Mc Graw 

Hill, NY - 1966. 

CAVALIN, Geraldo. Instalações Elétricas Prediais. Editora Érica, Ed. 22. São Pulo 2014. 

BIM, Edson. Máquinas Elétricas e Acionamentos. Editora Elsevier, Ed. 3. Rio de Janeiro, 2014. 

AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL: Procedimentos de Distribuição 

de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional. PRODIST Módulo 5 - Sistemas de Medição. 

AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL: Procedimentos de Distribuição 

de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional. PRODIST Módulo 7 - Cálculo de Perdas na 

Distribuição. 

 

 

Proteção de sistemas elétricos de potência 

NOME: Proteção de Sistemas Elétricos de Potência 

Código: ELT12 CH Teórica: 60 h CH Prática: 0 h CH Total: 60 h 

Tipo: Optativa Oferta: - 

Pré-Requisitos: 60 créditos Créditos: 04 

Ementa:Filosofia da proteção de sistemas: Esquemas de interconexão e o conjunto coerente de 

proteções, aspectos considerados na proteção e as características gerais dos equipamentos de 

proteção, características funcionais do releamento, transformador de potencial (TP) e 

transformador de corrente (TC); Princípios fundamentais dos relés: Definição e classificação dos 

relés, princípio de funcionamento do relé elementar, qualidades requeridas de um relé, critérios 

de existência de falta e seus defeitos; Relé de distância e proteção de linhas de transmissão: Tipos 

de relés de distância, regulagem e temporização das zonas do relé de distância, curto-circuito, 

oscilação de potência e o deslocamento de curvas, características dos relés de distância; Relé de 

sobrecorrente e proteção de linhas de transmissão, Conceitos básicos e princípio de 

funcionamento, tipos de relés de sobrecorrente , ajuste de tempo dos relés de sobrecorrente, 

coordenação dos relés de sobrecorrente; Relé diferencial: Relé diferencial, relé diferencial 

comum, relé diferencial percentual; Proteção de transformadores: Proteção diferencial em 

transformadores monofásicos, proteção diferencial em transformadores trifásicos, energização 

de transformadores. 

Bibliografia Básica: 

CAMINHA, Amadeu Casal. Introdução à Proteção dos Sistemas Elétricos. Edgard Blucher; 
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ARAUJO, Carlos André S; Cândido, José Roberto R.; De Souza, Flávio Câmara; Dias, Marcos 

Pereira, Proteção de Sistemas Elétricos, Editora: Interciências:1/2002; 

MAMEDE FILHO, João; MAMEDE, Daniel Ribeiro. Proteção de sistemas elétricos de potência. 

Grupo Gen-LTC, 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

BARROS, Benjamim Ferreira de; SANTOS, Daniel Bento Dos. Sistema Elétrico de Potência - 

Sep - Guia Prático. EditoraÉrica. 

Robba, E. J. Introdução a sistemas elétricos de potência, Edgard Blucher. 

KINDERMANN, Geraldo. Curto-Circuito, 2ª Edição, Editora Sagra Luzzatto. 

MAMEDE FILHO, J. Instalações Elétricas Industriais, Editora LTC, Ed. 5 ed. Rio de Janeiro, 

2007. 

STEVENSON JR., WILLIAM, Elementos de Análise de Sistemas de Potência, 4ª Edição, 

Editora Mc Graw Hill, 1994. 

 

 

Energias renováveis 

NOME: Energias Renováveis 

Código: DIV17 CH Teórica: 60 h CH Prática: 0 h CH Total: 60 h 

Tipo: Optativa Oferta: - 

Pré-Requisitos: - Créditos: 04 

Ementa: Geração e uso de energia elétrica no Brasil e no mundo. Introdução às fontes renováveis 

e alternativas. Fontes tradicionais de energia e comparação com as fontes alternativas. Energia 

solar fotovoltaica. Energia solar térmica para geração de eletricidade. Energia eólica. Pequenas 

centrais hidrelétricas. Energia da biomassa, energia geotérmica, energia oceânica. Geradores a 

diesel e etanol. Sistemas de armazenamento. Tecnologias de baterias, supercapacitores e outras. 

Introdução aos microgrids e smartgrids. Sistemas de geração distribuída e tecnologias de geração 

e conversão de eletricidade. Integração de fontes de energia elétrica. Introdução aos conversores 

eletrônicos de potência para condicionamento de energia. Micro e mini-geração. Normas técnicas 

brasileiras e internacionais para fontes alternativas de energia conectadas ao sistema elétrico. 

Educação Ambiental. 

Bibliografia Básica:  

TOLMASQUIM, M. T. Fontes de Energias Renováveis. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 

2003. 

PALZ, W. Energia Solar e Fontes Alternativas. Curitiba: Editora Hemus, 2002. 

COMETTA, E. Energia solar - utilização e empregos práticos. Hemus, 2004. 
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Bibliografia Complementar: 

Photovoltaic design and installation manual. Solar Energy International, Ed. New Society 

Publishers, 2004. 

GIBILISCO, S. Alternative energy demistifyed. McGrawHill, 2007.  

NELSON, VAUGH. Introduction to renewable energy. CRC Press, 2011. 

FARRET, F. A. ; SIMÕES, M. G. Integration of alternative sources of energy. IEE Science / 

WileyInterscience, 2006. 

ROSA, A. V. Fundamentals of renewable energy processes. Academic Press, 2009. 
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APÊNDICE B – REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Procedimentos necessários à sistematização da oferta e realização das Atividades 

Complementares no Curso de tecnologia em manutenção Industrial do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia – IFBA Câmpus Irecê. 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º - O presente regulamento estabelece os procedimentos necessários à sistematização da 

oferta e realização das Atividades Complementares do curso de superior de Tecnologia em 

Manutenção Industrial do IFBA Câmpus Irecê. 

Art. 2º - As Atividades Complementares devem possibilitar ao aluno vivências acadêmicas e 

culturais compatíveis com as relações do mercado de trabalho, estabelecidas ao longo do curso, 

integrando-as às diversas peculiaridades regionais. 

CAPÍTULO II 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Seção I 

Dos Objetivos 

Art. 3º - As Atividades Complementares do Curso de tecnologia em manutenção Industrial do 

IFBA Câmpus Irecê têm por objetivo propiciar condições para a complementação da formação do 

aluno, incentivando a participação em atividades acadêmicas e sociais dentro da sua realidade regional.  

Seção II 

Da Carga Horária 

Art. 4º - O cumprimento da carga horária de 100 horas como atividades acadêmicas curriculares 

complementares é requisito indispensável à integralização curricular do curso de Tecnologia em 

Manutenção Industrial. 

 

Seção III 

Da Classificação 

Art. 5º - São consideradas atividades acadêmicas complementares aquelas que atendam a todas 

as seguintes condições: 
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I. Não estejam contempladas como conteúdo de disciplinas já integrantes da matriz 

curricular do curso; 

II. Sejam realizadas durante o período de vinculação do aluno ao curso; 

III. Sejam atividades relacionadas à área de formação do curso; 

IV. Sejam atividades de livre escolha do estudante. 

Art. 6º - As atividades válidas, as categorias de atividades, os documentos comprobatórios 

necessários e a carga horária máxima permitida para cada atividade são descritos no barema 

apresentado na Tabela 10, a seguir. 

Tabela 14. Barema de Atividades Complementares 

Atividade 
Categoria de 

enquadramento 

Pontuação 
Documentos 

comprobatórios Por 

atividade 
Máximo 

Participação em eventos 

(congressos, simpósios, 

workshops, seminários, 

encontros, entre outros) 

Ouvinte 

(a cada 08 horas) 
02 20 

Certificado de 

participação emitido 

pela instituição 

promotora do evento 

Apresentação de 

trabalho 
05 20 

Certificado de 

participação 

Organização 10 40 
Certificado de 

participação 

Participação em minicursos 

Ouvinte 02 20 
Certificado de 

participação 

Monitoria 04 20 

Certificado de 

participação ou 

Declaração do instrutor 

responsável 

Participação em programas 

ou projetos como bolsista ou 

voluntário 

Pesquisa 50 100 

Declaração ou 

Certificado emitido pela 

Coordenação de 

Pesquisa 

Extensão 50 100 

Declaração ou 

Certificado emitido pela 

Coordenação de 

Extensão 

Ensino 50 100 

Declaração ou 

Certificado emitido pelo 

Departamento de Ensino 

ou Coordenação do 

Curso 
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Monitoria em disciplinas Atividade eletiva 50 100 

Declaração ou 

Certificado emitido pelo 

professor orientador ou 

Coordenação do Curso 

Participação em cursos de 

atualização/capacitação 
Ouvinte 

Total do 

Curso 
80 

Declaração ou 

Certificado emitido pela 

instituição promotora do 

curso, com respectiva 

carga horária 

Estágio extracurricular Atividade eletiva 
Total do 

Estágio 
50 

Declaração emitida pela 

instituição responsável 

pelo estágio, com 

respectiva carga horária 

Atividades filantrópicas Atividade eletiva 05 10 
Declaração emitida pela 

instituição responsável 

Visita Técnica Atividade eletiva 05 10 

Declaração ou 

Certificado emitido pelo 

professor responsável, 

acompanhada de 

relatório técnico da 

visita elaborado pelo 

estudante 

Publicações e Premiações 

Artigo publicado em 

periódico 
50 100 

Declaração de aceite ou 

página da publicação, 

acompanhado de 

trabalho impresso 

Resumo publicado em 

periódico 
10 100 

Declaração de aceite ou 

página da publicação, 

acompanhado de 

trabalho impresso 

Trabalho completo 

publicado em anais de 

eventos 

20 100 

Declaração de aceite ou 

página da publicação, 

acompanhado de 

trabalho impresso 

Resumo publicado em 

anais de eventos 
05 100 

Declaração de aceite ou 

página da publicação, 

acompanhado de 

trabalho impresso 

Livro ou capítulo de 

livro 
50 100 

Capa, contracapa 

(contendo ficha 

catalográfica) e índice 

do livro 

Atividades de Docência Palestrante 05 20 Declaração ou 

Certificado emitido pela 



115 

 

instituição promotora da 

palestra 

Instrutor de minicurso 05 20 

Declaração ou 

Certificado emitido pela 

instituição promotora do 

minicurso 

Instrutor de curso 10 40 

Declaração ou 

Certificado emitido pela 

instituição promotora do 

curso 

Aproveitamento de 

Disciplinas 

Disciplinas optativas 

cursadas além do 

mínimo exigido pelo 

curso 

Total da 

disciplina 
60 

Histórico escolar, 

contendo a aprovação 

nas disciplinas 

Disciplinas cursadas em 

outros cursos superiores 

reconhecidos e/ou 

autorizados, não 

constantes da matriz 

curricular do curso 

Total da 

disciplina 
60 

Histórico escolar, 

contendo a aprovação 

nas disciplinas 

Participação em Comissões 

institucionais 
Membro 02 10 

Portaria de criação da 

comissão, emitida pelo 

IFBA 

Participação em Empresa 

Júnior 

Membro 02 02 
Declaração emitida pela 

empresa 

Diretor 05 05 
Declaração emitida pela 

empresa 

Participação em Órgãos de 

Representação Estudantil 
Membro 02 10 

Declaração de 

participação emitida pela 

instituição e/ou pelo 

órgão de representação 

Seção IV 

Dos Registros 

Art. 7º - O registro da carga horária referente às Atividades Complementares será realizado 

mediante apresentação da documentação comprobatória de participação. 

§ 1º - Os comprovantes das atividades deverão ser entregues na Coordenação do Curso, 

mediante protocolo. 

§ 2º - Caberá à Coordenação do Curso validar os certificados e arquivar cópia em pasta por 

aluno. 
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§ 3º - Caberá à Coordenação do Curso encaminhar parecer constando as atividades e seus 

respectivos números de horas por aluno do curso à Coordenação de Registros Acadêmicos. 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 8º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso. 
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ANEXO I - REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DOS 

CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA/CÂMPUS IRECÊ 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º O presente regulamento estabelece as normas e procedimentos necessários à realização do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dos cursos superiores de tecnologia do IFBA – Câmpus Irecê. 

CAPÍTULO II 

CONCEITUAÇÃO, OBRIGATORIEDADE E OBJETIVOS 

Art. 2º O TCC é definido como um trabalho acadêmico de caráter monográfico que consiste de 

um estudo minucioso sobre um tema de natureza cientifica e/ou tecnológica, de cunho teórico, 

experimental ou aplicado, não necessariamente inédito, relacionado com a área de formação do curso, 

executado sob a orientação de um professor da área técnica de formação do curso pertencente ao quadro 

docente efetivo do IFBA – Câmpus Irecê, sendo aqui denominado como professor orientador. 

Art. 3º O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um componente curricular dos cursos 

superiores de tecnologia do IFBA – Câmpus Irecê, tendo caráter obrigatório para todos os estudantes 

regularmente matriculados e constituindo um requisito indispensável para a integralização curricular do 

curso e, consequentemente, para a obtenção do diploma. 

Parágrafo Único. O TCC deverá abranger uma ou mais áreas de conhecimento que compõem 

os componentes curriculares do curso. 

Art. 4º O TCC tem como objetivos: 

I. Desenvolver a capacidade de aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o curso 

de forma integrada; 

II. Desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para resolver problemas dentro 

das diversas áreas de formação; 

III. Despertar o interesse pela pesquisa como meio para a resolução de problemas e o 

desenvolvimento de soluções tecnológicas; 

IV. Estimular o espírito empreendedor, por meio da execução de projetos que levem ao 

desenvolvimento de produtos; 
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V. Intensificar a extensão universitária, por intermédio da resolução de problemas 

existentes nos diversos setores da sociedade; 

VI. Estimular a construção do conhecimento coletivo, a interdisciplinaridade e a inovação 

tecnológica, incentivando o espírito crítico e reflexivo no meio social onde o 

profissional está inserido. 

Art. 5º O TCC é parte integrante no componente Trabalho de Conclusão de Curso, cuja carga 

horária é especificada no respectivo Projeto Pedagógico do Curso (PPC), sendo composto pelas seguintes 

etapas: 

I. Submissão da inscrição no componente Trabalho de Conclusão de Curso; 

II. Desenvolvimento do trabalho proposto ao longo de um semestre letivo, incluindo a 

elaboração da versão preliminar da monografia, por parte do estudante com o devido 

acompanhamento do professor orientador; 

III. Encaminhamento à Coordenação de Curso da proposta de composição da banca 

examinadora, e das sugestões de datas e horários para a apresentação do seminário de 

defesa, sendo tais itens avaliados e sujeitos a homologação por parte da mesma; 

IV. Apresentação do seminário de defesa perante a banca examinadora devidamente 

constituída e convocada pela Coordenação de Curso, em data e horário definidos; 

V. Revisão da monografia, por parte do estudante, e encaminhamento de sua versão final, 

devendo a mesma ser avaliada pelo professor orientador, estando sujeita a homologação 

por parte da Coordenação de Curso; 

VI. Homologação do resultado final do estudante no componente Trabalho de Conclusão 

de Curso, por parte da Coordenação de Curso. 

Parágrafo Único. Cada uma das etapas acima especificadas será regida pelas normas e critérios 

estabelecidos no presente regulamento e normas complementares que eventualmente vierem a ser fixadas. 

Art. 6º O TCC é constituído pela elaboração e execução de um projeto, pela redação de uma 

monografia sobre o mesmo, e apresentação do trabalho em sessão pública, na forma de seminário, perante 

uma banca examinadora especificamente constituída para esse fim, a qual será responsável pela sua 

avaliação. 

Art. 7º É vedada a convalidação, equivalência ou aproveitamento do TCC realizado em outro 

curso de graduação, seja qual for sua natureza ou denominação. 
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CAPÍTULO III 

ORGANIZAÇÃO, INSCRIÇÃO E PROCEDIMENTOS 

Art. 8º Compete ao coordenador do curso: 

I. Estabelecer regras, prazos, recomendações e instruções complementares referentes ao 

TCC; 

II. Supervisionar as atividades e avaliações do TCC; 

III. Deliberar sobre o acesso do estudante à infraestrutura institucional disponível; 

IV. Definir e disponibilizar modelos de documentos usados no desenvolvimento e avaliação 

do TCC; 

V. Constituir e nomear a banca examinadora. 

Parágrafo Único. O coordenador do curso deverá ser alocado como professor responsável pelo 

componente TCC, para fins de registro de notas e demais dados no sistema acadêmico. 

Art. 9º É de competência conjunta do professor orientador e do coordenador do curso: 

I. Definir a composição da banca examinadora; 

II. Definir a data da defesa pública do TCC, em acordo com os prazos estabelecidos no 

calendário acadêmico vigente. 

Art. 10. A inscrição no componente TCC deverá ser realizada pelo estudante por meio do 

sistema acadêmico, dentro do período previsto para inscrição em disciplinas estabelecido no calendário 

acadêmico. 

§1º Somente serão aceitas as inscrições no TCC dos estudantes que tenham cursado com aprovação 

todos os pré-requisitos relacionados ao componente Trabalho de Conclusão de Curso, conforme 

estabelecido na matriz curricular do curso. 

§ 2 º A inscrição no componente TCC será permitida somente perante a aprovação prévia da 

solicitação do estudante para a realização do TCC por parte da Coordenação do Curso. 

Art. 11. Fazem parte do mecanismo de planejamento, acompanhamento, desenvolvimento e 

avaliação do TCC os seguintes documentos: 

I. Carta de Aceite de Orientação (Anexo I); 

II. Plano de Trabalho (Anexo II); 

III. Monografia; 

IV. Formulário de Avaliação de TCC (Anexo III);  

V. Ata de Defesa de TCC (Anexo IV). 
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Parágrafo Único. Cabe à Coordenação do Curso disponibilizar os modelos estabelecidos para 

todos os documentos descritos neste artigo, os quais devem obrigatoriamente ser seguidos pelo estudante e 

pelo professor orientador, quando de sua elaboração e/ou preenchimento. 

Art. 12. O acompanhamento das atividades relacionadas ao TCC será feito pelo Coordenador do 

Curso, juntamente com o professor orientador e o coorientador (quando houver), de forma complementar. 

Art. 13. Nos casos em que as atividades constantes no plano de trabalho do TCC incorporarem 

qualquer tipo de procedimento que envolva seres vivos, a relação com outros indivíduos ou a relação 

com a sociedade, o estudante deverá consultar previamente o Comitê de Ética Científica, ou órgão 

equivalente, do IFBA, para que o mesmo autorize tais atividades. 

Parágrafo Único. A autorização do Comitê de Ética Cientifica (ou órgão equivalente) deverá 

ser anexada e entregue juntamente com o Plano de Trabalho à Coordenação do Curso. 

Art. 14. Nos casos em que as atividades constantes no Plano de Trabalho incorporam qualquer 

tipo de procedimento que eventualmente ponha em risco a vida ou a integridade física do estudante, ou 

de qualquer outro individuo, a questão deverá ser avaliada detalhadamente pelo respectivo Conselho de 

Curso, podendo submeter o plano à apreciação pela Comissão Interna de Segurança do Trabalho, ou 

órgão equivalente, do IFBA, quando houver. 

CAPÍTULO IV 

ORIENTAÇÃO DO TCC 

Art. 15. Compete ao professor orientador: 

I. Orientar e acompanhar a elaboração e o desenvolvimento do TCC em todas as suas 

fases; 

II. Analisar e avaliar todos os documentos e componentes do TCC, em todas as suas 

versões; 

III. Elaborar o Plano de Trabalho, juntamente com o estudante orientando; 

IV. Informar o estudante orientando sobre as normas, procedimentos e critérios de 

avaliação respectivos; 

V. Participar do seminário de defesa do TCC, na qualidade de presidente da banca 

examinadora; 

VI. Entregar à Coordenação de Curso toda a documentação exigida para a realização e 

avaliação do TCC. 
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Art. 16. O professor orientador será obrigatoriamente um docente da área técnica de formação 

do curso pertencente ao quadro de professores efetivos do IFBA – Câmpus Irecê, podendo contar com 

a colaboração de outro profissional de área afim ao projeto, que atuará na condição de coorientador. 

§1º A orientação somente será efetivada após homologação da mesma pela Coordenação do 

Curso, por meio da entrega da Carta de Aceite de Orientação, devidamente assinada pelo professor 

orientador e pelo coorientador (se houver). 

§2º A orientação não constituirá de forma alguma uma atividade gratificada, comissionada ou 

remunerada. 

§3º Cabe ao estudante contatar os professores da área técnica de formação do curso, visando 

conhecer melhor seus trabalhos acadêmicos e linhas de pesquisa, bem como pleitear a sua orientação 

no TCC. 

§4º Cabe ao docente aceitar ou não atuar como professor orientador de um estudante. 

§5º Caso o estudante não defina um professor orientador até o prazo estabelecido, a 

Coordenação de Curso intermediará o contato com os professores da área técnica do curso para 

indicação de um professor orientador, de comum acordo entre o docente e o discente. 

Art. 17. A carga horária de trabalho do professor orientador deverá ser estabelecida em comum 

acordo com o estudante, perfazendo, no mínimo, 02 (duas) horas semanais por orientando. 

Parágrafo Único. O professor orientador deverá agendar encontros periódicos com o estudante 

orientando para acompanhamento, orientação e/ou avaliação. 

Art. 18. O professor orientador poderá solicitar o desligamento da orientação perante a 

apresentação de documento encaminhado à Coordenação do Curso, comunicando e justificando tal 

pedido. 

§1º O coorientador poderá solicitar o desligamento de suas obrigações a qualquer momento, 

perante a apresentação de documento encaminhado à Coordenação do Curso, com a devida anuência 

do professor orientador. 

§2º Em caso de desligamento do professor orientador, o estudante deverá indicar um novo 

professor orientador, entregando nova Carta de Aceite de Orientação, sendo que tal indicação deverá 

ser intermediada pela Coordenação do Curso junto aos docentes. 

Art. 19. Após a realização do seminário de defesa do TCC e posterior homologação do 

resultado final, o professor orientador e o coorientador receberão declaração correspondente à 

orientação e à coorientação, respectivamente, relativas ao TCC em questão, emitida pela Coordenação 

do Curso. 

Parágrafo Único. Somente serão fornecidas declarações referentes a um TCC que tenha sido 

aprovado pela banca examinadora. 
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Art. 20. Será permitida a substituição do professor orientador ou do coorientador uma única 

vez, devendo esta ser solicitada e justificada em documento encaminhado para a Coordenação do 

Curso pela parte interessada, junto com a Carta de Aceite de Orientação do novo professor orientador 

e/ou coorientador. 

Art. 21. São deveres do estudante: 

I. Requerer sua inscrição no componente TCC; 

II. Definir, juntamente com o professor orientador, a temática e atividades de seu TCC, em 

conformidade com as áreas de conhecimento relacionadas à área de formação do curso; 

III. Cumprir os prazos estabelecidos para entrega de documentos e para realização das 

atividades referentes ao TCC; 

IV. Tomar ciência e cumprir as normas e regulamentos referentes ao TCC; 

V. Estar presente nos encontros presenciais da disciplina TCC, bem como nas reuniões 

periódicas com o professor orientador; 

VI. Elaborar seu trabalho monográfico final, acatando as recomendações feitas pelo 

professor orientador; 

VII. Apresentar o seminário de defesa do TCC perante a banca examinadora, em sessão 

pública constituída para este fim; 

VIII. Respeitar os direitos autorais sobre artigos técnicos, artigos científicos, textos de livros, 

páginas da internet, entre outros, evitando qualquer tipo de atitude que venha a 

constituir plágio ou fraude acadêmica, sendo que as informações produzidas durante a 

condução do TCC são de inteira responsabilidade do estudante. 

Parágrafo Único. As suspeitas de qualquer atitude que impliquem em violação de direitos 

autorais, plágio ou fraude serão avaliados pelo Colegiado do Curso. No eventual caso de comprovação 

de tais práticas, a qualquer tempo, o TCC correspondente será reprovado. 

Art. 22. São direitos do estudante: 

I. Requerer acesso às instalações do IFBA – Câmpus Irecê, incluindo seus laboratórios, 

com o intuito de realizar as atividades pertinentes ao TCC; 

II. Solicitar trancamento de inscrição na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, desde 

que o faça dentro do prazo estabelecido no calendário acadêmico vigente; 

III. A substituição do professor orientador, em caráter excepcional, desde que a mesma 

esteja de acordo com o artigo 20 deste regulamento; 

IV. A garantia da autoria da correspondente monografia, tanto de seu texto integral como 

de suas partes. 
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Art.23. O estudante terá um prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de início do 

período letivo, para entrega da Carta de Aceite de Orientação à Coordenação de Curso, devidamente 

assinada pelo professor orientador e pelo coorientador (se houver). 

Art.24. O estudante terá um prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de início do 

período letivo, para entrega do Plano de Trabalho à Coordenação de Curso, devidamente assinado por 

ele, pelo professor orientador e pelo coorientador (se houver). 

Parágrafo Único. O Plano de Trabalho será elaborado pelo estudante juntamente com o 

professor orientador, podendo contar com o auxílio do coorientador (se for o caso). 

CAPÍTULO V 

MONOGRAFIA E SEMINÁRIO DE DEFESA 

Art. 25. A monografia é definida como um documento elaborado pelo estudante, contendo texto 

de sua autoria, redigido em língua portuguesa de acordo com a ortografia vigente, descrevendo de 

forma completa e detalhada todas as etapas de execução do TCC bem como dos correspondentes 

resultados alcançados. 

§1º A monografia, em qualquer de suas versões, deverá ser formatada com base nas normas da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), vigentes, contendo obrigatoriamente os seguintes 

elementos: 

I. Capa, conforme Anexo V deste regulamento; 

II. Resumo, em português, com no máximo 2.000 (dois mil) caracteres, incluindo os 

espaços em branco, sendo facultativa a apresentação de tal resumo em outro idioma; 

III. Índice organizado por capítulos, seções e subseções; 

IV. Introdução e objetivos do trabalho; 

V. Revisão bibliográfica, fundamentação, referencial teórico ou qualquer de seus 

similares; 

VI. Materiais e métodos empregados, englobando todos os procedimentos experimentais, 

numéricos ou teóricos empregados no desenvolvimento do trabalho; 

VII. Resultados alcançados, bem como a sua discussão; 

VIII. Conclusões e trabalhos futuros; 

IX. Referências bibliográficas. 

§3º A nomenclatura utilizada para designar os itens V, VI e VII da lista descrita no §2º, bem 

como o emprego de elementos pré-textuais, serão de livre escolha por parte do estudante, desde que 

estejam relacionados ao tema central abordado no trabalho. 
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Art. 26. A versão preliminar da monografia é definida como a versão entregue a cada um dos 

membros da banca examinadora, incluindo-se o professor orientador e o coorientador, previamente à 

apresentação do seminário de defesa. 

Parágrafo Único. A versão preliminar da monografia deverá ser entregue ao professor 

orientador e ao coorientador com antecedência igual ou superior a 15 (quinze) dias da data de 

apresentação do seminário de defesa. A versão corrigida deverá ser entregue aos integrantes da banca 

examinadora, com antecedência igual ou superior a 07 (sete) dias da data de apresentação do seminário 

de defesa. 

Art. 27. A versão final da monografia é definida como a versão homologada pelo professor 

orientador, entregue após a apresentação do seminário de defesa, devendo tal versão atender às 

modificações recomendadas pela banca examinadora. 

§ 1 º A entrega da versão final da monografia constituirá parte dos requisitos obrigatórios para 

aprovação no componente Trabalho de Conclusão de Curso e, consequentemente, para a conclusão do 

curso. 

§ 2 º As únicas alterações permitidas na versão final da monografia são aquelas relacionadas 

às recomendações e correções requeridas pela banca examinadora. 

§ 3 º A versão final da monografia deve ser entregue à Biblioteca do Câmpus em 01 (uma) via 

impressa, em um prazo de no máximo 30 (trinta) dias após a data de apresentação do seminário de 

defesa, podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo, juntamente com cópia eletrônica em CD ou DVD, 

devidamente identificada com capa, conforme modelo apresentado no Anexo VII deste regulamento. 

§4º Após a entrega da versão final da monografia, o estudante deverá entregar à Coordenação 

do Curso o Termo de Depósito (apresentado no Anexo VI) devidamente assinado pelo professor 

orientador e pelo servidor da Biblioteca. 

§5º A não apresentação da versão final da monografia dentro do prazo estabelecido implicará 

na retenção da expedição do diploma, de segunda via de histórico escolar ou de qualquer outro 

documento do estudante por parte do IFBA - Câmpus Irecê. 

§6º A versão impressa da monografia entregue na Biblioteca do Câmpus deverá ser 

encadernada em capa dura, devendo constar na face frontal e na lombada o título da monografia e o 

nome do autor. 

Art. 28. O seminário de defesa é definido como um seminário apresentado oralmente pelo 

estudante perante uma banca examinadora, em sessão pública, descrevendo de forma completa todas 

as etapas de execução do TCC e enfatizando os resultados alcançados. 

§1º As informações expostas no seminário de defesa devem corresponder precisamente às 

presentes no texto da monografia. 
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§2º A apresentação do seminário de defesa por parte do estudante, deverá ter duração mínima 

de 30 (trinta) minutos e máxima de 50 (cinquenta) minutos. 

§ 3 º Em casos excepcionais, serão reservados 10 (dez) minutos adicionais para apresentação e 

demonstração de protótipos ou assemelhados. 

§4º É reservado um tempo de no máximo 30 (trinta) minutos, após a apresentação do seminário 

por parte do discente, para a banca examinadora expor comentários, fazer recomendações, indicar 

alterações e arguir o estudante sobre o trabalho apresentado. 

§5º Após conclusão dos períodos destinados a apresentação, comentários, observações e 

arguição do estudante, os membros da banca examinadora terão um tempo reservado de no máximo 

30 (trinta) minutos para deliberarem sobre a avaliação do estudante, em sessão secreta, sem a presença 

de qualquer indivíduo externo a tal banca. 

Art. 29. A realização do seminário de defesa deverá ser autorizada exclusivamente pelo 

professor orientador que deverá encaminhar documento à Coordenação do Curso explicitando a 

conclusão dos trabalhos relativos ao TCC em questão, sugestões de datas e horários para a realização 

do seminário, bem como uma sugestão de membros para compor a banca examinadora. 

§1º O seminário de defesa será realizado em data e horário definidos em comum acordo entre 

o estudante, o professor orientador e a Coordenação do Curso, obedecendo aos prazos estabelecidos 

no calendário acadêmico vigente. 

§2º A impossibilidade de participação do professor orientador no seminário de defesa do TCC 

deve ser comunicada por ele à Coordenação do Curso, sendo o mesmo substituído pelo coorientador 

(se houver), pelo coordenador do curso ou outro membro do corpo docente do IFBA – Câmpus Irecê, 

indicado pela Coordenação do Curso para esse fim, e que deverá presidir a banca examinadora no lugar 

do professor orientador. 

CAPÍTULO VI 

BANCA EXAMINADORA, AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO 

Art. 30. A banca examinadora deverá ser composta por 03 (três) avaliadores, sendo um deles 

obrigatoriamente o professor orientador (ou seu substituto), o qual deverá presidi-la. 

1º Caso haja um coorientador, o mesmo poderá participar da banca examinadora, como 

membro adicional, desde que não esteja substituindo o professor orientador. 

§2º Os membros da banca examinadora devem ser profissionais portadores de diploma de nível 

superior, com conhecimento aprofundado e reconhecido no tema abordado pelo projeto. 
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§ 3 º A banca examinadora deverá ser constituída e nomeada pela Coordenação do Curso, 

considerando a lista de membros sugerida pelo professor orientador. 

§4º A atuação como membro da banca examinadora não será de forma alguma remunerada. 

§ 5 º O IFBA – Câmpus Irecê, na figura de seus servidores e órgãos que o compõem, não se 

responsabiliza pela concessão de passagens, hospedagem e/ou diárias para os membros da banca 

examinadora. 

Art. 31. Após a conclusão dos trabalhos da banca examinadora, cada um de seus membros 

receberá uma declaração correspondente à sua atuação como avaliador, sendo a mesma emitida pela 

Coordenação do Curso. 

Art. 32. A avaliação por parte da banca examinadora deverá compreender tanto a monografia 

quanto o seminário apresentado, devendo cada avaliador preencher e assinar o seu respectivo 

Formulário de Avaliação de TCC, apresentado no Anexo III deste regulamento. 

§1º Quanto ao seminário de defesa, recomenda-se que a banca examinadora avalie os seguintes 

itens: 

I. Clareza na exposição do trabalho, destacando introdução, motivação, procedimentos, 

métodos, resultados alcançados e conclusões; 

II. Qualidade gráfica da apresentação e habilidade na utilização do material de apoio; 

III. Eficiência na utilização do tempo disponível para a apresentação; 

IV. Postura e desenvoltura do estudante durante a apresentação do seminário e posterior 

arguição; 

V. Clareza na exposição das respostas às arguições. 

§2º Quanto à monografia apresentada, recomenda-se que a banca examinadora avalie os 

seguintes itens: 

I. Qualidade da apresentação gráfica, estrutura do texto, clareza da redação, gramática e 

ortografia empregada; 

II. Coerência em relação ao artigo 27 deste regulamento e às normas da ABNT; III – 

Coerência do título com o conteúdo do trabalho; 

III. Contextualização, formulação e delimitação do problema, formulação dos objetivos do 

projeto e motivações para a realização do trabalho; 

IV. Revisão bibliográfica, apresentação da metodologia empregada no trabalho, 

desenvolvimento do trabalho, resultados obtidos, clareza e coerência das conclusões 

com os objetivos traçados. 

Art. 33. Cada avaliador deverá atribuir uma nota entre 0 (zero) e 10,0 (dez), em valores inteiros, 

sendo a nota final do TCC correspondente à média aritmética das notas atribuídas. 
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§ 1 º As notas atribuídas por cada avaliador corresponderão diretamente às notas das 03 (três) 

avaliações do componente Trabalho de Conclusão de Curso, ou seja, cada avaliador será responsável 

pela atribuição de uma nota deste componente: 

§2º No caso da presença do coorientador (quando não em substituição ao professor orientador), 

a nota correspondente à avaliação do professor orientador será calculada pela média aritmética da nota 

atribuída pelo professor orientador e pelo coorientador. 

Art. 34. Cada avaliador poderá sugerir modificações e correções na monografia, preenchendo 

para isso o campo correspondente no Formulário de Avaliação de TCC ou anexando a este um 

documento circunstanciado. 

Art. 35. É de responsabilidade do presidente da banca examinadora o preenchimento da Ata de 

Defesa de TCC, apresentada no Anexo IV deste regulamento, a qual deverá ser assinada por todos os 

integrantes da banca. 

Art. 36. A entrega do Termo de Depósito e da Ata de Defesa (juntamente com os Formulários 

de Avaliação de todos os integrantes da banca examinadora) à Coordenação do Curso deve ser feita 

pelo estudante até a data prevista para o término das aulas do período letivo no qual o TCC está sendo 

realizado, possibilitando assim a homologação do resultado final. 

Parágrafo Único. Caso as modificações efetuadas forem consideradas insuficientes pelo 

professor orientador, a homologação da monografia e do resultado final será suspensa até que o 

estudante atenda às recomendações de forma satisfatória. 

Art. 37. Após a homologação do resultado final pela Coordenação do Curso, o estudante que 

alcançar uma nota final igual ou superior a 7,0 (sete) será considerado aprovado no componente 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

Parágrafo Único. A não obtenção da nota mínima para aprovação implicará na reprovação no 

componente Trabalho de Conclusão de Curso e, consequentemente, na necessidade de nova inscrição 

e elaboração do TCC. 

Art.38. Cabe à Coordenação do Curso, após a homologação do resultado final, encaminhar 

cópia de toda a documentação referente à realização e avaliação do TCC para a Coordenação de 

Registros Acadêmicos (CRA) do IFBA – Câmpus Irecê, para arquivamento e atualização dos registros 

acadêmicos do estudante. 
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CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 39. A inscrição no TCC poderá ser cancelada caso sejam descumpridas quaisquer das 

normas descritas neste regulamento. 

Art. 40. O estudante poderá ser reprovado no componente Trabalho de Conclusão de Curso caso 

sejam descumpridos os prazos e/ou procedimentos estabelecidos para entrega de documentos e 

realização de atividades. 

Art. 41. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso, podendo este elaborar e 

emitir documentação complementar ao presente regulamento. 

Art. 42. Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação. 

Art. 43. Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade competente. 
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ANEXO II - REGULAMENTO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA/CÂMPUS IRECÊ 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º O presente regulamento estabelece os procedimentos necessários à sistematização da 

oferta e realização do Estágio Curricular Supervisionado (ECS) dos cursos superiores de tecnologia 

do IFBA – Câmpus Irecê. 

CAPÍTULO II 

IDENTIFICAÇÃO E REQUISITOS 

Art. 2º O ECS dos cursos superiores de tecnologia do IFBA – Câmpus Irecê consiste num 

período supervisionado de prática profissional desenvolvida pelo discente em uma organização de 

caráter público ou privado, no qual ele irá realizar um conjunto de atividades dentro da área de 

abrangência do curso, tendo assim a oportunidade de consolidar os conhecimentos adquiridos durante 

sua formação acadêmica através da integração a situações reais, comuns a suas futuras atividades como 

profissional graduado, ao ser inserido no mundo do trabalho. 

Parágrafo Único: O ECS deverá ser executado sob a orientação de um professor da área técnica 

de formação do curso pertencente ao quadro de docentes efetivos do IFBA – Câmpus Irecê, sendo aqui 

denominado como professor orientador. 

Art. 3º O ECS é um componente obrigatório indispensável para a integralização curricular dos 

cursos superiores de tecnologia do IFBA – Câmpus Irecê, cuja execução deverá contemplar a carga 

horária de atividades prevista no Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

Art. 4º Como requisito para cursar o ECS, o estudante deve estar devidamente matriculado e 

cursando uma etapa mínima ou ter cumprido um quantidade mínima de créditos, conforme 

estabelecido no PPC do respectivo curso. 

§1º A etapa de creditação mínima exigida deve corresponder ao período em que se entende que 

o estudante já possui embasamento teórico e prático suficiente para desempenhar de forma satisfatória 

as atividades inerentes à prática profissional. 
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§2º Para efeito de execução do ECS, entende-se o fato de estar cursando determinada etapa do 

curso como: ter cursado, com aprovação, todas as disciplinas obrigatórias da área técnica das etapas 

anteriores do curso. 

§3º As disciplinas obrigatórias da área técnica são aquelas descritas no Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC) como fazendo parte das áreas de concentração relacionadas ao eixo de formação 

profissional do curso. 

CAPÍTULO III 

CARACTERIZAÇÃO 

Art. 5º O ECS deverá ser realizado em empresas ou instituições devidamente conveniadas com 

o IFBA– Câmpus Irecê, e que ofereçam condições suficientes para proporcionar experiência prática 

na linha de formação do estudante. 

Parágrafo Único: Não é necessário que a atividade fim da empresa ou instituição onde se realiza 

o ECS seja relacionada à área de formação do curso, desde que as atividades a serem realizadas pelo 

estudante estagiário estejam de acordo com o perfil profissional exigido para a sua formação. 

Art. 6º As atividades consideradas como relacionadas ao perfil profissional de formação do 

curso e, assim, sendo passíveis de serem enquadradas para a realização do ECS deverão estar 

especificadas no PPC do respectivo curso. 

CAPÍTULO IV 

INSCRIÇÃO, MATRÍCULA E PROCEDIMENTOS 

Art. 7º A execução do ECS será acompanhada pela Coordenação do Curso, sendo esta 

responsável pelo controle, documentação e registro das atividades e avaliações realizadas em todos os 

estágios vigentes no período letivo em questão. 

Parágrafo Único: O Coordenador do Curso deverá ser alocado como professor responsável pelo 

componente ECS para fins de registro de notas e demais dados no sistema acadêmico. 

Art. 8º Para realizar o ECS, o estudante solicitará a inscrição no componente Estágio Curricular 

Supervisionado em formulário próprio. 

Art. 9º A solicitação de inscrição no ECS será encaminhada pela Coordenação de Registros 

Acadêmicos (CRA) do Câmpus para a Coordenação do Curso. 
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Art. 10. Cabe à Coordenação do Curso realizar análise e emitir um parecer, deferindo ou 

indeferindo a solicitação, de acordo com o cumprimento ou não das condições para efetivação da 

inscrição no ECS. 

Art. 11. A Coordenação do Curso terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da 

data de início do período letivo para o qual a inscrição foi solicitada, para emitir o parecer e encaminhá-

lo à CRA. 

§1º Caso a solicitação seja indeferida, o estudante só poderá solicitar nova inscrição no 

componente no período letivo seguinte ao indeferimento, exceto se o motivo do indeferindo do pedido 

seja dirimido. Neste caso, o estudante deverá solicitar a revisão da solicitação de inscrição, 

apresentando as justificativas e comprovações necessárias. 

§2º Caso a solicitação seja deferida, o estudante deverá se dirigir à Coordenação do Curso para 

orientação sobre os procedimentos e definição do professor orientador. 

§3º O estudante poderá indicar um professor orientador. Caso o estudante não faça a indicação 

de um professor orientador, esta será feita pela Coordenação do Curso, em comum acordo com o 

docente. 

Art. 12. Fazem parte do mecanismo de planejamento, acompanhamento, desenvolvimento e 

avaliação do ECS os seguintes documentos: 

I. Termo de Compromisso de Estágio; 

II. Convênio; 

III. Carta de Aceite de Orientação (Anexo I); 

IV. Plano de Trabalho de Estágio (Anexo II); 

V. Relatórios de Avaliação de Visitas (Anexo III); 

VI. Formulários de Entrevistas (Anexos IV, V e X); 

VII. Relatório de Avaliação da Empresa (Anexo VI); 

VIII. Relatório Final de Estágio (Anexo IX); 

IX. Ficha de Avaliação de Estágio (Anexo VII). 

Parágrafo Único: Cabe à Coordenação do Curso disponibilizar os modelos estabelecidos para 

todos os documentos descritos neste artigo, os quais devem obrigatoriamente ser seguidos pelo 

estudante, pelo professor orientador e pelo supervisor, quando de sua elaboração e/ou preenchimento. 

Art. 13. O estudante terá um prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de deferimento 

da solicitação de inscrição, para efetivar a regularização do ECS, pela apresentação à Coordenação do 

Curso, do Convênio e do Termo de Compromisso de Estágio, devidamente assinados pela empresa ou 

instituição mantenedora. 
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§1º Cabe à Coordenação do Curso encaminhar cópias do Convênio e do Termo de 

Compromisso de Estágio à Coordenação de Extensão do Câmpus. 

§2º Caso a empresa ou instituição mantenedora já possua convênio firmado e em vigência com 

o IFBA – Câmpus Irecê, não é necessário que o estudante apresente o Convênio. 

Art. 14. A empresa ou instituição mantenedora deverá disponibilizar um profissional que será 

responsável pelo acompanhamento do estágio dentro da mesma, atuando como supervisor do estágio. 

Parágrafo Único: Cabe ao supervisor, no final do período de estágio, realizar uma avaliação do 

desempenho do estudante estagiário, preenchendo o Relatório de Avaliação da Empresa, no qual será 

atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 (dez). 

Art. 15. O estudante terá um prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de deferimento 

da solicitação de matrícula, para entrega do Plano de Trabalho Estágio à Coordenação do Curso. 

Parágrafo Único: O Plano de Trabalho Estágio será elaborado pelo estudante juntamente com 

o professor orientador. 

Art. 16. O estudante só poderá iniciar o exercício das atividades do estágio na empresa após a 

entrega do Plano de Trabalho Estágio, do Convênio e do Termo de Compromisso de Estágio. 

CAPITULO V 

AVALIAÇÃO 

Art. 17. A avaliação das atividades do ECS deverá ser feita de acordo com o disposto no 

Regulamento de Estágio do IFBA. 

Art. 18. O professor orientador deverá agendar reuniões periódicas com o estudante, visando o 

acompanhamento das atividades desenvolvidas, bem como esclarecimentos de dúvidas e orientações 

gerais sobre a prática profissional. 

Art. 19. O professor orientador deverá realizar 02 (duas) visitas à empresa, sendo a primeira 

até o cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da carga horária total, e a última imediatamente após 

a conclusão do estágio. 

§1º O cronograma de visitas deverá estar descrito no Plano de Trabalho Estágio. 

§2º Durante as visitas, o professor orientador deve se reunir com o supervisor, podendo realizar 

entrevistas, caso julgue necessário, com outros profissionais da empresa que realizem atividades junto 

com o estudante estagiário. 

§3º Para cada uma das duas visitas obrigatórias deve ser preenchido pelo professor orientador 

um Relatório de Avaliação, no qual deverá ser atribuída uma nota, de 0 (zero) a 10 (dez) para o 

desempenho do estudante. 
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§4º O estudante deverá entregar ao professor orientador o Formulário de Entrevista 

correspondente à visita a ser realizada (Anexos IV e V), devidamente preenchido até a data prevista 

para realização da visita. 

§5º Caso o professor orientador julgue necessário, poderá realizar visitas adicionais à empresa, 

apenas para fins de acompanhamento, não sendo estas consideradas na avaliação do estudante. 

Art. 20. O estudante deverá entregar ao professor orientador o Relatório Final de Estágio num 

prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data de conclusão do estágio. 

§1º Cabe ao professor orientador avaliar o Relatório Final de Estágio, atribuindo a este uma 

nota de 0 (zero) a 10 (dez). 

§2º O Relatório Final de Estágio deve, preferencialmente, ser elaborado no decorrer do período 

de realização do estágio, visando o cumprimento do seu prazo de entrega, além de um melhor 

acompanhamento das atividades por parte do professor orientador. 

§3º Cabe ao professor orientador solicitar ao estudante a entrega de versões parciais do 

Relatório Final de Estágio, devolvendo-o a este posteriormente, suas correções e outras observações, 

visando à melhoria da qualidade do documento. 

§4º O Relatório Final de Estágio deve ser entregue pelo estudante ao professor orientador em 

formato impresso e/ou em digital, em CD ou DVD, devidamente identificada com capa (conforme 

modelo apresentado no Anexo VIII deste regulamento), acompanhado do Formulário de Entrevista 

Final (Anexo X). 

§6º O professor orientador deve encaminhar a versão digital do Relatório Final de Estágio 

entregue pelo estudante à Coordenação do Curso. 

Art. 21. A Média Final do estudante no componente Estágio Curricular Supervisionado será 

calculada pela média aritmética das seguintes notas: 

I. Notas da Orientação: correspondente à média aritmética das notas atribuídas pelo 

professor orientador no Relatório de Avaliação de cada visita à empresa; 

II. Nota da Empresa: correspondente à nota atribuída pelo supervisor no Relatório de 

Avaliação da Empresa; 

III. Nota do Relatório Final: correspondente à nota atribuída pelo professor ao Relatório 

Final de Estágio entregue pelo estudante. 

Parágrafo Único: O estudante será considerado aprovado no ECS se atingir média final igual 

ou superior a 7,0 (sete). 

Art. 22. Após a entrega do Relatório Final de Estágio, o professor orientador deverá preenchera 

Ficha de Avaliação de Estágio, e entregá-la à Coordenação do Curso, devidamente assinada, até a data 

prevista para o término das aulas do período letivo no qual o ECS está sendo realizado. 
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Parágrafo Único: Os Relatórios de Avaliação de Visitas, o Relatório de Avaliação da Empresa 

e o Relatório Final de Estágio deverão acompanhar, como anexos, a Ficha de Avaliação de Estágio. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 23. A realização do ECS deverá seguir as normas descritas no Regulamento de Estágio do 

IFBA, bem como a legislação vigente a respeito do tema. 

Art. 24. A inscrição no ECS poderá ser cancelada caso sejam descumpridos os prazos para 

entrega de documentos estabelecidos. 

Art. 25. Caso ocorra desistência por parte da empresa e/ou do estudante, ou ainda, por 

descumprimento das normas estabelecidas, a inscrição no ECS será cancelada. 

Art. 26. O estudante será automaticamente reprovado no componente ECS caso deixe de 

realizar e/ou entregar qualquer uma das avaliações que compõem o cálculo de sua média final, ou 

ainda, caso não cumpra a carga horária exigida. 

Art. 27. Cabem à Coordenação do Curso a homologação do resultado final do ECS e posterior 

encaminhamento de cópias de toda a documentação referente à realização do ECS para a CRA, para 

fins de arquivamento nos registros acadêmicos do estudante. 

Art. 28. A Coordenação do Curso deverá agendar reuniões periódicas com todos os professores 

orientadores de ECS, para fins de acompanhamento do desenvolvimento das atividades do 

componente. 

Art. 29. Caberá à Coordenação do Curso garantir a aplicação das normas de estágio 

estabelecidas pela legislação vigente. 

Art. 30. O estudante poderá requerer dispensa do ECS, devendo para tal seguir as normas e 

procedimentos descritos no Capítulo X do Regulamento de Estágio do IFBA. 

Art. 31. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso, podendo este elaborar e 

emitir documentação complementar ao presente regulamento. 

Art. 32. Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação. 

Art. 33. Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade competente. 


