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DADOS DO CURSO 

NOME DO CURSO ENGENHARIA MECÂNICA 

HABILITAÇÃO Bacharel em Engenheira Mecânica  

ENDEREÇO 
Via Universitária, s/n. Pitanguinha. CEP:43.700-000. 
Simões Filho, Bahia. 

DESCRIÇÃO DO CURSO 

O curso habilitará os estudantes obrigatoriamente na 
modalidade de bacharelado em Engenharia Mecânica. 
O engenheiro mecânico estará apto a desenvolver 
projetos, gerenciamento de mão de obra, 
desenvolvimento de produtos com vistas em ações 
sustentáveis, sócio-políticas e ambientais, entre outras 
atividades.  

DATA DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO 03 de julho de 2017 

REGIME ACADÊMICO 
Periodização semestral. Cada período tem duração 

de 100 (cem) dias letivos. 

NÚMERO DE VAGAS 40 

TURNO DE FUNCIONAMENTO Diurno e Noturno com aula aos sábados. 

NÚMERO DE TURMAS 1 turma anual de 40 alunos. 

REGIME DE MATRÍCULA Semestral 

DIMENSÃO DAS TURMAS 
Aulas teóricas: até 40 alunos. 
Aulas práticas: até 20 alunos. 

REGIME DO CURSO Sistema de créditos. 

TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO MÍNIMO 10 (dez) semestres. 

TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO MÁXIMO 20 (vinte) semestres. 

TOTAL DE CRÉDITOS 258 créditos. 

CARGA HORÁRIA 

Carga horária Teórica: 2625 horas 
Carga horária Prática: 845 horas 

Atividades Complementares: 120 horas 
Estágio Supervisionado: 180 horas 

Trabalho de Conclusão do Curso: 30 horas 
Atividades de Extensão: 400 horas 

Carga horária total: 3990 horas. 

FORMA DE INGRESSO 

▪ SISU: Resolução nº 31, de 09 de junho de 2016. 
 
Conforme as Normas Acadêmicas do Ensino 
Superior (NAES): 
 
▪ Transferência interna e externa; 
▪ Categoria de aluno especial; 
▪ Categoria ouvinte; 
▪ Convênio, intercâmbio ou acordo cultural; 
▪ Portador de Diploma. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 
Diante do contexto sociopolítico, econômico e cultural que vivemos e das 

transformações do mundo do trabalho contemporâneo, o corpo docente do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), campus Simões Filho, após profundo 

debate propôs à comunidade do IFBA a implantação de curso superior de Engenharia 

Mecânica. O campus está estrategicamente inserido em um polo industrializado, contando 

não apenas com o Centro Industrial de Aratu (CIA), mas também com o Polo de Camaçari. 

Em pesquisa realizada, dentre as áreas de maior demanda apresentadas por empresas do 

Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (COFIC), uma delas foi justamente a de 

Engenharia mecânica, correspondendo, assim, a territorialização no que tange oferecer 

cursos cuja demanda seja assegurada. Além disso, ao mesmo tempo, vislumbrou-se a 

ampliação desses centros territoriais, dando formação de qualidade a jovens e trabalhadores 

para que possam atuar sem necessidade de migrar. Outro fator preponderante na escolha do 

curso foi seguir as diretrizes da Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) que chama a atenção de 

observar a possibilidade de verticalização do curso a ser criado, o que o campus de Simões 

Filho proporciona plenamente, além de laboratórios e corpo docente qualificado. 

Este projeto de curso também atende aos princípios da: indissociabilidade, 

verticalização, continuidade, unificação, integração, inovação, democracia, qualificação, 

autonomia, respeito, responsabilidade, inserção, difusão, permanência, inclusão, qualidade, 

equidade, transparência, sustentabilidade e trabalho, que são estabelecidos pelo Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) do IFBA , bem como, promover: o fortalecimento em nível 

estadual, nacional e internacional da identidade do IFBA; políticas de fortalecimento do ensino 

e ampliação do número de vagas no Estado da Bahia; melhoria constante da infraestrutura 

em todas as atividades institucionais e investimentos contínuos para promover a 

acessibilidade às pessoas com necessidades especiais; políticas institucionais visando a 

inclusão social (étnica, gênero, necessidades especiais, etc.); buscar constantes formações, 

capacitações, qualificações e adequação profissional de todos os servidores, como 

apresentado nas Diretrizes apresentadas no PPI do IFBA. 

Contudo, faz-se necessário preparar um profissional que atenda às necessidades 

específicas de sua área, mas também que vá além destas. Pensou-se em um profissional que 

possa planejar e gerir projetos que excedam os processos industriais. Por isso, apresentamos 

uma proposta curricular inovadora com a integração das diversas áreas do conhecimento, por 

meio de uma proposta metodológica interdisciplinar. Assim, buscamos atender as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em engenharia que prevê que o 

profissional egresso tenha uma "formação generalista, humanista, crítica e reflexiva" 
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(BRASIL/MEC/CNE, 2002). Ou seja, aliar à formação técnico-científica à capacidade de 

interpretar o mundo em que vive, agir politicamente com ética, atendendo às demandas da 

sociedade. 

  

1.1 CARACTERÍSTICAS DA INSTITUIÇÃO 

 
 

1.1.1 Missão da IES 

 

Promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e 

extensão com qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento 

sustentável do país. 

 

1.1.2 Visão da IES 

 

Transformar o IFBA 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. 

 
 

1.2 DADOS GERAIS DA IES 

 

O IFBA - criado nos termos da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, vinculado 

ao Ministério de Educação, possuem natureza jurídica de autarquia, detentor de autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar é domiciliado na sede 

de sua reitoria, situada na Avenida Araújo Pinho, 39, Cep 40.110-150, bairro Canela, 

Salvador, BA. O Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET BA), com sede 

e foro na cidade de Salvador, criado pela Lei Nº 8.711, de 28 de setembro de 1993, nos termos 

da Lei Nº 6.545, de 30 de junho de 1978, regulamentada pelo Decreto Nº 82.310, de 21 de 

junho de 1982, por transformação da Escola Técnica Federal da Bahia (ETFBA), instituída 

nos termos da Lei Nº 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, alterada pelo Decreto-Lei Nº 796, de 

27 de agosto de 1969, e pela incorporação do Centro de Educação Tecnológica da Bahia 

(CENTEC), criado pela Lei Nº 6544, de 6 de julho de 1926, sendo uma autarquia detentora 

de autonomia administrativa, financeira, patrimonial, didática e disciplinar, vinculada ao 

Ministério da Educação e do desporto integrante do Sistema Nacional de Educação 
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Tecnológica, instituído pela Lei Nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994, e tem sua organização 

e funcionamento disciplinada pelo seu Estatuto, aprovado pelo Decreto Nº 1.652, de 28 de 

setembro de 1995. 

 

1.2.1 Histórico do IFBA 

 

O IFBA teve a sua origem remota e modesta na Escola de Aprendizes e Artífices da 

Bahia em 1909, com 40 estudantes distribuídos nos cursos de alfaiataria, encadernação, 

ferraria, sapataria e marcenaria. A escola foi criada pelo Presidente Nilo Peçanha junto com 

outras 19 escolas espalhadas pelo país. Em Salvador a “Escola de Aprendizes Artífices”, que 

deu origem ao IFBA, foi instalada, provisoriamente, no centro da cidade. Apenas em 1926 foi 

transferida para um prédio apropriado, localizado no Bairro do Barbalho. As demandas 

emanadas do processo de industrialização, que influenciaram a elaboração da Constituição 

de 1937, e a consequente mudança do controle das escolas de formação de Aprendizes 

Artífices, que estavam vinculadas ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, 

passaram para o Ministério da Educação e Saúde Pública, o que explica o fato de a Escola 

de Aprendizes Artífices de Salvador passar a ser denominada “Liceu Industrial de Salvador”, 

ministrando, à época, ensino profissionalizante de 1º ciclo.  

Em 1942 vários Decretos-Leis, depois conhecidos como Leis Orgânicas da Educação 

Nacional, foram editados, entre elas, a Lei Orgânica do Ensino Industrial (Decreto-Lei nº 

4.073, de 30 de janeiro de 1942) que, no mesmo ano, estendeu o ensino profissionalizante ao 

2º ciclo, transformando o Liceu em Escola Técnica de Salvador. As etapas do Ensino Industrial 

foram definidas por esta Lei como primeiro ciclo, compreendendo ensino industrial básico, 

ensino de mestria, ensino artesanal e aprendizagem; e segundo ciclo para ensino técnico e 

ensino pedagógico. Em 1959, a reforma do ensino industrial, transformou as Escolas Técnicas 

em autarquias educacionais e, em 1965, com a Lei nº 4.759/65 a Instituição passou a ser 

denominada de Escola Técnica Federal da Bahia (ETFBA).  

Em 1969, o Decreto nº 547/69 autoriza as Escolas Técnicas Federais a ofertar cursos 

profissionais superiores de curta duração. Na Bahia, assim como em muitos estados 

brasileiros, em consonância com a política desenvolvida, foi fundada uma instituição 

específica para o ensino tecnológico, o CENTEC, criado pela Lei nº 6.344, de 06 de julho de 

1976, como autarquia federal do Ministério da Educação e Cultura. O CENTEC-BA mantinha, 

no prédio da Engenharia Operacional, conhecido como Anexo, na ETFBA, os cursos de 

Tecnólogos em Produção Siderúrgica, Manutenção Elétrica, Manutenção Mecânica, 

Manutenção Petroquímica e Telecomunicações. No segundo semestre de 1981, a Diretoria 

do CENTEC-BA mudou sua sede para Simões Filho, em uma edificação preparada com o fim 
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de abrigar uma Universidade Tecnológica levando, em seguida, todos os seus cursos do 

bairro Monte Serrat e da ETFBA para sua nova sede.  

Em 1993 entra em vigor a lei 8711, que transforma a ETFBA em CEFET-BA, em seu 

parágrafo único do Art. 1º, incorpora “ao Centro Federal de Educação Tecnológica... o 

CENTEC, criado pela Lei nº. 6.344, de 6 de julho de 1976, inclusive seu acervo patrimonial, 

instalações físicas, recursos financeiros e orçamentários, e o seu pessoal docente e técnico-

administrativo”. É, neste período, também, que o CEFET-BA se expandiu com a criação e 

implantação das Unidades de Ensino Descentralizadas – UNEDs. A Portaria Ministerial nº 

1.135, de 01 de agosto de 1994 criou a UNED - Barreiras; a Portaria Ministerial nº 1.718, de 

15 de dezembro de 1994 criou a UNED - Vitória da Conquista; a Portaria Ministerial nº 1.719, 

de 15 de dezembro de 1994 criou a UNED - Eunápolis e a Portaria Ministerial nº 1.720, de 15 

de dezembro de 1994 criou a UNED – Valença. 

A incorporação do CENTEC-BA pelo CEFET-BA ampliou a oferta de cursos de 

graduação tecnológica tais como Administração em Hoteleira, Manutenção, Processos 

Petroquímicos, dentre outros. Dois anos após essa incorporação, o CEFET-BA iniciou a oferta 

de outros cursos de graduação tecnológica tais como Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia em Radiologia e cursos de bacharelado em 

Administração, Engenharia Industrial Elétrica, Engenharia Industrial Mecânica e Engenharia 

Química). Nesse histórico de mudanças contínuas e transformações, o papel dos CEFETs no 

combate a desigualdade social com mão de obra profissionalizante é ratificado com o 

PROEJA, Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade 

de educação de Jovens e Adultos. 

Em 1996, o CEFET-BA deu início a uma grande transformação em sua estrutura 

acadêmica, como consequência da implantação da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, que instituiu uma profunda mudança no sistema 

organizativo da educação tecnológica profissional.  

A partir de 29 de dezembro de 2008, com a criação da lei nº. 11892, os antigos Centros 

Federais, Escolas Agrotécnicas e Escolas Técnicas vinculadas às universidades, passam a 

compor a Rede Federal de Ensino Profissional, passando o CEFET à condição atual IFBA. A 

criação dos IFES ampliou as áreas de atuação no curso superior com oferta de licenciaturas. 

O IFBA hoje conta com 22 (vinte e dois) campi (Salvador, Barreiras, Brumado, Camaçari, 

Eunápolis, Euclides da Cunha, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Juazeiro, 

Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Porto Seguro, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Seabra, 

Simões Filho, Ubaitaba, Valença e Vitória da Conquista); 01 (um) Núcleo Avançado (Salinas 

da Margarida); 02 (dois) campi em fase de implantação, localizados em Jaguaquara e Campo 

Formoso; 05 (cinco) Centros de referência, também em construção, localizados nas cidades 
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de Itatim, Casa Nova, São Desidério, Camacã e Monte Santo; e 01 (um) Polo de Inovação 

Salvador, cuja unidade fica no Parque Tecnológico da Bahia (Paralela, em Salvador/Ba).      

O IFBA oferece Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma 

integrada, subsequente e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Além, dos cursos de nível 

médio, o IFBA oferece cursos de graduação, como apresentado no Quadro 1. 

 
 

Quadro 1 – Cursos de Graduação do IFBA 
  

 Campus   Nome do Curso 

Barreiras Engenharia de Alimentos 

 Licenciatura em Matemática 
Arquitetura e Urbanismo 

Brumado Engenharia de Minas 

Camaçari Licenciatura em Matemática 
Superior em Computação 

Eunápolis Engenharia Civil 

 Licenciatura em Matemática 

 Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

Feira de Santana Sistema de Informação 

Ilhéus Administração Pública 
Licenciatura em Educação Física 

Irecê Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 
Tecnologia em Manutenção Industrial 

Jacobina Licenciatura em Computação 

Jequié Engenharia Mecânica 

Lauro de Freitas Engenharia de Energia 
Tecnologia em Jogos Digitais 

Paulo Afonso Engenharia Elétrica 

Porto Seguro Licenciatura em Computação 

 Licenciatura em Química 
Licenciatura Intercultural Indígena 
Tecnologia em Agroindústria 

Salvador Administração 

 Engenharia Industrial Elétrica 

 Engenharia Industrial Mecânica 

 Engenharia Química 

 Licenciatura em Física 

 Licenciatura em Geografia 

 Licenciatura em Matemática 

 Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

 Tecnologia em Eventos 

 Tecnologia em Radiologia 

Santo Amaro Licenciatura em Computação 
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Santo Antônio de Jesus Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema 
Tecnologia em Redes de Computadores 
Tecnologia em Produção Multimídia 

Simões Filho Licenciatura em Eletromecânica 
Engenharia Mecânica 

Valença Licenciatura em Computação 

 Licenciatura em Matemática 
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

Vitória da Conquista Sistemas de Informação 

 Engenharia Ambiental 

 Engenharia Civil 

 Engenharia Elétrica 

 Licenciatura em Química 

 

1.2.2 Histórico do campus de Simões Filho 

 

No início da década de 1980 é instalado no município de Simões Filho, no bairro de 

Pitanguinha, em uma fazenda, onde se encontra uma das nascentes do rio Ipitanga, (um dos 

principais abastecedores de água da região metropolitana) a Unidade do CENTEC, 

procedente de Salvador, mais precisamente do bairro de Monte Serrat. 

Criado na década de 1970 pela Lei nº 6.344/76, o qual se firmou como importante 

centro de formação de Técnicos de Nível Superior, Tecnólogos. Naquela época, o Estado 

vivia um período de mudanças, reformas e desenvolvimento: crescimento das atividades 

industriais, principalmente o CIA e o Pólo Industrial de Camaçari.  

O CENTEC atuou por duas décadas formando profissionais em cursos de graduação 

tecnológica em manutenção elétrica e mecânica, processos petroquímicos, produção 

siderúrgica, telecomunicações e administração hoteleira. Durante esse período, firmou-se 

como Instituição modelo pela qualidade de ensino, como também, pelas excelentes 

instalações físicas de salas de aula e laboratórios, muitas vezes, reconhecida e requisitada 

pelas indústrias para serviços de ensaios e análises químicas.  

Em 1993, por força da Lei nº 8.711, de 28 de setembro de 1993, o CENTEC e a ETFBA 

fundiram-se para formar o CEFET-BA. A Unidade de Simões Filho passou funcionar como 

extensão da então Sede, situada no bairro do Barbalho, em Salvador, sendo chamada de 

Centro de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos (CTDRH). 

Somente em 2006, incluída no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do 

Governo Federal, através das políticas definidas para a expansão da Educação Profissional 

no País, focada na necessidade de desenvolvimento socioeconômico e cuja concretização 

somente seria possível pela profissionalização em massa, é que a Unidade de Simões Filho 

tomou impulso, diante da sua inclusão no rol das unidades do Plano de Expansão I, pré-
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definidas para o Estado da Bahia, juntamente com as novas Unidades de Camaçari, Santo 

Amaro e Porto Seguro. Com a transformação do CEFET-BA, em 2008, em IFBA, a Unidade 

de Simões Filho foi transformada em Campus, através da Lei nº 11.892/2008, ganhando 

autonomia administrativa e financeira. Desde então, o campus encontra-se em fase de 

transição com a proposta de ofertar cursos de nível superior e EJA, devido ao novo formato 

do IFBA com status de universidade A importância estratégica deste Campus para a região é 

de fundamental relevância por oferecer suporte de recursos humanos com capacidade técnica 

reconhecida para a área industrial que se faz cada vez mais presente nos municípios da 

Região Metropolitana de Salvador (RMS).  

Ao herdar as instalações do antigo CENTEC, o Campus de Simões Filho se destaca 

dos demais pela grande disponibilidade de espaço físico, o que lhe confere um potencial de 

crescimento, limitado, obviamente, pela disponibilidade de recursos financeiros e humanos. 

Portanto, como ponto forte, pode-se destacar esta potencialidade de expansão da Instituição, 

porém condicionada a um tratamento diferenciado por parte do MEC com o objetivo de 

aproveitamento das potencialidades locais.  

Além da infraestrutura, o Campus conta com um quadro de pessoal técnico e docente 

que se compromete com os objetivos institucionais e proporciona à comunidade local um 

ensino profissional gratuito e de qualidade. No quadro de pessoal técnico estão presentes 

profissionais de administração, bibliotecários, técnicos de laboratórios e audiovisual, 

comunicação, serviço social, pedagogia, psicologia, transporte, saúde, enfim um elenco de 

profissionais atuando dentro de uma estrutura singular na região com capacidade de oferecer 

o suporte necessário ao desenvolvimento das atividades acadêmicas.  

O corpo docente é composto de profissionais das áreas das ciências naturais, ciências 

humanas, linguagem, matemática, desenho e áreas técnicas relacionadas com os cursos 

Técnicos de Mecânica, Metalurgia, Eletromecânica, Petróleo e Gás e Licenciatura em 

Eletromecânica. 

 

1.2.3 Inserção Regional 

 

Localizado na região Nordeste do Brasil, o estado da Bahia possui uma área de 

564.733,177 km², sendo o quinto maior estado brasileiro em extensão e, segundo dos dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tem uma população estimada em 

2021 de 14.985.284 habitantes. A capital, Salvador, de acordo com a última atualização do 

Censo de 2021, tem aproximadamente 2.900.319 habitantes. 
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A Bahia está localizada na região do semi-árido, sendo este o clima predominante no 

interior do estado. No litoral e nos municípios com até 300 m de altitude, em relação ao nível 

do mar, o clima é tropical. 

O relevo do estado é composto principalmente por planaltos, mas também existem 

planícies e depressões. Um dos grandes destaques do turismo baiano é a Chapada 

Diamantina, em uma região de serras no centro do Estado. O rio mais importante da Bahia é 

o São Francisco, que cruza o estado do sul para o norte. Outros rios importantes são: o 

Paraguaçu, de Contas, Jequitinhonha, Pardo, Capivari e Grande. 

 

Figura 1 – Mapa das regiões no Estado da Bahia 
 

 

Fonte: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. 
 

A partir do ano 2000, o mercado de trabalho brasileiro voltou a aquecer, obtendo 

crescimento econômico, redução das taxas de desemprego, aumento do emprego formal e 

queda da informalidade. Segundo o relatório do Ministério do Trabalho e Emprego, as regiões 

Norte e Nordeste obtiveram as maiores variações relativa de postos de trabalho entre os anos 

de 2002 e 2012, respectivamente, com crescimentos de 102,2% e 77,3%. Nestas duas 

regiões, as unidades federativas da Bahia (2,3 milhões trabalhadores), Pernambuco (1,7 

milhão), Ceará (1,4 milhão), Pará (1 milhão) merecem destaque do ponto de vista de criação 

de empregos. A taxa de crescimento da região Nordeste, permanece, embora haja uma 

redução no crescimento da economia. Segundo, Leandro de Moura (2014), pesquisador do 

Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), o Nordeste é o que 
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vem apresentando maior crescimento em termos de emprego e foi a região que mais 

contribuiu para a queda do desemprego nos últimos trimestres. 

A introdução de novos segmentos industriais na Bahia (automobilístico, papel e 

celulose, calçadista, entre outros) e a expansão de outros setores já existentes permitiram 

uma maior diversificação na economia baiana, fortalecendo a estrutura econômica do estado. 

O aumento da produção e do emprego proporcionaram o crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB), como mostrado na Tabela 1 abaixo. 

 

Tabela 1 – Crescimento Anual do Produto Interno Bruto (PIB) no Estado da Bahia 
   

Ano Bahia Brasil 

2010 6,60 7,50 

2011 4,10 2,70 

2012 3,10 0,90 

2013 3,00 2,30 

Fonte: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. 
 

As informações socioeconômicas apresentadas neste PPC correspondem a 

periodicidade dos dados: a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) do IBGE 

cobriu o período até 2011; o Censo Demográfico cobre os anos de 2000 e 2010, relatórios da 

Federação das Indústrias do Estado da Bahia de 2013, além dos dados estimados e já 

disponíveis pelo IBGE no ano de 2014. 

 Segundo a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), no 

âmbito nacional, o PIB cresceu 0,5% no primeiro trimestre de 2014. O destaque foi o setor 

agropecuário, com alta de 1,2%, que pode ser explicada pelo desempenho de alguns produtos 

que possuem safra relevante no trimestre e pela produtividade. O setor de serviços teve 

expansão de 1,1%, justificada pelas taxas crescentes da Administração Pública (1,6%) e 

transporte (2,4%). 

No que concerne aos dados do Brasil no segundo trimestre de 2014, na comparação 

com o mesmo período de 2013, os cálculos realizados pelo IBGE apontam queda de 0,9% no 

PIB. Segundo a SEI, o boletim informativo do PIB no segundo trimestre (Abril a Junho) de 

2014, a atividade econômica baiana cresceu 1,56%, e que contabilizando os dois trimestres, 

a economia do estado da Bahia cresceu 1,64%. A Tabela 2 apresenta o desempenho do PIB 

no Estado da Bahia no primeiro semestre de 2014. 

 

 



  PPC - Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Mecânica 

 

16 
 

Tabela 2 – Variação do PIB no 1º semestre de 2014 
 

Atividades Bahia           Brasil 

Agropecuária 14,9 1,2 

Indústria 
     Ind. Transformação. 
     Prod. e distribuição de 
eletricidade e gás, água, esgoto e 
limpeza urbana. 
     Extrativa mineral. 
     Construção civil.  

-0,8 
-3,7 
-1,4 

 
4,6 
3,6 

-1,4 
-3,1 
3,1 

 
6,8 
-4,9 

Serviços 
     Comércio 
     Transportes 
     Alojamento e Alimentação 
     Administração Pública (APU) 

1,5 
5,2 
0,5 
0,9 
-0,6 

1,1 
-0,2 
2,4 
n.d. 
1,6 

Valor adicionado básico 0,84 0,5 

Imposto sobre o produto 7,85 0,2 

PIB  1,64 0,5 

         Fonte: SEI, IBGE 2014. 
 

O PIB apesar de sua importância, apresenta algumas restrições que dificultam uma 

resposta imediata aos estímulos que vêm sido aplicados. As pesquisas estruturais do IBGE 

utilizadas no cálculo do indicador têm defasagem mínima de dois anos, e isto significa que os 

investimentos concretizados em 2014 só terão reflexos no PIB de 2016. 

Com base nos levantamentos feitos pelo IBGE referente ao ano de 2011, abaixo é 

apresentado o ordenamento do PIB das principais cidades do Estado da Bahia. 

 

Tabela 3 – Distribuição do PIB no Estado da Bahia 
   

Posição Município   PIB 

1 Salvador 38.819.520 

2 Camaçari 12.313.916 

3 Feira de Santana 8.270.807 

4 Candeias 4.705.021 

5  Simões Filho   3.943.664 

6 Vitória da Conquista 3.836.498 

7 São Francisco do Conde 3.575.292 

8 Lauro de Freitas 3.469.181 

9 Itabuna 2.969.427 

10 Luís Eduardo Magalhães 2.773.656 

          Fonte: IBGE, 2011. 
 

Segundo a SEI, autarquia da Secretaria do Planejamento do Estado serão investidos 

na Bahia cerca de R$ 50,7 bilhões entre 2014 e 2016. Estes investimentos contribuirão para 
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melhorar a estrutura produtiva do estado, como por exemplo, o segmento de energia eólica, 

mineração, indústria naval e a consolidação do Pólo Industrial de Camaçari. 

 Segundo dados da FIEB (2013) a economia baiana mostrou-se positiva, onde importantes 

empreendimentos foram viabilizados, investimentos com caráter estruturante, como a 

instalação do Estaleiro da Enseada do Paraguaçu (EPP), da JAC Motors e do Complexo 

Acrílico da BASF, além da ampliação da Ford (com a implantação da fábrica de motores) e a 

entrada em produção efetiva da Bahia Mineração (5º maior produtor mineral do país), que 

está atrelada à conclusão de dois importantes projetos de infraestrutura: a Ferrovia de 

Integração Oeste-Leste (FIOL) e o Porto Sul, em Ilhéus, a indústria de papel e celulose (2º 

maior produtor de celulose do país, destacando-se a Suzano e Veracel, que juntas 

representam 21,2% da produção nacional) e a agroindústria com investimentos na expansão 

do parque sucroalcooleiro, atração da cadeia de floricultura (embalagens, máquinas, 

equipamentos e acessórios), atração da cadeia da indústria têxtil (fiação, tecelagem e 

confecções), etc. 

 Responsável por 26,6% da formação do PIB do estado da Bahia, a indústria é o setor mais 

dinâmico da economia. O elevado grau de concentração geográfica é outra característica 

marcante da atividade econômica do estado. Apenas duas regiões, a Metropolitana de 

Salvador e o Recôncavo Baiano, respondem por 60,4 % do Valor Adicionado Bruto Industrial 

do estado. Nestas regiões, estão instalados o Complexo Petroquímico de Camaçari (COPEC), 

considerado o maior do gênero na América Latina com 34 empresas químicas e petroquímicas 

e 56 empresas de outros ramos (têxtil, bebidas, metalurgia, etc.); a Refinaria Landulpho Alves 

(RLAM – 2ª maior do país); e o complexo da Ford em Camaçari (cuja capacidade produtiva 

atual é de 250.000 veículos/ano). 

 
Quadro 2 – Maiores Indústrias Empregadoras no Estado da Bahia 

    

Empresa Setor 

Petrobrás/Refinaria Landulpho Alves Derivados de Petróleo e Gás 

Petrobrás/EeP Derivados de Petróleo e Gás 

Dow Química Poliuretano 

Gerdau Aço 

Odebrecht    Construção Civil 

Nestlé Alimentos 

Pirelli Pneus 

Bridgestone Pneus 

Braskem Petroquímicos/Plásticos 

Ford Automotivo 

Fonte: FIEB, 2013. 
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Hoje, integrado à RMS, Simões Filho ampliou sua participação na vida econômica e 

social da Bahia, tornando-se um dos seus mais atraentes pólos de investimentos. Situado 

geograficamente a uma altitude de 52 metros do nível do mar, o município fica a 22 Km da 

capital do Estado numa área de 201,418 km2, que corresponde a quase 4% da área da RMS. 

A região possui um relevo de baixada litorânea, planícies marinhas e fluviomarinhas com 

tabuleiros pré-litorâneos. De acordo com a SEI, a cidade possui uma geologia diversificada 

composta por arenitos, conglomerados/brechas, depósitos costeiros (areias de praias), 

depósitos fluviais, gnaisses e metatexitos. Tem, ainda, uma tipologia climática que varia de 

úmido a sub-úmido com vegetação predominante de floresta ombrófila densa, formações 

pioneiras com influência fluviomarinha (mangue). 

A Tabela 4 apresenta os dados da população estimada para a Região Metropolitana 

de Salvador. 

Tabela 4 – População Estimada para a RMS 
 

Municípios Área (km2) População Estimada 

Região Metropolitana de Salvador – RMS 4.375,123 3.929.209 

Salvador 693,453 2.900.319 

Camaçari 785,421 309.208 

Lauro de Freitas 58,043 204.669 

Simões Filho 201,418 137.117 

Candeias 251,808 87.820 

Fonte: IBGE, 2021. 
 

A cidade localizada, estrategicamente, na RMS, conta com importantes cidades 

vizinhas como Camaçari, Candeias, Lauro de Freitas, São Sebastião do Passé e São 

Francisco do Conde, dentre outros municípios situados no Recôncavo Baiano. Registra em 

2021 uma população estimada de 137.117 pessoas residentes com densidade demográfica 

aproximada de 586,65 hab/km² (dados de 2010), correspondendo a aproximadamente 4,0% 

da população da RMS, conforme apresenta a Tabela 4. 

No contexto econômico, pode-se considerar o CIA e o COPEC como sendo os dois 

marcos mais importantes para a economia local. A atividade agropecuária, com baixa 

representatividade, também se faz presente no município, destacando-se o cultivo de banana, 

coco-da-baía, cacau (amêndoa), manga, goiaba, laranja e pimenta do reino e a criação de 

bovinos, suínos e ovinos (Prefeitura Municipal de Simões Filho). 

 

 

 



  PPC - Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Mecânica 

 

19 
 

2 CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho têm apontado para uma nova forma de 

relação entre a ciência e o trabalho. Neste sentido, a educação superior no Brasil tem 

alcançado novos patamares na sua demanda, proporcionando novas oportunidades de 

trabalho nos setores mais modernos da economia antes restringidos a poucos. Em meados 

dos anos 2008 a 2012 verificou-se que para aumentar o crescimento econômico do país, era 

necessário investimento na infraestrutura do país e produzir mão-de-obra qualificada, onde 

neste campo profissional se destacam os engenheiros. 

Neste período houve uma mobilização do MEC para evitar um “um apagão de 

engenheiros”, movimentando-se no sentido de divulgar a profissão do engenheiro, a procura 

pelo profissional além da divulgação dos salários crescentes oferecidos para estes 

profissionais. Como resultado, entre 2009 e 2012, o número de ingressantes em engenharia 

dobrou e o de concluintes aumentou 40%. 

Mesmo com o crescimento econômico baixo, em torno de 1 a 3%, a necessidade de 

profissionais na área de engenharia continua, isto, porque o número de engenheiros no Brasil 

ainda é baixo, quando comparado aos países com o PIB equivalente ao nosso. 

A Tabela 5 a seguir, apresenta o crescimento no número de interessados em ingressar 

nos cursos de Engenharia, além de outros fatores como o aumento: no número de vagas, 

matriculados e concluintes no período entre 2000 e 2012. 

 

Tabela 5 – Variação no ensino superior e em engenharia no período entre 2000 e 2012  

 

2000 2012 Variação 

Total Engenharia 
(% do Total) 

Total Engenharia (% 
do Total) 

Total Engenharia 

Vagas 1.216.287 71.095 (5,8%) 3.310.197 344.425 (10,4%) 272% 484% 

Inscritos 4.039.910 251.501 (6,2%) 10.927.775 
1.438.049 
(13,2%) 

270% 571% 

Ingressantes 1.035.750 58.205 (5,6%) 2.204.456 224.087 (10,2%) 212% 384% 

Matriculados 2.694.245 180.497 (6,6%) 5.923.838 
5.923.838 
(11,9%) 

219% 390% 

Concluintes 352.305 17.740 (5,0%) 876.901 54.173 (6,2%) 248% 305% 

 

 Fonte: INEP, Observatório da Inovação e Competitividade, 2013. 
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Hoje em dia, percebe-se esta grande adesão devido a única forma de acesso ao 

ensino superior, utilizando como sistema de seleção o Exame Nacional de Ensino Médio 

(ENEM) e o estabelecimento do Sistema de Seleção Unificada (SISU) que amplia as chances 

de acesso ao ensino superior. Outro fator importante, é o Programa Universidade para Todos, 

que concede bolsas de estudos no Ensino Superior Privado (PROUNI), sendo este programa, 

o que corresponde efetivamente ao aumento do número de pessoas inscritas no vestibular. 

 Estas informações podem ser comprovadas na Tabela 5, onde observa-se que em 2012 

o número de inscritos passou para 1.438.049 pessoas, atingindo uma variação de 571%. O 

aumento do número de vagas nos cursos de engenharia também aumentou significativamente 

neste período. Percebe-se também o inegável avanço do número de concluintes, embora este 

crescimento ainda seja mais modesto que as outras variáveis. Vários fatores podem contribuir 

para a minoração deste número como a evasão, deficiência na formação básica, o custo do 

curso de engenharia ser elevado, entre outros. Desta forma, percebe-se que a variável 

concluinte se torna central para a discussão da oferta de engenheiros para o mercado de 

trabalho. Percebe-se de maneira geral o maior crescimento na área de engenharia em relação 

ao ensino superior em geral. 

 

Tabela 6 – Número de cursos de engenharia – Período de 2000 e 2012 
 

Regiões Natureza 
Administrativa 

2000 2012 

Brasil 
Privadas 344 1849 

Públicas 353 961 

Centro-Oeste 
Privadas 18 88 

Públicas 20 78 

Nordeste 
Privadas 26 158 

Públicas 66 203 

Norte 
Privadas 10 63 

Públicas 29 102 

Sudeste 
Privadas 208 1201 

Públicas 166 370 

Sul 
Privadas 82 339 

Públicas 72 208 

   Fonte: INEP, Observatório da Inovação e Competitividade, 2013. 
 

Percebe-se na Tabela 6 o crescimento do número de cursos nas instituições privadas. 

O quantitativo maior de cursos em IES privadas estão localizadas na região Sudeste, bem 

como a maioria dos cursos públicos. Nas outras regiões houve um aumento significativo nas 

instituições públicas, onde verifica-se a situação inversa encontrada na região Sudeste. Um 
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fator que tem aumentado a taxa de crescimento de cursos de engenharia nas instituições 

públicas federais é devido à expansão do ensino superior através do REUNI. 

Além do número de cursos de engenharia, a partir de 2000 houve a matrícula de 

180.947 alunos, enquanto que no ano de 2012 esse número passou para 705.531, um 

acréscimo de 391%. Em 2012, o curso de engenharia cresceu 391% em relação a 2001, 

enquanto no curso de Direito o crescimento foi de 173%, o curso de Medicina atingiu 194% e 

para todo o Brasil o aumento de matrículas para todos os cursos no Brasil foi de 195%. A 

Tabela 7 apresenta o número de matrículas nos cursos de engenharia por região no período 

entre 2000 e 2012. 

 

Tabela 7 – Número de matrículas nos cursos de engenharia por região 
 

Regiões Natureza 
Administrativa 

2000 2012 

Norte Privadas 5.650 18.010 

  Públicas 1.998 15.093 

Nordeste Privadas 19.004 46.260 

  Públicas 6.598 52.613 

Sudeste Privadas 42.102 85.971 

  Públicas 61.667 324.683 

Sul Privadas 19.304 44.128 

  Públicas 16.563 71.066 

Centro-
Oeste 

Privadas 4.788 15.468 

Públicas 2.823 32.059 

Fonte: INEP, Observatório da Inovação e Competitividade, 2013. 
 

Outra forma de mensurar, e a mais tradicional, é relacionar a quantidade de graduados 

para 10.000 habitantes do país. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), a graduação brasileira, tem superado a proporção de 

ingressantes para cada dez mil habitantes na maioria das áreas do conhecimento, que é 

superior à média dos países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). De acordo com o Censo realizado pelo INEP em 2012, os destaques 

foram para às áreas de engenharia, produção e construção. Embora haja um crescimento 

nestes dados, quando se relaciona a quantidade de alunos graduados em engenharia, o Brasil 

não apresenta um bom desempenho. Estas informações são apresentadas na Figura 2, a 

seguir: 
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Figura 2 – Número de engenheiros graduados por 10.000 habitantes por países no período 
de 2011 e 2012.  

 

 
 Fonte: OCDE, INEP, Observatório da Inovação e Competitividade, 2013. 

 

Fazendo a mesma análise realizada pela OCDE, observa-se na Tabela 8 abaixo, a 

distribuição regional dos concluintes de engenharia por 10.000 habitantes por unidade da 

federação. 
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Tabela 8 – Número de engenheiros por 10.000 habitantes, nos Estados. 

            

2000 2012 

Posição Estados 
Concluintes 
por 10.000 

hab 
Posição Estados 

Concluintes 
por 10.000 

hab 

1 São Paulo 1,98 1 São Paulo 4,40 

2 Santa Catarina 1,53 2 Minas Gerais 4,16 

3 Minas Gerais 1,48 3 Santa Catarina 4,04 

4 Rio de Janeiro 1,25 4 Rio de Janeiro 3,48 

5 Paraná 1,12 5 Paraná 2,94 

6 
Rio Grande do 
Sul 1,05 

6 
Espírito Santo 2,78 

7 
Roraima 0,92 

7 
Rio Grande do 
Sul 2,29 

8 Distrito Federal 0,82 8 Distrito Federal 2,36 

9 
Rio Grande do 
Norte 0,67 

9 
Amazonas 2,22 

10 
Mato Grosso do 
Sul 0,65 

10 
Rio Grande do 
Norte 1,97 

11 Mato Grosso 0,65 11 Goiás 1,82 

12 Paraíba 0,65 12 Mato Grosso 1,78 

13 
Pará 0,52 

13 
Mato Grosso do 
Sul 1,51 

14 Espírito Santo 0,51 14 Bahia 1,40 

15 Goiás 0,51 15 Pará 1,39 

16 Pernambuco 0,47 16 Paraíba 1,21 

17 Ceará 0,47 17 Sergipe 1,18 

18 Amazonas 0,45 18 Tocantins 1,04 

19 Bahia 0,27 19 Pernambuco 1,04 

20 Alagoas 0,24 20 Amapá 0,87 

21 Sergipe 0,22 21 Ceará 0,86 

22 Tocantins 0,21 22 Alagoas 0,82 

23 Piauí 0,11 23 Acre 0,66 

24 Acre 0,11 24 Piauí 0,59 

25 Maranhão 0,11 25 Rondônia 0,54 

26 Amapá 0,00 26 Roraima 0,53 

27 Rodônia 0,00 27 Maranhão 0,39 

 Fonte: INEP, Observatório da Inovação e Competitividade, 2013. 
 

Percebe-se da Tabela 8 que os grandes centros formadores de engenheiros se 

encontram no sudeste do Brasil. Embora tenha ocorrido um crescimento do número de 

engenheiros formados no Nordeste, percebe-se através dos dados que há a necessidade de 

formação de mais engenheiros no Estado da Bahia. Em 2012 formou-se na Bahia o 

equivalente a 1,40 engenheiro para cada 10.000 habitantes, que representa que o número de 
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concluintes está abaixo da média nacional de 2,79 e muito abaixo da média dos principais 

países em desenvolvimento. 

No rastro da industrialização, em outubro de 1981, O CENTEC, criado pela Lei Federal 

6.344 de 06 de julho de 1976 é transferido para o município de Simões Filho. Objetivando 

ofertar cursos de formação tecnológica, chegou a oferecer cursos de Tecnologia Mecânica: 

Manutenção Petroquímica e Manutenção Mecânica; Tecnologia Elétrica: Telecomunicações 

e Manutenção Elétrica; Tecnologia Química: Processos Petroquímicos e Tecnólogo em 

Administração Hoteleira. 

No quesito ensino superior, por se encontrar em uma região metropolitana de 

3.866.004 habitantes, Simões Filho encontra-se na área de influência das grandes 

universidades públicas e privadas de Salvador, bem como das faculdades particulares 

isoladas lá e nos municípios circunvizinhos. Vale ressaltar, entre as universidades públicas, a 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) cuja sede está em Feira de Santana (a 

89 km) e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) que possui sede em Cruz 

das Almas a (119 km) e o campus em Cachoeira (a 84 km). Além dessas, a política 

governamental de oferta de educação à distância fez com que, através da Universidade 

Aberta do Brasil, fossem ofertados os cursos de licenciatura em Pedagogia e Matemática em 

convênio com a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), respectivamente, no próprio campus do IF Bahia em Simões Filho.
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3 CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

3.1 JUSTIFICATIVA DO CURSO 

 

O proeminente ambiente econômico que permeia o município de Simões Filho que   

comportam o CIA e o COPEC são considerados pela gestão do governo estadual como os 

marcos mais importantes para a economia local. Vem fomentando ações que dimensionam o 

ciclo de crescimento do município em diversos âmbitos estruturais, sejam eles sociais, 

econômicos e políticos. A gestão local harmonizando ações que refletem o avanço do 

município abriu espaço para as grandes oportunidades que o Centro Industrial e o Complexo 

vêm proporcionando para a população de Simões Filho. Nesse sentido, integraliza 

conjuntamente com outros municípios que participam da mesma área geográfica. O COFIC, 

associação empresarial privada, que representa mais de 60 empresas no Polo Industrial de 

Camaçari, surge como organização das ações dos seus interessados e tem como missão 

promover o desenvolvimento sustentável do Polo Industrial de Camaçari e sua área de 

influência regional. Além de manter permanente interlocução com os governos estadual e 

municipal, também se faz representar em importantes comitês e Órgãos Colegiados do 

Estado e dos dois municípios vizinhos. Com essa expectativa, o COFIC vem discutindo 

através de encontros com gestores, representantes de prefeituras, assim como da área de 

recursos humanos das empresas do Polo Industrial a incentivar ações na questão da 

qualificação da mão de obra  da região para atender  as novas demandas deste novo ciclo de 

crescimento do Polo, que está pautado pela diversificação industrial  e  absorverá  

investimentos  superiores  a  US$  7  bilhões, e  consequentemente demandará, seguramente, 

mão de obra qualificada. 

Com uma previsão de geração de empregos de pelo menos 17.000 novos postos de 

trabalho nos próximos cinco anos, direta e indiretamente, o Complexo Industrial deverá 

demandar ainda, no mesmo período, cerca de 5.000 novos profissionais para reposição de 

mão de obra por turno e por aposentadorias, sendo 80% de nível técnico e 20% de nível 

superior, com foco nas engenharias. Nesse sentido, para a oferta do curso de Engenharia 

mecânica foi de especial importância considerar as recomendações do COFIC a respeito de 

mão de obra qualificada, além das prioridades para atender a nova cadeia produtiva, como: 

ampliar a oferta de cursos profissionalizantes de nível técnico já existente no município através 

do IFBA e outras instituições, com ênfase na área de Mecânica, Elétrica,  Mecatrônica,  

Eletromecânica, Análise Química, Automação e Operação de Processos; além da 

necessidade de implantação de cursos na área de engenharia e formação de professores. 
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Assim, percebeu-se uma tendência à qualificação de mão de obra nas áreas de  

engenharias  para  compor  um  novo  cenário  que  se  alinha  nos empreendimentos  da  

diversificação  industrial  o  que  corresponde  ao  atual cenário socioeconômico brasileiro que 

inspira a necessidade de se impulsionar o desenvolvimento científico e tecnológico da nação 

e acenam a premente formação de uma grande quantidade de engenheiros capazes de se 

adaptar a novos  ambientes  onde  o  impacto  social,  econômico  e  ambiental  de  sua 

atuação é cada vez mais imprescindível. Essa formação não deve ser pautada somente pela 

demanda do mercado de trabalho, mas também pela compreensão da atuação deste novo 

profissional frente aos profundos contrastes sociais e ao dinamismo das mudanças 

tecnológicas, que tornam a maioria dos conhecimentos obsoletos em curto prazo. 

É sentimento nacional que o Brasil não será capaz de fazer frente às necessidades de 

incorporar tecnologia na velocidade necessária para sair do subdesenvolvimento e se tornar 

competitivo, caso não haja um contingente expressivo de engenheiros bem formados e 

capazes de se atualizar continuamente.  Também é sentimento nacional que o Brasil enfrenta 

outro grande desafio centrado nas áreas tradicionais da engenharia, onde se faz necessário 

modernizar e ampliar a sua infraestrutura, implicando em novos desafios para os engenheiros. 

O profissional de Engenharia Mecânica tem uma atuação bastante ampla, pois é o profissional 

que utiliza os conhecimentos de matemática e física para projetar, construir e operar sistemas 

mecânicos, estando diretamente ligada à industrialização. Dessa forma, pode-se considerar 

o engenheiro mecânico como um profissional importante quando se quer promover o 

desenvolvimento industrial. Tendo em vista a realidade e as características da região 

metropolitana de Salvador, a área de Engenharia Mecânica torna-se muito interessante, pois 

este profissional, de posse de uma capacitação técnico-científica, estaria engajado nas 

questões relacionadas ao desenvolvimento tecnológico e organizacional do setor industrial da 

região, levando a uma melhoria da qualidade de vida da população. 

Nesse sentido, seguindo a tradição do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia de contribuir para o desenvolvimento regional e nacional, a criação do 

curso de Engenharia Mecânica no campus Simões Filho atendeu a expectativa da 

diversificação industrial que se vislumbra, contribuindo para a formação de profissionais 

especializados, com grande demanda em nível nacional e regional, onde podemos encontrar 

um cenário repleto de indústrias de diversos seguimentos: derivados de petróleo e gás, 

poliuretano, aço, construção civil, alimentos, pneus, petroquímicos, plásticos, automotivo, etc. 

Seguimentos esses, compostos de organizações tradicionais e algumas em processo de 

implantação e montagem. Além de todas as circunstâncias harmônicas que o IFBA - campus 

Simões Filho possui, sua localização geográfica se constitui em uma posição estratégica, pois 

está nas proximidades do Centro Industrial de Aratu e a uma distância em torno de 17 km do 
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Polo industrial de Camaçari, além disso, poderá atender estudantes do próprio município e 

mais dez deles, dos quais podemos citar:  Camaçari,  Lauro de Freitas, Candeias, Dias D’ávila,  

São Sebastião do Passé,  Mata de São João,  Vera Cruz,  São Francisco do Conde, Pojuca, 

Itaparica e Madre de Deus. Perfazendo um total de 1.016.937 habitantes, distribuídos em uma 

área total de 3.668.324 km2, a maior região metropolitana e mais populosa do nordeste 

brasileiro, com IDH médio de 0,6815, abaixo do índice de Salvador 0,7559 (IBGE / 2014).  

Assim, a criação do curso de graduação em Engenharia Mecânica, contribuiu 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 oferece cursos técnicos em áreas afins à engenharia, bem 

como uma licenciatura em Eletromecânica, completando assim o itinerário formativo 

profissional, abrindo possibilidades para novos cursos na área de Tecnologia (manutenção 

industrial, fabricação mecânica, dentre outros). 

 

3.2 PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PROJETO 

 

Com a criação dos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia (IFs), por 

meio da Lei nº 11.892, trouxe como um dos seus objetivos, o compromisso dessas instituições 

na formação de profissionais nas áreas de engenharia. A criação destes cursos nos Institutos 

Federais tem o propósito de contribuir com o crescimento que o país está passando.  

O IFBA, campus Simões Filho, constitui-se como uma instituição mediadora para a 

formação do trabalhador e, neste contexto, serve-se como um agente de desenvolvimento 

local e regional. Aliando-se aos processos de verticalização do ensino, cursos técnicos e 

formação inicial e continuada, pode-se de maneira articulada criar um modelo de ensino onde 

coexistam diferentes modalidades de ensino nos diferentes níveis. Diante dos cursos já 

existentes no campus de Simões Filho (Técnico em Mecânica, Técnico em Metalurgia, 

Técnico em Eletromecânica e Técnico em Petróleo e Gás), juntamente com a infraestrutura 

já existente e utilizando do processo de verticalização do ensino, além das informações já 

apresentadas no contexto educacional e na justificativa, surge o curso de Engenharia 

Mecânica. 

O curso de Engenharia Mecânica do IFBA, campus Simões Filho tem como 

características: 

 

▪  Sintonia com a sociedade e o mundo produtivo; 

▪  Diálogo com os arranjos produtivos, culturais, locais e regionais; 

▪  Preocupação com o desenvolvimento humano sustentável; 
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▪  Possibilidade de estabelecer metodologias que viabilizem a ação pedagógica inter e 

transdisciplinar dos saberes; 

▪  Realização de atividades em ambientes de formação para além dos espaços 

convencionais; 

▪  Interação de saberes teórico-práticos ao longo do curso; 

▪  Percepção da pesquisa e da extensão como sustentadoras das ações na construção 

do conhecimento; 

▪  Construção da autonomia dos discentes na aprendizagem; 

▪  Mobilidade, buscando a interação não apenas entre os campi do instituto, mas 

também entre instituições nacionais; 

▪  Integração da comunidade discente de diferentes níveis de modalidades de ensino 

para concretizar o princípio de verticalização. 

   

Pretende-se que os profissionais de engenharia formados no IFBA, campus Simões 

Filho, enquanto atores sociais, oportunizem a transformação dos saberes, sejam capazes de 

problematizar, aplicar e desenvolver novas tecnologias para atuar na definição, análise e 

solução de problemas sociais, ambientais, éticos, econômicos, sempre comprometido com o 

desenvolvimento humano sustentável. 

 

3.3 OBJETIVOS DO CURSO 

 

3.3.1 Geral 

 

O curso de Engenharia Mecânica do campus de Simões Filho visa formar engenheiros 

de forma plena e com forte embasamento técnico-científico, capaz de enfrentar com 

competência os desafios nas diversas áreas profissionais, em especial: indústrias de 

manufatura, geração de energia, petroquímica, extração mineral, gestão, manutenção entre 

outras, a fim de contribuir com o crescimento do país, bem como fortalecimento da 

infraestrutura no Estado da Bahia. 

 

3.3.2 Específicos  

 

▪ Capacitar os discentes nas diversas áreas da Engenharia Mecânica, de acordo com as 

aptidões, interesses e o respeito ao tempo de cada indivíduo;  

▪ Construir o espírito crítico em todos os atores envolvidos no processo (docentes, discentes, 

técnicos e sociedade), potencializando a criatividade e no desenvolvimento de projetos; 
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▪ Formar engenheiros mecânicos capazes de elaborar, supervisionar e fiscalizar projetos de 

instalações mecânicas, observando sempre a viabilidade técnico-econômica, ambiental e 

de modo sustentável; 

▪ Proporcionar ao discente, a competência para atuar em sistemas industriais complexos; 

▪ Fornecer ao formando um embasamento sólido que permita dar prosseguimento a seus 

estudos em pós-graduação; 

▪ Contribuir na formação humanística do futuro engenheiro, com vistas nas 

responsabilidades socioambiental e de acessibilidade;  

▪ Atender as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos de engenharia, 

segundo a Resolução CNE/CES 02, de 24 de abril de 2019; 

▪ Atender a legislação profissional com atribuições condizentes com as Resoluções relativas 

a atribuições profissionais do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

(CONFEA). 

 

3.4 PERFIL DO EGRESSO 

 
Em consonância com o artigo 4º da Resolução CNE/CES Nº 2, de 24 de abril de 2019, 

a formação do engenheiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos 

para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais: 

 

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

os usuários dessas soluções e seu contexto:  

a) ser capaz de utilizar técnicas adequadas de observação, compreensão, registro e 

análise das necessidades dos usuários e de seus contextos sociais, culturais, legais, 

ambientais e econômicos;  

b) formular, de maneira ampla e sistêmica, questões de engenharia, considerando o 

usuário e seu contexto, concebendo soluções criativas, bem como o uso de técnicas 

adequadas; 

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

físicos e outros, verificados e validados por experimentação:  

a) ser capaz de modelar os fenômenos, os sistemas físicos e químicos, utilizando as 

ferramentas matemáticas, estatísticas, computacionais e de simulação, entre outras. 

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

 c) conceber experimentos que gerem resultados reais para o comportamento dos 

fenômenos e sistemas em estudo.  

d) verificar e validar os modelos por meio de técnicas adequadas;  
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III. Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e serviços), componentes ou 

processos:  

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

economicamente, nos contextos em que serão aplicadas;  

b) projetar e determinar os parâmetros construtivos e operacionais para as soluções 

de Engenharia;  

c) aplicar conceitos de gestão para planejar, supervisionar, elaborar e coordenar 

projetos e serviços de Engenharia; 

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

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

e coordenar a implantação das soluções de Engenharia.  

b) estar apto a gerir, tanto a força de trabalho quanto os recursos físicos, no que diz 

respeito aos materiais e à informação;  

c) desenvolver sensibilidade global nas organizações;  

d) projetar e desenvolver novas estruturas empreendedoras e soluções inovadoras 

para os problemas;  

e) realizar a avaliação crítico-reflexiva dos impactos das soluções de Engenharia nos 

contextos social, legal, econômico e ambiental;  

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

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

diferente do Português, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TDICs), mantendo-se sempre atualizado em termos de métodos 

e tecnologias disponíveis;  

VI. Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares:  

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

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

b) atuar, de forma colaborativa, ética e profissional em equipes multidisciplinares, tanto 

localmente quanto em rede;  

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

estratégias e construindo o consenso nos grupos;  

d) reconhecer e conviver com as diferenças socioculturais nos mais diversos níveis 

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

e) preparar-se para liderar empreendimentos em todos os seus aspectos de produção, 

de finanças, de pessoal e de mercado; 

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

profissão:  
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a) ser capaz de compreender a legislação, a ética e a responsabilidade profissional e 

avaliar os impactos das atividades de Engenharia na sociedade e no meio ambiente.  

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

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

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

se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação:  

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

contínua, à produção de novos conhecimentos e ao desenvolvimento de novas tecnologias. 

b) aprender a aprender.  

 

O perfil do egresso do Curso de Engenharia Mecânica do IFBA, campus Simões Filho 

é de um profissional plenamente qualificado, pronto para acompanhar e desenvolver novas 

tecnologias, por seus conhecimentos técnicos e sua capacidade de resolver problemas. De 

maneira resumida, o perfil do engenheiro mecânico deve contemplar os seguintes pontos: 

 

▪ 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; 

▪ Participar de programas de treinamentos quando solicitado; 

▪ Trabalhar obedecendo as normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene 

e preservação ambiental; 

▪ Utilizar e se manter atualizado com as novas tecnologias e softwares; 

▪ Estudo de viabilidade técnico-econômica; 

▪ Assistência, assessoria e consultoria; 

▪ Elaborar orçamentos; 

▪ Atuar nas mais diversas áreas da engenharia de modo a respeitar as diferenças, à 

tolerância e à solidariedade; 

▪ Atuar de forma criativa e arrojada na percepção, definição, análise e formulação de 

soluções de problemas políticos, éticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, 

sempre comprometido com o desenvolvimento humano sustentável.  
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3.5 REQUISITOS DE ACESSO 

 

Poderá cursar o bacharelado em Engenharia Mecânica, o concluinte do ensino médio 

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

processo seletivo obedecerá à legislação em vigor e as determinações do Conselho Superior 

(CONSUP) do IFBA. As formas de acesso dar-se-ão por: Exame Nacional do Ensino Médio; 

Portador de Diploma de Nível Superior; Aluno Especial; Aluno ouvinte; Aluno decorrente de 

Convênio intercâmbio ou Acordo cultural; Transferência interna e Transferência externa 

(Compulsória ou Facultativa). 

A admissão de alunos regulares ao curso é realizada anualmente, através de processo 

seletivo para ingresso no primeiro período do curso ou através de transferência para qualquer 

período, sendo quarenta (40) o total de vagas ofertadas. Obedecendo a Resolução nº 31, de 

09 de junho de 2016 do CONSUP, o processo seletivo para ingresso no primeiro período do 

curso se dá exclusivamente através do Sistema de Seleção Unificada (SISU), podendo ser 

substituído por determinação do Conselho Superior do IFBA ou de forma a obedecer à 

legislação em vigor.  

A realização dos Processos Seletivos do IFBA (PROSEL) fica a cargo da Pró-Reitoria 

de Ensino (PROEN) e do Departamento de Seleção de Estudantes (DESEL), aos quais cabe 

a responsabilidade de planejar, coordenar, executar e divulgar todas as informações 

pertinentes de acordo com o calendário específico. 

Em obediência à lei 12.711 de 29/08/2012, ao Decreto nº 7.824/2012 e à Portaria 

Normativa do MEC nº 18 de 11/10/2012, está estabelecido o sistema de reservas de 50% 

(cinquenta por cento) das vagas do processo seletivo regular para estudantes que cursaram 

integralmente o ensino médio em escolas públicas. Tal regulamentação leva em consideração 

que a distribuição de vagas não é fixa, sendo definida segundo proporção que considera o 

último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (Art. 3 - lei 12.711 de 

29/08/2012). Essas vagas são preenchidas (por curso e turno) por autodeclarados pretos, 

pardos e indígenas, em proporção no mínimo igual à de pretos, pardos e indígenas na 

população do estado da Bahia. Em cumprimento ao Decreto Federal nº 3298/99 são 

disponibilizadas 5% das vagas para os candidatos com necessidades educativas especiais. 

As vagas destinadas a estes candidatos, que não forem preenchidas, retornarão ao quadro 

geral de vagas. 

O processo seletivo obedecerá à legislação em vigor e as determinações do Conselho 

Superior do IFBA. Existe, também, a possibilidade de admissão de aluno especial e aluno 

ouvinte. Entende-se por aluno especial e aluno ouvinte aquele que deseja cursar disciplinas 

isoladas, sem qualquer vínculo com o curso. Esta admissão é condicionada a existência de 
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vagas. Em todos os casos de admissão de estudantes a períodos subsequentes ao primeiro 

período do curso, será obedecido o disposto nas Normas Acadêmicas do Ensino Superior 

(NAES). 

A transferência compulsória ou ex-oficio, caracterizada pela continuidade dos estudos, 

é independente de vaga específica e poderá ser solicitada a qualquer época do ano para os 

casos previsto em Lei. A transferência facultativa ou voluntária de alunos de outras Instituições 

de Ensino Superior Nacional ou Estrangeira fica condicionada à existência de vaga. Para 

assuntos referentes ao acesso, consultar-se-á as Normas Acadêmicas para o Ensino Superior 

da Instituição. 

Caso haja a existência de vagas residuais, também poderão ser ofertadas nas 

modalidades de Transferência interna, para os(as) alunos(as) da Instituição, Transferência 

externa, para o(a) aluno(a) matriculado(a) em Instituição de Ensino Superior (IES), 

regularmente autorizada ou reconhecida pelo Ministério da Educação, que pretenda 

transferência para o IFBA em curso similar ou para o mesmo curso e Portadores de Diploma 

de graduação, reconhecido, registrado e expedido por Instituição de Ensino Superior 

Nacional, credenciada pelo MEC, ou estrangeira com diploma revalidado. Os requisitos de 

acesso, documentos a serem apresentados, quantitativo de vagas e demais informações são 

publicadas em Edital específico divulgado nos meios Institucionais no segundo semestre de 

cada ano. 

 

4 ESTRUTURA CURRICULAR 

 

4.1 REGIME ACADÊMICO E PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO 

 

O curso de Engenharia Mecânica do IFBA, campus Simões Filho, funciona na 

modalidade semestral e tem como tempo de integralização mínimo de 10 semestres e no 

máximo de 20 semestres, conforme prevê o Art. 15 das Normas Acadêmicas do Ensino 

Superior do IFBA. No Quadro 3 a seguir é a presentada a matriz curricular do curso. 

 

Tabela 9 – Matriz curricular do curso 

         

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO ENGENHARIA MECÂNICA 

SEM. DISCIPLINA CRÉD. 

PRESENCIAL 
PRÉ-REQ. 

C.H 

Teórica Prática Extensão Total  Sem. Disciplina 
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1º 
ÁLGEBRA VETORIAL E 

GEOMETRIA ANALÍTICA 
4 60 0 0 60  -  - 

1º 

APRENDIZAGEM 

BASEADA EM 

PROBLEMAS 1 

2 0 0 30 30    - 

1º 
CÁLCULO DIFERENCIAL 

E INTEGRAL I 
4 60 0 0 60    - 

1º CIÊNCIAS DO AMBIENTE 2 30 0 0 30    - 

1º 
COMUNICAÇÃO ORAL E 

ESCRITA 
4 60 0 0 60    - 

1º DESENHO TÉCNICO 4 20 40 0 60    - 

1º ÉTICA 2 30 0 0 30    - 

1º QUÍMICA APLICADA 4 45 15 0 60    - 

TOTAL 1° SEMESTRE 26 305 55 30 390 0 

2º ÁLGEBRA LINEAR 4 60 0 0 60 1º 
ÁLGEBRA VETORIAL E 

GEOMETRIA ANALÍTICA 

2º 

APRENDIZAGEM 

BASEADA EM 

PROBLEMAS 2 

2 0 0 30 30    - 

2º 
CÁLCULO DIFERENCIAL 

E INTEGRAL II 
4 60 0 0 60 1º 

CÁLCULO DIFERENCIAL E 

INTEGRAL I 

2º 
CIÊNCIAS DOS 

MATERIAIS 
4 45 15 0 60 1º QUÍMICA APLICADA 

2º 

DESENHO MECÂNICO 

ASSISTIDO POR 

COMPUTADOR 

6 15 75 0 90 1º DESENHO TÉCNICO 

2º 
FÍSICA GERAL E 

EXPERIMENTAL I 
6 60 30 0 90 1º 

CÁLCULO DIFERENCIAL E 

INTEGRAL I 

2° 
SEMINÁRIO DE 

EXPERIÊNCIAS EXITOSAS 
1 0 0 15 15   - 

TOTAL 2° SEMESTRE 27 240 120 45 405 5 

3º 

APRENDIZAGEM 

BASEADA EM 

PROBLEMAS 3 

2 0 0 30 30    - 

3º 
CÁLCULO DIFERENCIAL 

E INTEGRAL III 
4 60 0 0 60 2º 

CÁLCULO DIFERENCIAL E 

INTEGRAL II 

3º 
FÍSICA GERAL E 

EXPERIMENTAL II 
6 60 30 0 90 2º 

FÍSICA GERAL E 

EXPERIMENTAL I 

3º 

MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO 

MECÂNICA 

4 45 15 0 60 3º 
CIÊNCIAS DOS 

MATERIAIS 

3º MECÂNICA GERAL 6 60 30 0 90 2º 
FÍSICA GERAL E 

EXPERIMENTAL I 

3º 
PROBABILIDADE E 

ESTATÍSTICA 
4 60 0 0 60    - 
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TOTAL 3° SEMESTRE 26 285 75 30 390 4 

4º 

APRENDIZAGEM 

BASEADA EM 

PROBLEMAS 4 

2 0 0 30 30    - 

4º ELETROTÉCNICA 4 45 15 0 60 4º ELETROTÉCNICA 

4º MECÂNICA DOS FLUÍDOS 5 60 15 0 75 3º 
FÍSICA GERAL E 

EXPERIMENTAL II 

4º 
MECÂNICA DOS SÓLIDOS 

I 
4 45 15 0 60 3º MECÂNICA GERAL 

4º METROLOGIA 4 30 30 0 60 3º 
PROBABILIDADE E 

ESTATÍSTICA 

4º 
ESTUDOS 

ORGANIZACIONAIS 
3 45 0 0 45    - 

4º 
TERMODINÂMICA 

APLICADA 
4 60 0 0 60 3º 

FÍSICA GERAL E 

EXPERIMENTAL II 

4° 
SEMINÁRIO DE 

EXPERIÊNCIAS EXITOSAS 
1 0 0 15 15   - 

TOTAL 4° SEMESTRE 27 285 75 45 405 5 

5º 

APRENDIZAGEM 

BASEADA EM 

PROBLEMAS 5 

2 0 0 30 30  -  - 

5º 

CINEMÁTICA E 

DINÂMICA DOS 

MECANISMOS 

4 60 0 0 60 3º MECÂNICA GERAL 

5º 
EQUIPAMENTOS FLUIDO 

MECÂNICOS 
4 60 0 0 60 4º MECÂNICA DOS FLUÍDOS 

5º 
INICIAÇÃO À 

PROGRAMAÇÃO 
4 15 45 0 60  -  - 

5º 
MECÂNICA DOS SÓLIDOS 

II 
4 60 0 0 60 4º 

MECÂNICA DOS SÓLIDOS 

I 

5º 
PROCESSOS DE 

FABRICAÇÃO I 
4 45 15 0 60 3º 

MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO MECÂNICA 

5º 

SÉRIES E EQUAÇÕES 

DIFERENCIAIS 

ORDINÁRIAS 

4 60 0 0 60 3º 
CÁLCULO DIFERENCIAL E 

INTEGRAL III 

TOTAL 5° SEMESTRE 26 300 60 30 390 6 

6º 

APRENDIZAGEM 

BASEADA EM 

PROBLEMAS 6 

2 0 0 30 30    - 

6º 
ELEMENTOS DE 

MÁQUINAS I 
4 45 15 0 60 

5º 
MECÂNICA DOS SÓLIDOS 

II 

5º 
CINEMÁTICA E DINÂMICA 

DOS MECANISMOS 

6º 
INTRODUÇÃO À 

ECONOMIA 
2 30 0 0 30    - 

6º CÁLCULO NUMÉRICO 4 60 0 0 60 5º 
INICIAÇÃO À 

PROGRAMAÇÃO 
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5º 

SÉRIES E EQUAÇÕES 

DIFERENCIAIS 

ORDINÁRIAS 

6º 
PROCESSOS DE 

FABRICAÇÃO II 
4 45 15 0 60 5º 

PROCESSOS DE 

FABRICAÇÃO I 

6º TEORIA DA USINAGEM 4 45 15 0 60 3º 
MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO MECÂNICA 

6º 
TRANSFERÊNCIA DE 

CALOR E MASSA 
6 75 15 0 90 

4º 
TERMODINÂMICA 

APLICADA 

4º MECÂNICA DOS FLUÍDOS 

6° 
SEMINÁRIO DE 

EXPERIÊNCIAS EXITOSAS 
1 0 0 15 15   - 

TOTAL 6° SEMESTRE 27 300 60 45 405 8 

7º 

APRENDIZAGEM 

BASEADA EM 

PROBLEMAS 7 

2 0 0 30 30    - 

7º 

COMANDOS 

HIDRÁULICOS E 

PNEUMÁTICOS 

4 20 40 0 60 5º 
EQUIPAMENTOS FLUIDO 

MECÂNICOS 

7º 
ELEMENTOS DE 

MÁQUINAS II 
4 45 15 0 60 6º 

ELEMENTOS DE 

MÁQUINAS I 

7º 
INTRODUÇÃO À 

MANUTENÇÃO 
2 30 0 0 30    - 

7º 
METODOLOGIA DA 

PESQUISA 
2 30 0 0 30    - 

7º 
PROCESSOS DE 

FABRICAÇÃO III 
4 45 15 0 60 

6º TEORIA DA USINAGEM 

6º 
PROCESSOS DE 

FABRICAÇÃO II 

7º SISTEMAS TÉRMICOS 4 45 15 0 60 6º 
TRANSFERÊNCIA DE 

CALOR E MASSA 

7º 
SOCIOLOGIA DO 

TRABALHO 
4 60 0 0 60     

TOTAL 7° SEMESTRE 26 275 85 30 390 5 

8º 

APRENDIZAGEM 

BASEADA EM 

PROBLEMAS 8 

2 0 0 30 30    - 

8º 
EQUIPAMENTOS 

INDUSTRIAIS 
4 45 15 0 60 6º 

TRANSFERÊNCIA DE 

CALOR E MASSA 

8º 
GERENCIAMENTO DA 

MANUTENÇÃO 
4 45 15 0 60 7º 

INTRODUÇÃO À 

MANUTENÇÃO 

8º 
INTRODUÇÃO AO 

PROJETO 
2 30 0 0 30 7º 

METODOLOGIA DA 

PESQUISA 

8º 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

ELÉTRICOS E 

INDUSTRIAIS 

4 45 15 0 60 4º ELETROTÉCNICA 

8º 
REFRIGERAÇÃO E AR 

CONDICIONADO 
3 30 15 0 45 7º SISTEMAS TÉRMICOS 
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8º 
SEGURANÇA E 

ERGONOMIA 
4 45 15 0 60    - 

8º VIBRAÇÕES MECÃNICAS 3 30 15 

  

45 

5º 
MECÂNICA DOS SÓLIDOS 

II 

0 5º 
CINEMÁTICA E DINÂMICA 

DOS MECANISMOS 

  7º 
ELEMENTOS DE 

MÁQUINAS II 

8° 
SEMINÁRIO DE 

EXPERIÊNCIAS EXITOSAS 
1 0 0 15 15   - 

TOTAL 8° SEMESTRE 27 270 90 45 405 8 

9º 
INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA 
4 10 0 50 60 8º 

INTRODUÇÃO AO 

PROJETO 

9º 
INSPEÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS 
4 45 15 0 60 8º 

GERENCIAMENTO DA 

MANUTENÇÃO 

9º 
INSTRUMENTAÇÃO 

INDUSTRIAL 
4 45 15 

0 

60 

8º 
EQUIPAMENTOS 

INDUSTRIAIS 

  8º 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

ELÉTRICOS E 

INDUSTRIAIS 

9º PROJETO SOCIAL 4 10 0 50 60 8º 
INTRODUÇÃO AO 

PROJETO 

9º OPTATIVA I 4 60 0 0 60    - 

9º OPTATIVA II 4 60 0 0 60    - 

TOTAL 9° SEMESTRE 24 230 30 100 360 5 

10º 
ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 
12 0 180 0 180    - 

10º 
TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO 
2 30 0 0 30 

8º 
INTRODUÇÃO AO 

PROJETO 

9º 
INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA 

10º OPTATIVA III 4 60 0 0 60    - 

10º OPTATIVA IV 4 60 0 0 60    - 

TOTAL 10° SEMESTRE 22 150 180 0 330 2 

Total do Curso 258 2640 830 400 3870 48 

Carga Horária  Total  Teórica 2640 

Carga Horária  Total  Prática 830 

Carga Horária Total de TCC 30 

Carga Horária  Total de Estágio 180 

Carga Horária de Optativas 240 
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Atividades Complementares 120 

Atividades de Extensão 400 

Total Geral 3990 

 

Considerando a distribuição dos componentes curriculares e matriz do curso, a seguir 

é apresentado o fluxograma do curso de Engenharia Mecânica do IFBA, campus, Simões 

Filho. 
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4 4 3 4 2 2 2 4 2

     

4 4 4 4 4 4 4 4 12

  

   
4 6 6 4 4 4 4 3 4 4

 

2 6 4 4 6 4 3 4 4

4 4 4 5 4 4 4 4

4 6 4 4 4 4 4

2 4 4 4 4 2 4

2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1

4º SEMESTRE

27          405 h

6º SEMESTRE

27          405 h

8º SEMESTRE

27          405 h

Seminário de 

Exp. Exitosas                          

15

1º SEMESTRE 3º SEMESTRE 5º SEMESTRE 7º SEMESTRE2º SEMESTRE

Seminário de 

Exp. Exitosas                          

15

Seminário de 

Exp. Exitosas                          

15

Seminário de 

Exp. Exitosas                          

15

FLUXOGRAMA DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA - CAMPUS  SIMÕES FILHO

26          390 h 26          390 h 26          390 h 26          390 h

9º SEMESTRE

24          360 h

10º SEMESTRE

22          330 h27          405 h

Algebra Vet. e 

Geo. Analítica  
Álgebra Linear      

Séries e Eq. Dif. 

Ordinárias

Iniciação à 

Programação

Cálculo 

Numérico

Introdução ao 

Projeto

60

Cálc. Dif. e 

Integral  I

Cálculo Dif. e 

Integral  II

Cálculo Dif. e 

Integral III

60

60

30

Projeto Social     PFC

60 30

Termodinâmica 

Aplicada

Elementos de 

Máquinas II

Vibrações 

Mecânicas

Inovação 

Tecnológica

60

Estágio 

Supervisionado

60 60 60

Comumicação 

Oral e Escrita

45

60 180

60 90

90 60

60

60

Optativa I Optativa III

Optativa II Optativa IV

Física Geral e 

Experimental I 

Física Geral e 

Experimental II

Cinem. e Din. 

Mecanismos

Elementos de 

Máquinas l

60

Ciências do 

Materiais

60 60

90 60 60

60

Processos de 

Fabricação II 

Química 

Aplicada

Mecânica Geral Mec. Sólidos II

60

60 60

Desenho Mec. 

Ass. Comp.

Materiais de 

Const. Mecânica

Mecânica dos 

Fluidos

Processos de 

Fabricação I

Transf. de Calor 

e Massa

Equipamentos 

Industriais

 Sistemas 

Térmicos

Inspeção de 

Equipamentos 

Instrumentação 

Industrial

Comandos Hid. 

Pneumáticos

90

60 75

60

90

6060

Probabilidade e 

Estatística
Metrologia

Equip. Fluido 

Mecânicos

Eletrotécnica
Processos de 

Fabricação III 

Segurança e 

Ergonomia

60

Máq. Equip. 

Elétricos Ind.

60

Mec. Sólidos I

60

60

60 60

60

Metodologia da 

Pesquisa

45

Estudos 

Organizacionais

60

60

60

Ciências do 

Ambiente 

Ética

Introdução à 

Economia

Introdução a 

Manutenção

Sociologia do 

Trabalho

Gerenciamento 

da Manutenção

45

30

6030

30

30

30

60

60

Refrigeração e 

Ar condicionado

60

  PBL 1 PBL 2 PBL 3 PBL 4 PBL 5 PBL 6 PBL 7 PBL 8

30 30 30 30 30 30 30 30

Desenho 

Técnico

60

Teoria da 

Usinagem

60

LEGENDA

NOME DA DISCIPLINA

Nº DE CRÉDITO        C. HORÁRIA
258                          3990h
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4 60 4 60 4 60 4 60 4 60 4 60 4 60 4 60 4 60

4 60 4 60 4 60 4 60 3 45 2 30 4 60 4 60

Disciplinas do núcleo básico

Disciplinas do núcleo profissionalizante

Disciplinas do núcleo específico

Disciplinas optativas

Estágio e TCC

Disciplinas do núcleo de Extensão

Disciplinas Optativas

Multidisciplinar

Materiais 

Cerâmicos                              

Materiais 

Poliméricos                     

Ensaios 

Mecânicos                        
Corrosão                    

Seleção de 

Materiais                     

Programação 

CNC                          

Automação 

Industrial                            

Gestão de 

Projetos                       

Empreendedoris

mo                         

Optativas da Área de Linguagens e Humanidades

Manutenção 

Equip. Rotativos                  

Análise de 

Falhas                     

Tubulações 

Industriais                      

Máq. de Elev. e 

Transporte            
Libras                              

Inglês 

Instrumental                
Inclusão                  

Relações Étnico 

Raciais                       

Legenda de cores (atendimento às DCNs para os cursos de engenharia)

Materiais de Construção

Manutenção e Instalações
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A estrutura curricular do curso de Engenharia Mecânica, IFBA, campus de Simões 

Filho possui o caráter generalista, humanista, crítico, reflexivo, criativo, cooperativo e ético 

como exigido pela Resolução CNE/CES 02, de 24/04/2019 que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Engenharia. 

Também há uma atenção especial ao atendimento a Lei n°13.146/15, que Institui a Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que 

diz no Art. 28 - XIV - 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.  

Todo o quadro profissional do campus, além do NAPNE (Núcleo de Atendimento às 

Pessoas com Necessidades Específicas) 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. O curso de Engenharia Mecânica está em consonância 

com a política de inserção das Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (PNEE 

– Deficientes, Superdotados/Altas Habilidades e com Transtornos Globais do 

Desenvolvimento). 

O curso de Engenharia Mecânica está formado por um núcleo de conteúdos básicos, 

um núcleo de conteúdos profissionalizantes, um núcleo de conteúdo específicos e atividades 

de pesquisa e extensão, incluindo aquelas de natureza prática, entre outras, necessárias ao 

desenvolvimento de cada uma das competências estabelecidas para o egresso. 

 

Tabela 10 - Conteúdos Básicos 
 

NÚCLEO DE CONTEÚDOS 
BÁSICO 

DISCIPLINA 

PRESENCIAL 

C.H 

Teórica Prática Total  

ADMINISTRAÇÃO ESTUDOS ORGANIZACIONAIS 45 0 45 

CIÊNCIAS DO AMBIENTE CIÊNCIAS DO AMBIENTE 30 0 30 

CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DOS 
MATERIAIS 

CIÊNCIAS DOS MATERIAIS 45 15 60 

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA 60 0 60 

ECONOMIA INTRODUÇÃO À ECONOMIA 30 0 30 

ELETRICIDADE APLICADA ELETROTÉCNICA 45 15 60 

EXPRESSÃO GRÁFICA DESENHO TÉCNICO 20 40 60 
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FENÔMENO DOS TRANSPORTES MECÂNICA DOS FLUÍDOS 60 15 75 

FÍSICA 

FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I 60 30 90 

FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II 60 30 90 

HUMANIDADES, CIÊNCIA 
SOCIAIS E CIDADANIA 

ÉTICA 30 0 30 

SOCIOLOGIA DO TRABALHO 60 0 60 

INFORMÁTICA INICIAÇÃO À PROGRAMAÇÃO 15 45 60 

MATEMÁTICA 

CÁLCULO NUMÉRICO 60 0 60 

ÁLGEBRA VETORIAL E GEOMETRIA 
ANALÍTICA 

60 0 60 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 60 0 60 

ÁLGEBRA LINEAR 60 0 60 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 60 0 60 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III 60 0 60 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 60 0 60 

SÉRIES E EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 
ORDINÁRIAS 

60 0 60 

MECÂNICA DOS SÓLIDOS MECÂNICA GERAL 60 30 90 

METODOLOGIA CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA 

METODOLOGIA DA PESQUISA 30 0 30 

QUÍMICA QUÍMICA APLICADA 45 15 60 

 TOTAL   1175 265 1410 

 
Tabela 11 - Conteúdos Profissionalizantes 

 

NÚCLEO DE CONTEÚDOS 
ESPECÍFICOS 

DISCIPLINA 

PRESENCIAL 

C.H 

Teórica Prática Total  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 
E INDUSTRIAIS 

45 15 60 

INSTALAÇÕES INSDUSTRIAIS 

EQUIPAMENTOS FLUIDO MECÂNICOS 60 0 60 

COMANDOS HIDRÁULICOS E 
PNEUMÁTICOS 

20 40 60 

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 45 15 60 

INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL 45 15 60 

MANUTENÇÃO MECÂNICA INTRODUÇÃO À MANUTENÇÃO 30 0 30 
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GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO 45 15 60 

INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS 45 15 60 

PROCESSOS DE FABRICAÇÃO 

PROCESSOS DE FABRICAÇÃO I 45 15 60 

PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II 45 15 60 

PROCESSOS DE FABRICAÇÃO III 45 15 60 

PROJETOS 

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMA 0 240 240 

ELEMENTOS DE MÁQUINAS I 45 15 60 

ELEMENTOS DE MÁQUINAS II 45 15 60 

INTRODUÇÃO AO PROJETO 30 0 30 

SEGURANÇA E ERGONOMIA 45 15 60 

VIBRAÇÕES MECÃNICAS 30 15 45 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 30 30 60 

PROJETO SOCIAL 30 30 60 

SISTEMAS TÉRMICOS REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO 30 15 45 

 TOTAL    755 535 1290 

 
 

Tabela 12 - Conteúdo Específicos 
 

NÚCLEO DE CONTEÚDOS 
PROFISSIONALIZANTE 

DISCIPLINA 

PRESENCIAL 

C.H 

Teórica Prática Total  

EXPRESSÃO GRÁFICA 
DESENHO MECÂNICO ASSISTIDO POR 
COMPUTADOR 

15 75 90 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA 45 15 60 

MECÂNICA APLICADA 

MECÂNICA DOS SÓLIDOS I 45 15 60 

CINEMÁTICA E DINÂMICA DOS 
MECANISMOS 

60 0 60 

MECÂNICA DOS SÓLIDOS II 60 0 60 

PROCESSOS DE FABRICAÇÃO 

METROLOGIA 30 30 60 

TEORIA DA USINAGEM 45 15 60 

SISTEMAS TÉRMICOS SISTEMAS TÉRMICOS 45 15 60 

TERMODINÂMICA APLICADA TERMODINÂMICA APLICADA 60 0 60 
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TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA 75 15 90 

 TOTAL    480 180 660 

 

As disciplinas oferecidas no curso de Engenharia Mecânica são distribuídas em dez 

semestres que compõem o seu perfil e as respectivas ementas elaboradas a partir de várias 

reuniões realizadas com os conselhos competentes. A matriz curricular do curso é composta 

por disciplinas obrigatórias e optativas, sendo estas distribuídas em várias áreas da 

engenharia mecânica, áreas correlatas e de formação geral. Na definição dos conteúdos 

curriculares foram considerados a concepção e os objetivos do curso, bem como o perfil 

profissional pretendido. São observadas, também, as peculiaridades locais, o mundo do 

trabalho, as mudanças socioeconômicas e tecnológicas, bem como o atendimento aos 

requisitos legais e normativos que regulamentam as DCN’s para engenharia. 

O curso de Engenharia Mecânica do IFBA, campus Simões Filho oferta na modalidade 

optativa a disciplina de Relações Étnico-Raciais, e trata também desta temática como parte 

do conteúdo das disciplinas de Ética, Sociologia e Projeto Social, de modo a atender ao 

requisito legal correspondente a Lei nº 11.645/08 e a Resolução CNE/CP Nº 1/2004, 

fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004.  

A disciplina de Libras, na modalidade optativa com a carga horária de 45 horas, 

também atendendo ao Decreto Nº 3.284/2003 é ofertada para os discentes do curso.  

As disciplinas de Inclusão, Ética, Sociologia do Trabalho e Relações Étnico-Raciais 

também abordam da temática e de maneira transversal sobre os aspectos relevantes das 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, que é tratado segundo o Parecer 

CNE/CP Nº 8, de 06, 03/2012, que originou a Resolução CNE/CP Nº 1, de 30/05/2012. 

As políticas de educação ambiental são tratadas na disciplina de Ciências do 

Ambiente, bem como de maneira transversal em atividades desenvolvidas nos projetos que 

utilizam o aprendizado baseado em problemas (PBL). 

Vale salientar, que o desenvolvimento de trabalhos abordando a aprendizagem 

baseada em problemas, trabalham de maneira transversal e interdisciplinar os temas citados 

anteriormente. Além disto, a instituição promove eventos como: IFBAILANDO (que trata de 

temas como gênero e sexualidade), Semana da Consciência Negra, Semana da Ciência e 

Tecnologia, entre outros. 
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4.1.1 Articulação da teoria com a prática 

 

A estrutura curricular proposta pelo curso de Engenharia Mecânica do IFBA, campus 

Simões Filho, busca estabelecer as competências e habilidades necessárias para um novo 

perfil profissional que atenda as exigências do mercado inovador, sustentável e também 

preocupado com o desenvolvimento tecnológico e social. 

Os componentes curriculares foram pensados a atender uma dinâmica de trabalho 

interdisciplinar durante o percorrer do curso, através da metodologia de aprendizagem 

baseada em problemas, que será melhor descrita no item de metodologia do curso. Segundo 

Pozo (1998), a orientação do currículo para a solução de problemas significa procurar e 

planejar situações suficientemente abertas para induzir nos alunos uma busca e apropriação 

de estratégias adequadas não somente para darem respostas a perguntas escolares como 

também às da realidade cotidiana.  

Os conteúdos curriculares do curso de Engenharia Mecânica são fundamentados na 

articulação teórico-prática, como sendo uma etapa fundamental no processo de ensino e 

aprendizagem. As aulas práticas estão presentes na maioria dos componentes curriculares 

do curso, permitindo, assim, o desenvolvimento das habilidades e competências necessárias 

ao perfil de um engenheiro mecânico. 

 

4.1.2 Curricularização da Extensão 

 

A partir da Resolução MEC nº 7, de 18 de dezembro de 2018, a Extensão ganha 

destaque nos cursos da Educação Superior, através da exigência de curricularização da 

mesma. O Art. 4º da referida resolução, afirma que: atividades de extensão devem compor, 

no mínimo, 10% (dez por cento) do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de 

graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos. 

Em virtude das exigências da Resolução MEC 7/2018, o IFBA aprova a 

regulamentação que normatiza a Curricularização da Extensão nos cursos de graduação no 

âmbito do IFBA, através da Resolução CONSEPE nº 24, de 15 de outubro de 2021. Esse 

documento ratifica a normativa do MEC, tomando-a como base para definir o desenho dessa 

curricularização na Instituição.  

 

Art. 3°. Entende-se por Extensão, para fins desta Diretriz, o processo 
educativo, cultural, político, social, científico e tecnológico que 
promove a interação dialógica e transformadora entre as instituições e 
a sociedade, levando em consideração a territorialidade, em 
conformidade com a Resolução CNE/CES 07/2018.  
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§ Único - A prática extensionista deve coadunar com a missão 
institucional do IFBA no sentido de promover a inclusão social e o 
desenvolvimento local sustentável de acordo com os arranjos 
produtivos e socioculturais locais em sintonia com as demandas e 
potencialidades da comunidade externa.  (Resolução CONSEPE/IFBA 
nº 24/2021) 

 

O curso de Engenharia Mecânica do campus Simões Filho, foi pensado e organizado 

desde a sua origem em 2017, com um perfil diferenciado por aproximar a Instituição da 

comunidade externa, sempre pautado no princípio da indissociabilidade entre Ensino, 

Pesquisa e Extensão. Coadunando assim, com a Resolução CONSEPE/IFBA nº 24/2021.  

 

Art. 6º. Os princípios da Curricularização da Extensão são: 
  
I - indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão no decorrer 
do itinerário formativo acadêmico;  
II - relação dialógica e interativa entre docentes, técnicos(as) 
administrativos(as), discentes e sociedade no desenvolvimento das 
ACEX; 
III - atendimento à comunidade externa como processo de aplicação 
de soluções acadêmicas ou institucionais às questões do meio social, 
especialmente junto à grupos em situações de vulnerabilidade 
socioeconômica e/ou ambiental;  
IV - indução do desenvolvimento sustentável, especialmente no 
universo dos arranjos produtivos, sociais e culturais dos territórios nos 
quais os campi estão inseridos;  
V - preparação dos(as) discentes para atuação no mundo do trabalho, 
conforme as dinâmicas do meio social e seu perfil de formação. 

 

Os princípios da Curricularização da Extensão se concretizam no curso de Engenharia 

Mecânica, através dos 8 (oito) componentes curriculares de PBL (Aprendizagem Baseada em 

Problemas) e dos componentes de Projeto Social e Inovação Tecnológica, além dos 

Seminários anuais de Experiências Exitosas. Esses componentes sempre existiram no curso 

e com o caráter extensionista. A Resolução veio institucionalizar algo que já era praticado no 

curso. 

Nos componentes de PBL, que ocorrem do 1º (primeiro) ao 8º (oitavo) semestre, é 

proposto a análise, pesquisa e apresentação de solução de um problema real trazido pelas 

empresas e instituições parceiras. Esse componente proporciona estudar conteúdos para 

além dos estabelecidos na matriz, explorando as possibilidades de atuação da engenharia, 

pensando de forma inventiva, buscando soluções viáveis, com menos impacto ambiental e 

que traga benefícios sociais, atendendo assim as necessidades da comunidade externa. Cada 

PBL tem carga horária de 30h, totalizando 240h.  

O componente de Projeto Social ocorre no 9º (nono) semestre, com carga horária de 

60h, destas, 50h destinadas a atividades de extensão. Propõe a interação de estudantes com 
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comunidades, ONG’s, associações e/ou Instituições que atuam em atividades de cunho 

social. Neste componente é realizado o levantamento de problemas que afligem a 

comunidade, através do contato in loco e selecionado aquele que pode ser solucionado com 

os conhecimentos construídos ao longo do curso de Engenharia Mecânica. O importante é 

criar uma consciência social/comunitária, fazendo os estudantes perceberem que a sua 

profissão não se limita a atuação no meio industrial, oferecendo uma formação cidadã ao 

futuro engenheiro. Já o componente de Inovação Tecnológica, ocorre no 9º (nono) semestre 

com carga horária de 60h, sendo 50h destinadas a atividades de extensão. Se propõe a 

buscar soluções de problemas a partir do uso da tecnologia, provocando a criatividade dos/as 

estudantes, sempre pensando nas necessidades da comunidade externa do entorno e global. 

Esse componente trabalha com o princípio da cultura maker, utilizando o laboratório IFmaker 

para a solução de problemas observados na comunidade, aproximando a sociedade do 

município de Simões Filho do IFBA.  

Quanto aos Seminários de Experiências Exitosas, muitos são realizados a anos. 

Desde o seminário de socialização das atividades do PBL e Projeto Social, bem como outros 

seminários de divulgação das atividades do campus, como: Semana de consciência Negra, 

Semana de Ciência e Tecnologia, ECONECTA, OPORTUNIZA, dentre outros. A partir de 

2023 o Seminário de Experiências Exitosas passa a compor um componente curricular da 

ACEX - Atividades Curriculares de Extensão - distribuído em 4 semestres de forma anual, 

visando a divulgação das atividades de sucesso realizadas pelos estudantes da Engenharia 

Mecânica nos diversos componentes, grupos de pesquisa e de extensão, sobretudo aqueles 

que envolvem a comunidade externa. Os Seminários trarão para o campus estudantes de 

escolas públicas do município, estudantes de Engenharia de outras IES, membros de 

instituições parceiras, participantes externos das atividades de extensão. Cada Seminário tem 

carga horária de 15h, totalizando 60h. 

 

4.2 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

São consideradas como atividades complementares aquelas de cunho social, 

profissional e cultural, desenvolvidas dentro ou fora do ambiente escolar, que se realizam por 

meio da participação em situações reais de vida e trabalho nas suas áreas de estudos para 

complementar o processo ensino-aprendizagem, contribuindo efetivamente para o 

desenvolvimento das competências. Essas atividades são executadas e avaliadas em 

conformidade com o projeto pedagógico do curso e com o calendário acadêmico a fim de se 

constituir em instrumento de integração, treinamento prático, aperfeiçoamento técnico, 
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cultural, científico e de relacionamento humano. Para o curso de Engenharia Mecânica as 

atividades complementares são de 120 (cento e vinte) horas, institucionalizadas pelos órgãos 

Colegiados do curso. 

Para efeito de acompanhamento e registro da carga horária a ser cumprida, as 

Atividades Complementares estão divididas nas seguintes categorias: 

 

1) Palestras, seminários, congressos, conferências ou similares, que versem sobre temas 

relacionados ao Curso. Por palestras, seminários, congressos, conferências ou similares 

entende-se a série de eventos, sessões técnicas, exposições, jornadas acadêmicas e 

científicas, organizados ou não pelo IFBA, nos quais o(a) estudante poderá atuar como 

ouvinte/participante ou na condição de palestrante, instrutor, apresentador, expositor ou 

mediador; 

2) Projetos de extensão cadastrados na Coordenação de Extensão da Unidade em que se 

realiza o Curso. Por projeto de extensão, entende-se a prestação de serviços à 

comunidade em questões ligadas à cidadania, de modo a pôr em prática a função social 

do conhecimento. Projetos propostos pelos próprios estudantes poderão ser aceitos, desde 

que submetidos previamente à Coordenação de Extensão da Unidade em que se realiza o 

Curso, a fim de que os projetos sejam cadastrados e acompanhados; 

3) Cursos livres e/ou de extensão certificados pela instituição promotora, com carga horária e 

conteúdo definidos. Considera-se como curso de extensão o conjunto articulado de ações 

pedagógicas, de caráter teórico ou prático, planejadas e organizadas de modo sistemático, 

com carga horária mínima de 8 horas, ofertados por Instituições de Ensino Superior 

credenciadas ou por outras organizações científicas e culturais formalmente instituídas; 

4) Estágios extracurriculares em instituições conveniadas com o IFBA. O estágio 

extracurricular visa propiciar a complementação da aprendizagem do(a) estudante através 

da vivência de experiências profissionais que não sejam obtidas no ensino escolar. Como 

estágios extracurriculares admitem-se as experiências realizadas na educação não formal, 

visando à popularização da ciência, os estágios realizados em centros de pesquisa e outros 

relacionados à área de formação; 

5) Atividades de Monitoria. Compreende-se como monitoria a atividade que propicia ao 

estudante a oportunidade de desenvolver, sob supervisão, suas habilidades para a carreira 

docente/profissional. O monitor é um auxiliar do corpo docente nas tarefas didático-

científicas, responsabilizando-se por atendimento a alunos que apresentem dificuldades 

de aprendizagem, por trabalhos práticos e experimentais em laboratório, por trabalhos 
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acadêmicos e de campo, além de outros compatíveis com seu grau de conhecimento e 

experiência. 

6) Atividades em instituições filantrópicas ou do terceiro setor. A atividade em instituições 

filantrópicas ou do terceiro setor pressupõe a ação voluntária em projetos sociais, 

caracterizada pelo trabalho solidário sem fins lucrativos; 

7) Atividades culturais, esportivas e de entretenimento. As atividades culturais, esportivas e 

de entretenimento visam formar um profissional com uma visão múltipla acerca das 

manifestações artísticas, culturais, esportivas e científicas. 

8) Disciplinas de cursos superiores reconhecidos e/ou autorizados não aproveitadas na 

análise de equivalência do curso desde que contribuam para o desenvolvimento das 

competências previstas para o egresso. 

 

São essas atividades que visam o aprofundamento dos estudos e ainda ampliam e 

diversificam os conhecimentos dos discentes na perspectiva proposta pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Engenharia proposto pelo Conselho 

Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior, as quais definem os princípios, 

fundamentos e procedimentos da formação dos Engenheiros e visam além da formação 

específica e suas competências e habilidades, uma formação mais 

 

generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a absorver e 
desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e 
criativa na identificação e resolução de problemas, considerando seus 
aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, com 
visão ética e humanística, em atendimento às demandas da 
sociedade. (CNE/CES, 2002). 

 

Atividades complementares realizadas em comunidades podem exemplificar muito 

bem esse trecho da Resolução, pois o discente do curso de Engenharia Mecânica além de 

poder exercer atividades socioeducativas, culturais, científicas, em contato com a realidade e 

de forma coletiva/comunitária, pode levantar diagnósticos, desenvolver, executar projetos de 

intervenção para resolver problemas específicos de tal comunidade e ainda de maneira 

interdisciplinar.  

As normas e demais orientações sobre as Atividades Complementares estão 

acessíveis no Regimento Interno de Atividades Complementares, disponível na página do 

curso no site oficial do IFBA, campus Simões Filho. 
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4.2.1 Supervisão das atividades complementares 

 

A Supervisão e validação de Atividades Complementares (vide quadro 6) é uma 

atribuição de caráter pedagógico, a ser exercida pelo colegiado do curso que pode a seu 

critério, instituir uma Comissão Avaliadora composta por três professores do curso de 

Engenharia Mecânica para realizar a supervisão das Atividades Complementares. Compete 

ao Colegiado ou à Comissão Avaliadora: 

 

a) Fornecer as orientações necessárias para a realização das Atividades 

Complementares; 

b) Orientar os(as) estudantes sobre o preenchimento adequado no Sistema Acadêmico 

SUAP (Sistema Unificado de Administração Pública); 

c) Acompanhar o cumprimento das normas aqui descritas para a realização das 

Atividades Complementares e a efetiva integralização da carga horária; 

d) Verificar a idoneidade da documentação fornecida pela estudante; 

e) Validar os documentos comprobatórios inseridos no Sistema Acadêmico pelo(a) 

estudante, apresentando as devidas justificativas em caso de indeferimento da 

solicitação; 

f) Julgar os casos omissos não previstos neste documento junto ao Colegiado do curso 

e/ou Coordenação do curso. 

 
Quadro 4 – Barema de validação e Aproveitamento das Atividades Complementares 

 

 
Atividade 

desenvolvida 

 
Número de horas 

válidas como 
Atividades 

Complementares 

Número máximo 
de horas que 

podem ser 
aproveitadas na 
integralização de 

200h de AC 

 
 

Documentos 
comprobatórios 

Palestras, 
seminários, 
congressos, 

conferências ou 
similares. 

1 hora de AD* = 1 hora 
de AC* 
1 trabalho apresentado = 

10 horas de AC. 

 
 

Até 60h 

Certificado de participação 

 
Projetos de 
extensão 

 
1 hora de AD = 1 hora de 

AC 

 
Até 40h 

Declaração ou certificado 
emitido pela Coordenação de 
Extensão 

 
Cursos livres e/ou 

de extensão 

 
 
1 hora de AD = 1 hora de 

AC 

 
Até 40h/semestre 

Declaração ou certificado 
emitido pela instituição 
promotora, com a respectiva 
carga horária 
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Estágios 

extracurriculares 

 
1 hora de AD = 1 hora de 

AC 

 
 
 
 

Até 40h 

Declaração da instituição em 
que se realiza o estágio, 
acompanhada do programa 
de estágio, da carga horária 
cumprida pelo estagiário e da 
aprovação do orientador 

 
 

Monitoria 

 
 
1 hora de AD = 1 hora de 

AC 

 
 

Até 40h 

Declaração do professor 
orientador ou Certificado 
expedido pelo colegiado do 
curso. 

 
Atividades 

filantrópicas. 

 
1 hora de AD = 1 hora de 

AC 
 

 
 

Até 40h 

Declaração da instituição, em 
papel timbrado, com a carga 
horária cumprida. 

 
Atividades culturais, 

esportivas e de 
entretenimento. 

 
 
1 hora de AD = 1 hora de 

AC 

 
 

Até 40h 

Apresentação de ingresso, 
programa, “folder” etc. que 
comprove a   participação no 
evento, endossado pelo 
professor proponente da 
atividade 

Iniciação científica, 
tecnológica ou de 
docência 

4 horas de AD = 1 hora 
de AC 

Até 100h Termo de outorga da 
Iniciação Científica ou 
declaração ou certificado do 
professor orientador 

Publicação, como 
autor, do todo ou de 
parte de texto 
acadêmico. 

40 horas de AC por 
publicação em revista 
indexada; 
20 horas de AC por 
publicação de capítulo de 
livro com conselho 
editorial; 
15 horas de AC por 
trabalho completo em 
anais com conselho 
editorial; 
5 horas de AC por 
publicação de resumo ou 
artigo; 
5 horas de AC em revista 
especializada, mas não 
indexada. 

Até 100h Apresentação da publicação  
ou de sua folha de rosto. 

Participação em 
comissão 

organizadora de 
evento educacional 

ou científico 

 
1 hora de AD = 5 horas 

de AC 

 
 

Até 30 horas 

Declaração ou certificado 
emitido pela instituição 

promotora, com a respectiva 
carga horária. 

Participação em 
órgãos colegiados, 
conselhos setoriais 

e superiores do 
IFBA ou das 

esferas municipais, 

 
 
 

4 horas de AD = 2 horas 
de AC 

 
 
 

Até 30 horas 

 
 
 

Ata da reunião 
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estaduais ou 
federais 

Participação em 
órgãos de 

representação 
estudantil 

 
30 horas de AD = 1 hora 

de AC 

 
Até 30 horas 

Ata de Reunião, declaração 
do órgão de representação 

com a respectiva carga 
horária. 

Disciplinas de 
cursos superiores 
reconhecidos e/ou 
autorizados não 
aproveitadas na 

análise de 
equivalência do 

curso 

 
 
 

1 hora de AC = 1h de AD 

 
 
 

Até 100h 

 
 
 

Histórico escolar 

AD* = Atividades Desenvolvidas; AC* = Atividades Complementares 
 

 

4.3 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

O estágio curricular supervisionado tem como objetivo dar oportunidade ao discente 

acompanhar e realizar atividades práticas em situações reais que o engenheiro mecânico está 

inserido, de forma a contribuir na sua formação profissional, seja pelo desenvolvimento da 

competência técnico-social-científica, seja pelo compromisso ético-político que o discente 

esteja inserido. 

O estágio curricular supervisionado do curso de Engenharia Mecânica do IFBA, 

campus Simões Filho, está baseado na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e no 

Regulamento de Estágio disposto pelas Normas Acadêmicas para o ensino superior do IFBA. 

O estágio propicia a complementação do processo ensino-aprendizagem e é realizado de 

forma planejada, acompanhada e avaliada de acordo com a grade curricular, programas e 

calendários escolares, constituindo um instrumento de integração, aperfeiçoamento técnico-

cultural, científico e de relacionamento humano. O estágio, independente do aspecto 

profissionalizante, poderá assumir a forma de atividade de extensão, mediante a participação 

do estudante em empreendimentos ou projetos de interesse sociais. 

O estágio supervisionado é um componente curricular obrigatório, com carga horária 

total de 180 horas. O(A) estudante é considerado(a) habilitado(a) à realização do estágio na 

modalidade obrigatório se estiver cursando a partir 4° período de referência no Sistema 

Acadêmico SUAP ou caso já tenha concluído 40% ou mais da carga horária total das 

disciplinas regulares do curso. A carga horária do estágio obrigatório corresponde a 

aproximadamente 5% da carga horária total do curso, estando assim em consonância com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de engenharia.  
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O IFBA, campus Simões Filho, possui convênio para realização de estágio com 

diversas empresas da região, em especial, empresas do Pólo Industrial de Camaçari, Centro 

Industrial de Aratu, Salvador e Região metropolitana. Além destas, destaca-se a relação com 

os Agentes de Integração de estágio CIEE, IEL, CIDE, NUBE, dentre outros. 

A realização do estágio faz-se mediante termo de compromisso celebrado entre o(a) 

estudante e a unidade concedente, com interveniência obrigatória do Instituto que mantém 

convênio com os espaços que receberão o(a) seu(sua) discente. São considerados(as) 

estudantes da disciplina Estágio Supervisionado do curso de Engenharia Mecânica, os(as) 

que tenham efetivado matrícula na referida disciplina. 

A jornada de atividades da disciplina Estágio Supervisionado é cumprida em horário 

fixo ou variável durante a semana. Sob qualquer hipótese, o horário estabelecido poderá 

conflitar com o horário de aulas do estudante, devendo ser fixado de comum acordo entre a 

Coordenação de Estágio do Curso, estudante, instituição e constar no termo de compromisso.  

 O estágio curricular será acompanhado pelo professor orientador de estágio do IFBA, 

que aprova os programas de atividades, planos e projetos a serem desenvolvidos durante o 

período estabelecido e pelo seu supervisor de estágio, na empresa, considerando o plano de 

atividades de estágio que integra o termo de compromisso. Após a conclusão do estágio, o(a) 

estudante apresenta ao supervisor o relatório conclusivo das atividades desenvolvidas 

durante o estágio, respeitando-se os prazos definidos no programa da disciplina. 

A nota que representa a avaliação final do estágio segue uma escala de 0 (zero) a 10 

(dez) pontos e considera a seguinte composição: 4 (quatro) pontos correspondem à nota 

obtida a partir da avaliação dos formulários de acompanhamento pelo professor orientador 

(Autoavaliação de desempenho do estagiário, Avaliação de desempenho do estagiário pela 

unidade concedente, Relatório periódico de atividades, Relatório de orientação de estágio 

obrigatório - entrevistas); 6 (seis) pontos correspondem à nota obtida na avaliação do 

Relatório final de estágio obrigatório pelo professor orientador. O(A) estudante será 

considerado(a) aprovado(a) no estágio curricular obrigatório caso alcance média final igual ou 

superior a 7,0 (sete) pontos. A apresentação dos relatórios está condicionada às entrevistas 

periódicas realizadas entre professor orientador e estagiário, que devem ocorrer, pelo menos, 

em 3 (três) encontros semestrais até o final do período de estágio. 

O curso de Engenharia Mecânica segue o Regulamento de Estágio do IFBA, 

disponível na página do curso de Engenharia Mecânica no site oficial do IFBA, campus 

Simões Filho, onde consta claramente os objetivos e procedimentos que devem ser seguidos 

e estão expressas todas as dinâmicas de orientação, prática, coordenação, supervisão e 
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avaliação do estágio, atendendo, também, às normas acadêmicas para os cursos superiores 

da Instituição. 

 

4.3.1 Estágio não obrigatório 

 

 Dentre as atividades acadêmicas vinculadas à formação do aluno, o curso incentiva a 

participação do aluno em estágios não obrigatórios e voluntariado como forma de buscar 

desenvolver habilidades tácitas necessárias à atuação do estudante de engenharia. 

 Entende-se por estágio não obrigatório, o ato educativo escolar supervisionado, 

desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 

educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de Educação Superior, 

de Educação Profissional, de Ensino Médio, da Educação Especial e dos anos finais do 

Ensino Fundamental, na modalidade Profissional da Educação de Jovens e Adultos. 

 Para esse tipo de estágio, deverá ser considerada a Lei nº11.788, de 25 de setembro 

de 2008. Portanto, ratifica-se que o estágio não obrigatório faz parte do projeto pedagógico 

do curso por integrar o roteiro formativo do educando e visar ao aprendizado de competências 

e habilidades próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando 

seu desenvolvimento para a vida cidadã e para o trabalho enquanto princípio educativo. O 

estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga 

horária regular e obrigatória, que poderá ser utilizado como atividade complementar no caso 

do(a) discente em Engenharia Mecânica. O estágio não obrigatório poderá ser realizado 

livremente, a qualquer tempo, desde que o(a) estudante possua matrícula ativa e siga todos 

os procedimentos relativo às normas vigentes.  

 

4.4 PROJETO FINAL DE CURSO – PFC 

 

Conforme previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em 

Engenharia, o Projeto Final de Curso (PFC) deve demonstrar a capacidade de articulação das 

competências inerentes à formação do engenheiro. No curso de Engenharia Mecânica do 

IFBA, campus Simões Filho, o Projeto Final de Curso é um componente curricular obrigatório 

com carga horária de 30 horas (2 créditos), podendo ser realizado individualmente ou em 

equipe de no máximo 3 (três) estudantes, sendo que, em qualquer situação, serão realizadas 

avaliações da contribuição de cada aluno, sob a supervisão de um professor orientador, 

apresentado em seminário interdisciplinar, podendo ser desenvolvido e apresentado sob 

forma de monografia, artigo científico, estudo dirigido, projeto de informática, experimentos 
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didáticos, produção de material didático ou outro tipo de trabalho técnico-científico definido 

pelo Colegiado em função das características do curso. 

O PFC permite ao aluno a demonstração dos conhecimentos adquiridos ao longo do 

curso, aplicando a metodologia científica durante a sua execução. O PFC é componente 

curricular obrigatório do curso e pode ser realizado pelos(as) estudantes após terem, pelo 

menos, 80% de carga horária das disciplinas do curso concluída e cursado todos os requisitos 

necessários. Mediante matrícula na disciplina PFC, este trabalho será formalizado, seguindo 

um programa de atividades, acompanhamento e avaliação. As disciplinas Metodologia da 

Pesquisa e Introdução ao Projeto auxiliam no sentido de oferecer as ferramentas necessárias 

para realização do PFC, de maneira a articular a pesquisa tecnológica, conceitos teóricos e 

elaboração de trabalhos acadêmicos. 

No tocante à sua realização, formas de apresentação, avaliação, atribuições, dentre 

outras orientações, as normas a serem observadas estão disponíveis para toda comunidade 

acadêmica no Regulamento do Projeto Final de Curso, disponível na página do curso de 

Engenharia Mecânica no site oficial do IFBA, campus Simões Filho. 

 

4.5 CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS 

ANTERIORES 

 

É previsto o aproveitamento de estudos pelo reconhecimento de disciplinas 

previamente cursadas com aprovação na Instituição ou em outra Instituição de Ensino 

Superior reconhecida, sempre respeitando as normas acadêmicas em vigor, conforme artigo 

41 da LDB no 9.394/1996. 

Para a disciplina de Estágio Supervisionado, é previsto o aproveitamento de 

experiências profissionais anteriores, permitindo validar o conhecimento e experiência de 

profissionais que já estão inseridos no mercado de trabalho.  

O(A) estudante empregado(a) ou com experiência anterior na iniciativa privada ou 

pública, poderá solicitar o aproveitamento de suas atividades profissionais para dispensar 

parcial ou totalmente o estágio, desde que atue ou tenha atuado na área do respectivo curso. 

Para tanto, as atividades devem ser aprovadas por docente da área, delegado pelo 

Coordenador de curso. O Regulamento de Estágio do IFBA, disponível na página do curso de 

Engenharia Mecânica no site oficial do IFBA, campus Simões Filho, estabelece todas as 

orientações e documentos a serem apresentados para caracterização de aproveitamento de 

experiências anteriores. 
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4.6 CERTIFICAÇÃO E DIPLOMAÇÃO 

 

O setor de Gerência de Registros Acadêmicos (GRA) do campus Simões Filho é o 

departamento responsável pela emissão dos certificados e diplomas aos formados dos 

diferentes cursos do campus. A Resolução nº 22/2012/CONSUP, de 04 de setembro de 2012, 

do IFBA trata das diretrizes e procedimentos que os discentes devem seguir para solicitar e 

receber o diploma de graduação em Engenharia Mecânica. 

 

4.7 METODOLOGIA DO ENSINO 

 

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para 
a sua produção ou a sua construção (Freire, 1999). 

 

A aprendizagem não se dá apenas pela internalização de conteúdos, é preciso 

também organizar os conhecimentos de modo a transformá-los em habilidades da prática 

profissional. Assim, a metodologia de ensino é fundamental como ponte entre teoria e prática.  

A proposta do curso de Engenharia Mecânica do campus de Simões Filho, visa 

contribuir com o projeto de nação, com o projeto de desenvolvimento, com a educação do 

cidadão brasileiro e assim, integrar a formação geral com a formação específica, a formação 

política com a formação técnica, a cultura com o trabalho, o humanismo com a ciência, a 

educação com a qualificação profissional, conforme os princípios filosóficos e teórico-

metodológicos gerais que norteiam as práticas acadêmicas do IFBA. 

Ainda, será respeitado e considerado o que diz: a Resolução Nº 09 de 2016 do IFBA, 

que trata da acessibilidade pedagógica; a Lei Nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012; e a Lei  

Nº 13.146/2015 Art 28  - V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes 

que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, 

favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de 

ensino. A metodologia implantada no curso, também desenvolverá a acessibilidade atitudinal 

de todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. 

O NAPNE (Núcleo de Atenção às Pessoas com Necessidades Específicas), 

responsável pelo atendimento e encaminhamento para Atendimento Educacional 

Especializado aos discentes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, altas 

habilidades/superdotação e com transtornos específicos de aprendizagem, dá o apoio sempre 

que necessário, para as adaptações nos projetos e práticas docentes.  

Nos cursos de Engenharia, onde o “saber fazer” coloca-se como ponto imprescindível, 

percebe-se claramente uma limitação nas propostas metodológicas utilizadas.  Neste sentido, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
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várias pesquisas vêm sendo realizadas com o objetivo de encontrar meios alternativos para 

uma formação mais integral deste profissional. 

Segundo Escrivão Filho e Ribeiro (2007), na educação em engenharia ainda 

predominam os currículos tradicionais, a fraca interdisciplinaridade e a integração tardia, 

quando presente, entre os diferentes componentes curriculares, entre a teoria e a prática e 

entre o mundo escolar e o mundo profissional. 

A metodologia proposta pelo curso é a que priorize além da formação teórica técnico 

científica necessária à formação especifica do engenheiro mecânico, outras que favoreçam a 

formação do profissional desejado pela CNE/CES, por isso objetiva no contexto de rápida 

transformação socioeconômica desenvolver determinadas competências e habilidades. Não 

apenas para cumprir as exigências curriculares ou satisfazer as necessidades do oscilante 

mundo do trabalho, mas que de fato possibilite ao educando participar efetivamente de seu 

processo de aprendizagem, agindo e interferindo na construção dos saberes pertinentes a 

sua área tanto individualmente como coletivamente. 

Nesse sentido, propõe-se desenvolver através de métodos como o PBL (Problem 

Based Learning) e desenvolvimento de Projetos de Intervenção para alcançar os objetivos 

propostos na formação do engenheiro mecânico do campus de Simões Filho.  

O PBL desenvolve também a habilidade de trabalhar em grupo. Por ser método de 

aprendizagem centrado no discente (de forma autodirigida) requer algumas exigências 

específicas. Como por exemplo, o professor orientador não deve orientar grandes grupos. Por 

outro lado, por ser centrado no discente, permite que habilidades e dificuldades individuais 

sejam trabalhadas segundo os princípios da Inclusão. 

Segundo Savin-Baden (2000), o PBL contempla muitos fundamentos e procedimentos 

dos métodos da aprendizagem ativa/colaborativa e do construtivismo e é reconhecido por sua 

capacidade de trabalhar simultaneamente conceitos, habilidades e atitudes no contexto 

curricular e na sala de aula, sem a necessidade de disciplinas serem concebidas 

especialmente para esse fim. 

O que vai diferenciar o curso de Engenharia Mecânica do IFBA, campus Simões Filho, 

é a capacidade de formar o Engenheiro Mecânico dentro da nova realidade técnico cientifica 

e social que se espera e que postula a CNE/CES (2002), bem como as propostas do projeto 

norteador para os cursos de engenharia dos Institutos Federais. Um profissional nessa “nova 

realidade” com rápidas transformações tecnológicas (denominada de Revolução tecnológica) 

que mudou não apenas a forma dos indivíduos se comunicarem, mas também a produção e 

o mundo dos negócios, que por sua vez reverberam nos mundos do trabalho. 
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Uma das áreas particularmente afetadas pelo ritmo acelerado das 
mudanças é a engenharia, porque abriga grande parte do 
conhecimento com aplicação tecnológica imediata. Este fenômeno 
afeta a engenharia, a prática do engenheiro e, consequentemente, o 
ensino da engenharia, o que pode ser atestado pela grande expansão 
da base de conhecimento em ciência e tecnologia e pela rápida 
obsolescência de muito daquilo que é ensinado durante o período de 
formação profissional. A combinação desses efeitos mais visíveis 
obriga os engenheiros a continuamente reaprenderem sua profissão. 
(RIBEIRO, 2005, p.14). 

 

Independente das áreas específicas da Engenharia, as Diretrizes postuladas pela 

CNE/CES (2002) exigem que para a formação desses profissionais, os cursos busquem 

desenvolver determinados atributos voltados não apenas para os conhecimentos específicos 

(científicos e tecnológicos), mas também atividades práticas objetivando desenvolver 

habilidades necessárias ao seu campo de formação e, ainda, atividades de caráter atitudinais, 

como Ética, comprometimento com o meio ambiente, responsabilidade social e respeito às 

diferenças. 

É certo também que muitos cursos de engenharia pelo país buscam atender tais 

demandas em seus projetos pedagógicos. O nosso, contudo, visa atender integralmente tais 

objetivos (que são representados por um aumento de conhecimentos científicos mais o 

desenvolvimento de habilidades e atitudes profissionais) mas sem sobrecarregar o currículo 

nem estender o tempo para essa formação. 

A estratégia será a utilização do método PBL como proposta pedagógica. É notório 

que na maioria dos cursos de engenharia segundo Ribeiro (2005) ainda predominam 

metodologias tradicionais de ensino. Mesmo os componentes curriculares que requerem 

atividades práticas, geralmente o fazem partindo de um corpus teórico, e o método PBL age 

estrategicamente de modo inverso. 

Contudo, o PBL não deve ser encarado como uma “receita milagrosa” nem como 

opositora ao ensino tradicional, nem tampouco ser utilizada sem sua total compreensão. Deve 

antes de tudo ser vista como uma metodologia a ser implantada em/no/para o contexto. O 

que significa que quando usada como método de ensino/aprendizagem focado em problemas 

contextualizados está agindo diretamente para a atuação profissional dos futuros 

engenheiros. Através de problemas calcados em necessidades reais, estimula a resolução de 

situações/problemas. Processo pelo qual o educando participa ativamente na construção de 

conhecimentos, além de ser excelente para desenvolver a interdisciplinaridade. 

 

O PBL é uma metodologia de ensino e aprendizagem que utiliza 
problemas – coerentes para com a futura atuação dos alunos como 
profissionais e cidadãos – para iniciar, enfocar e motivar a 
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aprendizagem dos conhecimentos conceituais, procedimentais e 
atitudinais objetivados. (RIBEIRO, 2008, p. 24). 

 

Os discentes serão inicialmente confrontados com uma situação apresentada no Ciclo 

Temático Anual e a partir de uma situação real (problema), buscarão uma solução para 

resolvê-lo utilizando a metodologia PBL. 

 

4.7.1 Ciclos desenvolvidos em anos temáticos 

 

Os componentes curriculares oferecidos no curso de Engenharia Mecânica, campus 

de Simões Filho, são distribuídos em dez semestres e a metodologia PBL será utilizada em 8 

semestres, que serão divididos em 4 ciclos anuais. Em cada ciclo, ou seja, em cada ano, 

conteúdos específicos das principais áreas da Engenharia Mecânica serão abordados. Ao 

total serão quatro áreas trabalhadas nos ciclos como descritos abaixo: 

 

1º ciclo – Ciência e Tecnologia dos Materiais; 

2º ciclo – Processos de Fabricação; 

3º ciclo – Sistemas Termo fluidos; 

4º ciclo – Sistemas Mecânicos; 

Reinício do ciclo – Ciência e Tecnologia dos Materiais. 

 
 

Figura 3 - Início do ciclo profissional utilizando PBL 
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Figura 4 - Entrada de alunos no curso a partir do segundo ciclo 

 

 
 
 
 

 
Figura 5 - Entrada de alunos no curso a partir do terceiro ciclo 
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Figura 6 - Término do ciclo para os alunos que entraram no primeiro ciclo 
 

 
 
 

 

4.8 INTERDISCIPLINARIDADE 

 

O trabalho interdisciplinar requer inicialmente um bom entendimento da questão, além 

de bom senso. Os componentes curriculares ou disciplinas podem ser compreendidas como 

categorias do conhecimento científico e ultrapassar os limites dessas fronteiras implica correr 

riscos dada as diferenças e conflitos inerentes a todas as áreas do conhecimento. Todavia, 

quando problematizamos de forma interdisciplinar estamos nos abrindo a uma diversidade de 

possibilidades, pois os olhares plurais sobre um mesmo objeto de estudo ou fenômeno nos 

abre a um contexto de resoluções ou analises com perspectivas distintas.  

Processos dinâmicos que requerem uma abordagem multirreferenciada, respeitando 

os limites conceituais das disciplinas envolvidas no processo.    

                     

Nas últimas décadas, a educação e os sistemas de ensino adotaram postura 
semelhante e encontram-se as voltas com o desafio de buscar soluções para 
adequar um conhecimento compartimentado em disciplinas, à 
multidimensionalidade dos problemas do mundo globalizado. (CAMPOS, 
2004, p. 104). 

 

Em outras palavras seria o que Edgar Morin defende: ajudar uma aptidão que 

teoricamente os indivíduos já tem. Contextualizar e relacionar cada conhecimento a seu 

contexto. (MORIN, 2001). 

As metodologias propostas para o curso de Engenharia Mecânica do campus Simões 

Filho são de caráter interdisciplinar e que requerem além de uma nova postura mais ativa por 

parte do educando, instigando-o ao aprofundamento dos estudos, a capacidade de agregar o 
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máximo dos conhecimentos estudados nos componentes curriculares durante o período em 

que se encontram no curso (semestre) à necessidade de buscar a integralização destes 

quando necessário. 

O uso da metodologia PBL nos cursos de engenharia permitem uma maior harmonia 

nos cursos de engenharia. Segundo RIBEIRO (2008), o modelo PBL original sofreu algumas 

modificações para o uso em arquitetura e engenharia pelo fato de as soluções objetivadas no 

ensino dessas áreas não se reduzirem à obtenção de um diagnóstico e à escolha de um entre 

vários tratamentos. Ao contrário, na engenharia o processo de resolução do problema é mais 

complexo, frequentemente resulta em mais de uma solução e implica a confecção de um 

artefato concreto (e.g., projeto, maquete, protótipo, modelo etc.). Esse processo requer mais 

tempo e implica conhecimentos conceituais e procedimentais mais difíceis de serem 

desenvolvidos, autonomamente em um tempo compatível com o período exíguo de formação 

dos alunos.   

Esse método atende aos princípios da interdisciplinaridade na medida em que a 

solução de problemas exige que o aluno estabeleça relações entre os diversos conteúdos e 

processos aprendidos.  Os problemas propostos no curso de Engenharia Mecânica possuem 

grau de complexidade e interdisciplinaridade ampliados, outro aspecto relevante que será 

considerado é a capacidade de inovação e compromisso social nas soluções apresentadas. 

Vale ressaltar que os propostos problemas são reais, que poderão vir de parcerias 

estabelecidas com empresas e comunidade. 

A interdisciplinaridade apesar de muito propalada no ambiente escolar nem sempre é 

conduzida ou alcançada, mas acreditamos que a prática dos métodos escolhidos impele 

peremptoriamente a esse caminho. 

 

4.9 ATIVIDADES DE PESQUISA 

 

Tendo como base o PPI (2013) a pesquisa no IFBA deve ter por princípio a vinculação 

estreita com o desenvolvimento local e a inclusão social, a partir da produção da ciência e da 

tecnologia, através do pensamento intelectual comprometido com a construção da cidadania, 

da democracia, de defesa do meio ambiente e da vida, de criação de produtos e processos 

solidários. O escopo principal da pesquisa no IFBA deve ser o bem-estar social e o 

desenvolvimento do país. Deve buscar estabelecer a articulação com o ensino e a extensão, 

de forma integrada entre os diversos níveis e modalidades de ensino e áreas 

técnicas/tecnológicas, promovendo oportunidades para uma educação continuada, que deve 

estar atenta ao dinamismo da sociedade e do mundo. A indissociabilidade entre ensino, 
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pesquisa e extensão além de promover a articulação das diferentes áreas de conhecimento e 

a inovação científica, tecnológica, também deve ater-se às atividades artística e cultural. 

 

Por esse caminho, o Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Mecânica deverá: 

 
a)   Estimular a participação dos alunos em projetos de iniciação científica, atividades de 

pesquisa e de inovações tecnológicas vinculadas às linhas e grupos de pesquisa que 

favoreçam o fortalecimento da área específica de conhecimento, bem como a 

articulação entre as diversas áreas;  

b)   Implementar um programa permanente de avaliação e acompanhamento das 

atividades de pesquisa; 

c)   Estimular a socialização e divulgação interna e externa da produção científica do 

IFBA. 

d)   Articular o estabelecimento de acordos de cooperação com universidades, 

instituições, organizações e redes de pesquisa, visando aprimorar a qualidade da 

pesquisa e a formação dos estudantes.  

 

Respeitando-se os princípios aqui indicados, serão consideradas atividades de 

pesquisa a produção do conhecimento realizada por grupos de pesquisa ou docente, 

individualmente, no sentido do desenvolvimento tecnológico, científico, artístico, cultural e a 

qualificação da ação pedagógica dos docentes do IFBA. Além disso, serão consideradas 

atividades complementares da pesquisa: 

 

a)  Publicação como co-autor de artigos científicos em revistas científicas, congressos, 

simpósios e seminários, nacionais ou internacionais; 

b)  Participação em congressos, simpósios, seminários e outros eventos técnico-

científicos, de abrangência local, regional, nacional e internacional. 

c)  Participação como co-autor na produção de livro técnico ou científico, capítulo de livro 

ou citação em artigos de periódicos indexados; 

d)  Editoração, organização e/ou tradução de livros técnicos/científicos; 

e)  Participação como inventor em Patentes ou Modelo de Utilidade. 

f)   Participação na produção de manual técnico. 

g)  Outras atividades correlatas. 
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Institucionalmente, o fomento à pesquisa se dá, dentre outras maneiras, por meio da 

divulgação dos seguintes editais periódicos, ofertando bolsas de pesquisa: 

 

▪ Edital PRPGI de apoio à participação em eventos científicos e/ou tecnológicos; 

▪ Edital PIBITI/IFBA/CNPq, para seleção de bolsistas de iniciação tecnológica e 

inovação; 

▪ Edital PIBIC/IFBA/FAPESB/CNPq, para seleção de bolsistas de iniciação científica. 

 

4.10 ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 

As Políticas de Extensão do Projeto do Curso de Engenharia Mecânica embasadas no 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFBA (2013) considera que as suas ações devem 

propiciar aos estudantes experiências na sua área de conhecimento de forma indissociável 

do ensino e da pesquisa, indo ao encontro da superação da dicotomia existente entre 

produção do saber e a sua socialização, bem como deixando clara a opção política de 

atendimento às demandas sociais da maioria da população, afirmando os princípios da 

economia solidária e do cooperativismo, efetivando a formação para a cidadania e a 

transformação social que se deseja. Deve, ainda, criar condições para que a sociedade tenha 

acesso ao IFBA, por meio de cursos de extensão e de outros serviços, transferindo 

conhecimentos que contribuam para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e da 

consciência de preservação ambiental. 

As atividades de extensão serão desenvolvidas com um caráter comunitário, incluindo 

atividades de divulgação artística, esportiva, cultural, científica e tecnológica, remuneradas ou 

não, de iniciativa da Instituição, dos servidores, compreendendo:  

 

a)   Participação como membro de programa/projeto de extensão institucional apoiado 

pelo IFBA (comunitário, cultural, esportivo ou similar); 

b)   Participação em projeto de extensão financiado por órgão público ou privado. 

 

As atividades de extensão do IFBA são desenvolvidas com os seguintes objetivos: 

 

a) Reafirmar a extensão como processo acadêmico indispensável à formação do 

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

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

ações, projetos e programas multi, inter ou transdisciplinar e interprofissional;  
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c) Propiciar ao estudante, prioritariamente, na sua área de formação profissional, 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;  

d) 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;  

e) 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;  

f) Estruturar e desenvolver mecanismos que promovam a interação contínua e recíproca 

entre a extensão e as atividades de ensino e pesquisa;  

g) 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. 

 

4.10.1 Princípios orientadores da pesquisa, ensino e extensão 

 

O Instituto Federal da Bahia (IFBA) tem políticas de estímulo à extensão e a pesquisa 

científica e tecnológica para pesquisadores, bem como estudantes dos diferentes níveis de 

ensino e técnicos administrativos, cujo principal objetivo é difundir, fomentar e estimular a 

produção científica.  A extensão e a pesquisa são compreendidas como processo educativo, 

cultural e científico que se articula com o ensino de forma indissociável e viabiliza a relação 

transformadora entre universidade e sociedade.  

Do ponto de vista da implementação, a pesquisa e a extensão no IFBA são movidas 

pela ação de seus pesquisadores que obtêm recursos para desenvolver as suas pesquisas 

através da submissão de projetos junto aos órgãos de fomento (FINEP, CNPq, FAPESB, etc.), 

bem como com recursos disponibilizados pela própria instituição.  

No âmbito do campus Simões Filho, o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da 

extensão ocorre de forma indissociável como previsto no PPI – 2013 do IFBA apresentando-

se como um imperativo para a prática pedagógica do Curso de Engenharia Mecânica de 

maneira a viabilizar ao aluno a compreensão crítica da realidade, necessária à promoção do 
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desenvolvimento tecnológico, cultural e científico de forma sustentável, e de transformação 

da sociedade. 

Desta forma, o processo ensino/aprendizagem não deve ficar restrito à transmissão 

de conhecimentos somente no ambiente da sala de aula, passando necessariamente pela 

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 estudante tenha suas experiências de 

pesquisa e extensão baseadas na realidade, os conteúdos devem ser tratados de forma 

interdisciplinar e retirados da realidade do trabalho e a ela retornem na forma de reflexão e 

intervenção. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Mecânica do IFBA, campus Simões 

Filho, almeja uma prática educativa baseada numa pedagogia crítica, cujo objetivo principal é 

o desenvolvimento do senso crítico do estudante em relação ao mundo, pautado nos 

princípios de igualdade, solidariedade e sustentabilidade.  

A ação educativa se baseará nos aspectos indissociáveis do tripé 

ensino/pesquisa/extensão que pode ser traduzido em um conceito de sala de aula, que não 

se limita ao espaço físico da instituição, mas compreende todos os espaços em que se realiza 

o processo ensino-aprendizagem passando a expressar num conteúdo 

interdisciplinar/transdisciplinar. 

A seguir, apresentam-se os princípios gerais que norteiam o desenvolvimento do 

ensino, da pesquisa e da extensão do Projeto do Curso de Engenharia Mecânica, baseados 

no PPI do IFBA (2013). 

 

▪ Indissociabilidade: será sempre observada a integração entre ensino, pesquisa e 

extensão, assim como a Instituição buscará a articulação de diferentes áreas de 

conhecimento;  

▪ Verticalização: Verticalização entre os diversos níveis e modalidades de ensino;  

▪ Continuidade: As áreas técnicas/tecnológicas promoverão oportunidades para uma 

educação continuada;  

▪ Unificação: Buscar-se-á a unificação entre cultura/conhecimento e trabalho, para 

desenvolver as funções do pensar e do fazer;  

▪ Integração: A busca da integração interdisciplinar permitirá a geração, construção e 

utilização do conhecimento produzido pelo ensino e pela pesquisa aplicada para 

solução de problemas econômico-sociais da região. A vinculação estreita à tecnologia, 
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destinada à construção da cidadania, da democracia e da vida ativa de criação e 

produção solidárias em uma perspectiva histórico-crítica;  

▪ Inovação: A implementação da inovação científica, tecnológica, artística, cultural, 

educacional e esportiva deverá orientar as ações da Instituição;  

▪ Democracia: A Instituição promoverá a vivência democrática, buscando a participação 

da comunidade acadêmica nos processos de planejamento e gestão;  

▪ Qualificação: A Instituição buscará, de modo permanente, a qualificação e a 

capacitação de seu quadro de pessoal e a melhoria de sua estrutura, de seus 

processos organizacionais e de seus programas e ações;  

▪ Autonomia: O IFBA preservará a autonomia didático-científica, administrativa, 

disciplinar e de gestão financeira e patrimonial;  

▪ Respeito: A Instituição deverá assegurar o respeito e a valorização da pessoa humana 

em sua singularidade e diversidade;  

▪ Responsabilidade: O instituto terá compromisso com o bem público, sua 

administração e sua função na sociedade, primando sempre pelo bem comum, pela 

ética e priorizando a satisfação das necessidades coletivas à frente das pessoas;  

▪ Inserção: O IFBA deverá se integrar à sociedade em seu contexto socioeconômico e 

cultural no âmbito regional, nacional e internacional;  

▪ Difusão: O IFBA disponibilizará todo conhecimento que desenvolver, dando suporte 

aos arranjos produtivos locais, nas áreas social e cultural;  

▪ Permanência: A instituição deverá desenvolver uma política de assistência aos 

estudantes em situação de vulnerabilidade social, possibilitando a acessibilidade e 

inclusão de pessoas com deficiências e necessidades educativas específicas;   

▪ Inclusão: Ações Afirmativas de inclusão e garantia de acesso para egressos de 

Escolas Públicas e/ou em situações de vulnerabilidade social, levando em 

consideração as questões étnico-raciais e de gênero;  

▪ Qualidade: O IFBA buscará sempre a excelência no Ensino na Pesquisa e Extensão;  

▪ Equidade: O Instituto promoverá nas suas relações ações de equidade;  

▪ Transparência: Os servidores, principalmente quando ocuparem um cargo de direção 

ou função gratificada, têm a obrigação de divulgar seus atos administrativos e 

pedagógicos de forma ampla, irrestrita, permanente, atendendo assim o princípio da 

publicidade da administração pública;  

▪ Sustentabilidade: O IFBA comprometer-se-á com a preservação ambiental, de forma 

a garantir a sustentabilidade nas suas ações.  
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▪   Trabalho: O trabalho assumido como princípio educativo, tendo sua integração com 

a ciência, a tecnologia e a cultura como base da proposta política-pedagógica e do 

desenvolvimento curricular. 

 

4.10.2 Diretrizes gerais da pesquisa, ensino e extensão 

 

O Projeto do Curso de Engenharia Mecânica embasado na indissociabilidade do 

ensino, da pesquisa e da extensão deverá seguir as seguintes diretrizes já previstas no PPI 

do IFBA (2013): 

 

▪ Contribuir para o desenvolvimento da sociedade, constituindo um vínculo que 

estabeleça troca de saberes, conhecimentos e experiências para a constante 

avaliação e vitalização da pesquisa e do ensino;  

▪ Buscar interação sistematizada da Rede Federal de EPCT com a comunidade, por 

meio da participação dos servidores nas ações integradas com as administrações 

públicas, em suas várias instâncias, e com as entidades da sociedade civil;  

▪ Integrar o ensino e a pesquisa com as demandas da sociedade, seus interesses e 

necessidades, estabelecendo mecanismos que interrelacionem o saber acadêmico e 

o saber popular;  

▪ Incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da consciência 

social, ambiental e política, formando profissionais-cidadãos;  

▪ Participar criticamente de projetos que objetivem o desenvolvimento regional 

sustentável, em todas as suas dimensões; 

▪ Articular políticas públicas que oportunizem o acesso à educação profissional 

estabelecendo mecanismos de inclusão; 

▪ Compreender a dinâmica das relações que se processam no mundo do trabalho 

representa campo fértil da ação extensionista, como subsídio indispensável para a 

retroalimentação dos processos de ensino e pesquisa, e que desemboca no 

planejamento das políticas institucionais. Os Institutos devem prover meios para o 

ingresso da comunidade acadêmica no protagonismo das ações de extensão, de modo 

que o seu desenvolvimento produza a contínua reflexão da práxis institucional. 

▪ Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo;   
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▪ Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse 

modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;   

▪ Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação;   

▪ Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar 

a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 

adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 

geração;   

▪ Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 

com esta uma relação de reciprocidade;   

▪ Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e dos benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição (LDB – artigo 43 – Finalidades da Educação 

Superior). 

 

4.11 SERVIÇOS DE APOIO AO DISCENTE 

 

4.11.1 Monitoria 

 

A monitoria tem o objetivo de auxiliar os professores nas atividades de ensino e 

garantir através de bolsas a permanência do aluno no curso. O bolsista desenvolve atividades 

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

rendimento. De maneira geral, os bolsistas de monitoria oferecem apoio didático aos alunos 

que estiverem cursando a disciplina sob orientação do professor incluindo as práticas de 

campo e de laboratório.  

Existe também a possibilidade de o aluno ser um Monitor Voluntário, quando ele não 

receberá o valor mensal creditado aos bolsistas. Esta modalidade de Monitoria é adequada 

para aqueles que já possuam alguma bolsa não acumulável e possuem o desejo de exercer 

as atividades de Monitoria para fins curriculares. 
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4.11.2 Serviço médico e psicossocial 

 

As ações que o Setor Psicossocial desenvolve, relativas à Assistência e Apoio ao 

Estudante, são voltadas a todos os estudantes regularmente matriculados no IFBA. Dentre 

estas, seguem as que contemplam os estudantes da Engenharia Mecânica, pautadas nas 

Diretrizes para a Política de Assistência e Apoio ao Estudante, aprovadas pelo CONSUP em 

2010:  

 

a)  atendimento psicológico individual aos estudantes;  

b)  atendimento social aos estudantes;  

c)  visitas domiciliares, quando necessário; 

d)  atividades psicossociais de grupo, a depender da demanda;  

e)  atividades de orientação de carreira;  

f)  encaminhamentos externos à rede de apoio;  

g)  participação em Comissões para elaboração e normatização da Política de 

Assistência e Apoio ao Estudante do IFBA. 

 

 O Desenvolvimento do Programa de Assistência e Apoio ao Estudante (PAAE) é uma 

das ações e inclui as seguintes atividades: 

  

a)   realização de entrevistas sociais e visitas domiciliares; 

b)   viabilização de benefícios, com análise socioeconômica, com objetivo de contribuir 

para a permanência e conclusão de curso (auxílio transporte, auxílio moradia, auxílio 

alimentação, auxílio cópia e impressão, auxílio para aquisições, bolsas de estudo e 

bolsas vinculadas a Projetos de Incentivo à Aprendizagem (PINA); 

c)   acompanhamento psicossocial dos estudantes selecionados; 

d)   reuniões com coordenadores de PINA e orientação dos estudantes. 

 

4.11.3 Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) 

 

No final do ano letivo de 2012, alguns servidores do campus de Simões Filho se 

mobilizaram com o intuito de aprofundar a discussão sobre a temática inclusão, com vistas a 

operacionalizar no campus a ação Tecnologia, Educação, Cidadania e Profissionalização para 

Pessoas com Necessidades Específicas (TEC NEP), desenvolvida pelo Ministério da 

Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e 
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da Secretaria de Educação Especial (SEESP). Para o desenvolvimento da ação TEC NEP, 

tornou-se necessário a instituição dos NAPNE’s nos Institutos Federais, setor responsável 

pela articulação interna de pessoas e setores relacionados à temática inclusão, com objetivo 

de criar a cultura da “educação para a convivência”, aceitação da diversidade e, 

principalmente, buscar a quebra das barreiras arquitetônicas, educacionais, de comunicação 

e atitudinais (Manual de Orientação TEC NEP). 

A definição da composição do grupo é feita por portaria, após ampla divulgação e 

consulta ao público interno do campus, entre o corpo discente, corpo docente e servidores 

técnico-administrativos, das mais variadas áreas e formação. 

Dentre as atribuições e ações do NAPNE no IFBA, Campus Simões Filho temos: 

 

▪ Realização de reuniões periódicas para acompanhamento das atividades de inclusão; 

▪ Realização de pesquisas sobre legislações vigentes acerca da acessibilidade; 

▪ Verificação e acompanhamento das obras de acessibilidade no campus; 

▪ Participação na elaboração do PPI (Projeto Pedagógico Institucional); 

▪ Participação em reuniões coordenadas pela Pró-Reitoria e/ou Gestão do campus 

sobre inclusão e acessibilidade; 

▪ Realização de pesquisa e levantamento de material de tecnologia para indicação de 

aquisição para o campus; 

▪ Realização de Estudos de casos dos alunos visando orientar ações de adaptação; 

▪ Ação de assessoria e consultoria à Direção Geral com proposição de melhorias e 

adaptações no campus. 

  

As ações do NAPNE, contam com o apoio de setores essenciais no processo de inclusão, 

como o Serviço médico, Psicossocial, Coordenação pedagógica, que auxiliarão os 

profissionais de educação e a gestão, objetivando alcançar a acessibilidade plena. 

Para tender da melhor forma, é feito um levantamento dos alunos com necessidades 

específicas durante a matrícula no 1º semestre. Antes do início das aulas são realizadas 

reuniões com os docentes da turma e servidores para orientar quanto as possíveis 

necessidades de adaptação. Também são definidas estratégias de acolhimento e interação 

com a turma de acordo com a necessidade apresentada. Para garantir a permanência, o 

NAPNE realiza reuniões periódicas com esses profissionais, visando dirimir as dificuldades 

que surgem durante o processo, indo desde adaptações simples, a organização de monitoria, 

contratação ou encaminhamento de profissional especializado. 
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4.11.4 Participação dos discentes em centros acadêmicos 

 

O curso de Engenharia Mecânica do IFBA, campus Simões Filho, na busca pela 

autonomia e autogestão discente, possui em sua organização institucional, o apoio aos 

discentes na construção e consolidação dos centros acadêmicos. Neste sentido, o centro 

acadêmico do curso de Engenharia Mecânica possui o papel de estruturar os seus diversos 

cargos, para gerir o campo de atuação político-crítica em busca dos ideais para uma educação 

de qualidade. 

 

4.11.5 Participação dos discentes em intercâmbios 

 

O curso de Engenharia Mecânica do IFBA, campus Simões Filho, buscará participação 

dos seus discentes em programas de intercâmbios acadêmicos com o objetivo primeiro de 

contribuir para a Missão do IFBA na busca contínua pela qualificação do ensino. Assim, busca 

através da mobilidade de alunos, professores e pesquisadores, inúmeras atividades no âmbito 

da cooperação internacional, visando o aprimoramento acadêmico através da realização de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão e à interação com outras culturas.  

O programa de Intercâmbio acadêmico somente será realizado com instituições que 

mantiverem acordo de cooperação com o IFBA para tal finalidade.  

Para efeito de aproveitamento de estudos e ou atividades acadêmicas, considera-se 

as seguintes modalidades de intercâmbio de estudos: 

 
I.  Intercâmbio com aproveitamento de estudos parcial ou integral; 

II. Intercâmbio cultural ou linguístico; 

III. Intercâmbio com dupla diplomação; 

IV. Intercâmbio científico ou de pesquisa; 

V. Viagem de estudos acadêmicos. 

 

4.12 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

A avaliação de cursos cria condições adequadas para que se tenha conhecimento de 

como se encontra em funcionamento o processo ensino-aprendizagem, permitindo a 

expressão de um lado os professores e de outro lado os alunos, é uma forma de projetar a 

qualidade de ensino na instituição e melhorá-la a cada momento para atender as exigências 

crescentes da sociedade, Valério (2004).  
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O curso será avaliado por docentes e discentes que terão como quesitos avaliados: 

 

a) Pelos docentes: 
 

▪ Corpo discente; 

▪ Auto avaliação; 

▪ Organização administrativa; 

▪ Instalações; 

▪ Iniciação científica; 

▪ Monitoria; 

▪ Coordenação do curso; 

▪ Gestão e órgãos de apoio; 

▪ Biblioteca; 

▪ Laboratórios; 

▪ Participação institucional. 

 
b) Pelos discentes: 

 
▪ Corpo docente; 

▪ Auto avaliação; 

▪ Organização administrativa; 

▪ Instalações; 

▪ Iniciação científica; 

▪ Monitoria; 

▪ Coordenação; 

▪ Órgãos de apoio; 

▪ Biblioteca; 

▪ Laboratórios; 

▪ Participação institucional; 

▪ Disciplina; 

▪ Coordenação. 

 
c) Pelos técnicos administrativos: 

 

▪ Órgãos de apoio; 

▪ Condições de trabalho; 

▪ Infraestrutura; 
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▪ Auto avaliação; 

▪ Aspectos institucionais. 

 
d) Pelos egressos 

 
▪ Perfil; 

▪ Biblioteca; 

▪ Infraestrutura; 

▪ Instituição; 

▪ Auto-avaliação. 

 
e) Pela comunidade externa: 

 
▪ Área de atuação do curso; 

▪ Serviços prestados à comunidade; 

▪ Profissionais formados avaliados pelas empresas/companhias que atuam; 

▪ Imagem do IFBA. 

 
f) Avaliações externas: 

 
▪ ENADE; 

▪ Outros processos. 

 
Os critérios de avaliação serão de responsabilidade da Comissão Setorial de Avaliação 

(CSA) do campus, que estará vinculada a Comissão Própria de Avaliação (CPA) que está 

lotada na reitoria do IFBA. A estrutura do documento estará adequada à formatação sugerida 

pela Nota Técnica INEP/DAES/CONAES, Nº 65, de 9 de outubro de 2014. 

A avaliação institucional é um processo de continuo aperfeiçoamento do desempenho 

acadêmico e de prestação de contas à sociedade, constituindo-se em uma ferramenta para o 

planejamento da gestão e do desenvolvimento da educação superior. Essa 

AUTOAVALIAÇÃO tem por finalidade: 

 

a) Impulsionar um processo criativo de autocrítica da Instituição, como evidencia da 

vontade política de auto avaliar-se para garantir a qualidade da ação acadêmica; 

b) Identificar fragilidades, necessidades, incongruências e os avanços conseguidos; 

c) Fornecer resultados estatísticos à instituição para que a mesma decida se elimina, 

mantém ou modifica qualquer situação avaliada; 
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d) Ajudar a Instituição a se desenvolver com qualidade e garantir a sua permanência 

proativa na atividade acadêmica no Brasil. 

 
4.13 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICs) NO PROCESSO DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) no processo de ensino 

e aprendizagem fortalece o processo de construção de novos conhecimentos. Rocha (2009) 

ressalta que o docente deve ter consciência ao se utilizar destas tecnologias, pois, estas 

devem ser a ferramenta do fazer pedagógico e não pode ser o centro da ação. 

Segundo Soffa (2009) as tecnologias de informação e comunicação são recursos 

didáticos que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem, mas não garantem por si só 

este processo, estas, no entanto, são utilizadas por professores para auxiliar na sua tarefa de 

transmitir os conhecimentos e adquirir uma nova maneira de ensinar de maneira criativa e 

dinâmica. 

O curso de Engenharia Mecânica do IFBA, campus Simões Filho, trabalha com 

ambientes virtuais de aprendizagem disponibilizados gratuitamente, como o MOODLE. Para 

trabalhar com os diversos conteúdos curriculares, são trabalhados com os discentes, 

softwares como: AUTOCAD, Solid Edge, Matlab, Silab, Inventor, Fusion360, Cura etc. Para a 

gestão acadêmica é utilizado pelos docentes, discentes e técnicos do campus de Simões Filho 

o Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) e o Pergamum para gerenciamento da 

biblioteca, ambos em plataforma on-line. 

A inclusão digital para portadores com alguma deficiência e/ou mobilidade reduzida 

também é uma preocupação constante no curso, onde todos os envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem estão em constante capacitação e apropriação de novas tecnologias 

assistidas (programas de computador e sistemas operacionais – Dosvox, Virtual vision, Motrix, 

calculadora, entre outros); produtos de vídeos e multi-meios; impressora em braile; scanner, 

impressão com letras, números, símbolos, etc., com um tamanho ampliado; bancadas 

adaptadas, além de outros meios de disseminação da informação. O curso de Engenharia 

Mecânica do campus Simões Filho busca estar em conformidade com Capítulo II, Título II, da 

Lei Brasileira de Inclusão, Nº 13.146, de 6 de julho de 2015.  

 

4.14 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

Os princípios pedagógicos, filosóficos e legais que orientam a criação dos cursos 

superiores, definidos pelo MEC, envolvem a realização de atividades como provas, 
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seminários, trabalhos escolares, práticas pedagógicas, em todas as unidades curriculares, 

além de estágios supervisionados e o desenvolvimento de projetos científicos.  

Avaliar consiste numa das tarefas mais complexas da ação educadora, uma vez que 

implica no diagnóstico das causas, bem como regulação da atividade pedagógica ao longo do 

processo de formação. Além disso, visa também contribuir para o desenvolvimento das 

competências cognitivas dos alunos, das suas competências de auto-avaliação e também de 

autocontrole (BRASIL/MEC/IFBA, 2013, p.57). Neste sentido, avaliação regula tanto os 

procedimentos quanto os resultados, busca a gestão dos erros e a consolidação dos êxitos. 

Desta forma, o uso dos instrumentos de avaliação supracitados deverá ter como 

finalidade identificar o nível de aprendizagem alcançado pelos alunos, focando, entre outras 

coisas, na capacidade de acionar conhecimentos em situações simuladas ou reais de sua 

atuação profissional na educação. 

Com este fim, o uso também de meios diferenciados dos que comumente são 

empregados no processo avaliativo tais como: relatos de conhecimentos, experiências, 

atitudes, iniciativas, bem como, a capacidade de aplicá-los na resolução de situações-

problema, ganham importância. 

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

aprendizagem deverá ser feita em cada semestre letivo, compreendendo a apuração da 

frequência às aulas teóricas e/ou teórico-práticas e a atribuição de notas aos alunos através 

de no mínimo 03 (três) avaliações parciais e no exame final, quando for o caso.  

Será atribuída nota zero ao aluno que deixar de comparecer a qualquer das 

verificações de aprendizagem.  Poderá lhe ser facultado, no entanto, o direito à segunda 

chamada às avaliações não-práticas, caso comprove, através de documentos as situações 

abaixo discriminadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a data da avaliação, junto 

à Gerência de Registros Acadêmicos (GRA): 

 

a) problema de saúde (documento devidamente homologado pelo Serviço Médico-

Odontológico do IFBA); 

b) obrigações com o Serviço Militar; 

c) falecimento de parente (cônjuge, pai, mãe, filho), desde que a prova se realize dentro 

do período da ocorrência; 

d) pelo exercício do voto (um dia anterior e um dia posterior à data da eleição se 

coincidentes com a realização da prova). 
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A avaliação da aprendizagem, em segunda chamada, deverá ser feita pelo próprio 

professor que ministra a disciplina, em horário previamente estipulado por ele ao interessado.  

A ausência do aluno, à segunda chamada, implicará definitivamente na manutenção da nota 

zero na caderneta escolar da disciplina. 

As avaliações de aprendizagem serão registradas na caderneta escolar sob forma de 

notas numéricas variando de 0 (zero) a 10 (dez), até 01 (uma) casa decimal aproximada 

conforme critérios estatísticos de arredondamento.  

Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter média igual ou superior 7,0, a partir 

da média ponderada obtida com as duas avaliações parciais (peso 3) e a nota obtida na 

Avaliação Integradora (peso 1), a partir da seguinte fórmula: 

 

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 =
(𝐴𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎çã𝑜 1) × 3 + (𝐴𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎çã𝑜 2) × 3 + (𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑎 𝐴𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎çã𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎) × 1

7
 

 

Caso o aluno obtenha média inferior a 7,0 (sete), terá direito a uma prova final. Neste 

caso, para aprovação, o aluno deverá obter no exame final, média final igual ou superior a 5,0 

(cinco), conforme apresenta a fórmula a seguir: 

 

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 =
(𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒) × 2 + (𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑛𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙)

3
 

 
 
O exame final constará de uma avaliação, a critério do professor que ministra a 

disciplina, versando sobre assunto da matéria lecionada no período. 

O aluno será então considerado aprovado, se obtiver frequência igual ou superior a 

75% nas atividades da disciplina e média final igual ou superior a 5,0 pontos. 

Será vedada a realização do exame final ao aluno que obtiver na média aritmética ou 

ponderada das avaliações parciais, valor inferior a 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) por já 

estar reprovado na disciplina e com frequência mínima inferior a 75% (setenta e cinco por 

cento) às aulas e às demais atividades escolares em cada disciplina. 

A solicitação de revisão do exame final deverá ser feita a Área de professores onde 

esteja alocada a disciplina em questão, através da GRA, até 48 (quarenta e oito) horas após 

a publicação do resultado e deverá ser realizada em primeira instância pelo próprio professor 

da disciplina. 

Mantendo-se a divergência, o aluno poderá recorrer em segunda instância, cabendo 

a Área nomear uma comissão composta por três professores, excluindo o professor envolvido, 

para emissão de parecer final. 
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As médias finais obtidas pelos alunos nas disciplinas serão utilizadas para calcular o 

Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE). O CRE, conforme expressão abaixo, é calculado 

semestralmente e corresponde à média ponderada das médias finais obtidas em cada 

disciplina cursada, com aprovação ou não. O peso corresponde à carga horária total das 

disciplinas. 

 
 

Onde:  
 
Nk = Nota da disciplina k  

Hk = Carga Horária da disciplina k  

 
Obs: Não são considerados no cálculo do CRE:  
 

a) Disciplinas trancadas  

b) Aproveitamento de Disciplina  

c) Disciplina excluída  

d) Aceleração de estudos  

e) Disciplina dispensada  

f) Disciplinas em curso 

 

O professor deve ter clareza do processo ensino-aprendizagem, estabelecendo um 

diálogo contínuo com seus alunos em torno dos critérios e formas de avaliação, com todos 

partilhando responsabilidades nessa complexa construção do conhecimento e formação 

profissional. 

A avaliação do aluno ocorrerá, de maneira progressiva, com base nas competências 

adquiridas ao longo de sua formação. Os instrumentos e procedimentos utilizados deverão 

ser coerentes com os objetivos do curso, consoante com o planejamento próprio de cada 

professor formador e previamente estabelecidos nos planos de curso de cada disciplina. 

 

4.14.1 Avaliação Integradora 

 

A avaliação integradora proposta para o curso de Engenharia Mecânica tem o objetivo 

de aferir e diagnosticar as habilidades e competências desenvolvidas pelos(as) alunos(as), 

bem como proporcionar a integração curricular entre as disciplinas. A avaliação integradora 

ocorrerá ao final de cada semestre letivo e será composta por um conjunto de disciplinas que 

abrangem a formação geral (comunicação escrita e oral, atualidades, conteúdos nas áreas de 
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humanidades, social aplicada, inglês, etc.) e os componentes específicos para a formação do 

Engenheiro Mecânico.  

A nota obtida na avaliação integradora fará parte da composição das notas que 

integralizará a média ponderada utilizada por cada docente. Desta forma, todos os docentes 

utilizarão a nota obtida na avaliação integradora para compor a nota final da disciplina. 

Ressalta-se que a utilização desta nota é obrigatória no processo.  

A composição da nota da Avaliação Integradora levará em consideração as 

particularidades das ações realizadas e será registrada na caderneta escolar sob forma de 

notas numéricas variando de 0 (zero) a 10 (dez), até 01 (uma) casa decimal aproximada 

conforme critérios estatísticos de arredondamento.  

 

4.14.2 Avaliação das atividades utilizando a metodologia PBL 

 

Durante a execução das atividades da metodologia envolvendo o PBL, o procedimento 

de avaliação será diferenciado. O docente que fará o papel de mediador avaliará o discente 

da seguinte forma: 

 

a) Uma avaliação qualitativa, onde o docente irá verificar: pontualidade, liderança, 

trabalho em equipe, compromisso, ética, auto avaliação discente, criatividade, etc; 

b) Apresentação do trabalho proposto para uma banca examinadora e entrega de um 

relatório final; 

c) Avaliação integradora, conforme apresentado no item anterior. 

 

5 CORPO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

5.1 COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

O Curso de Engenharia Mecânica é dirigido por um Coordenador indicado entre os 

integrantes do corpo docente do curso, salvaguardada a sua formação e experiência 

profissional. O exercício da função de Coordenador de Curso envolve os seguintes campos 

de atuação, a saber: gestão do curso; relação com os docentes e discentes; 

representatividade nos Colegiados Superiores. Nesses três campos destacam-se algumas 

atribuições: 
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▪ gestão acadêmica / didático-pedagógica – organização e implementação do PPC, 

acompanhamento do processo pedagógico através da articulação ente o corpo discente e 

docente, visando a melhoria contínua do curso; planejamento e execução de 

mudanças/novas incorporações curriculares, métodos de avaliação do processo ensino-

aprendizagem; 

▪ gerência do curso/ infraestrutura - implementação das políticas institucionais do PPI e 

PDI, no âmbito do curso; planejamento e acompanhamento, junto aos setores competentes 

da IES, de infraestrutura para o ensino, tais como: TIC no processo ensino e aprendizagem; 

bibliografias e materiais didáticos, entre outros; 

▪ gestão política e institucional do curso - articulação com a gestão institucional, 

transcritas em  seus  respectivos documentos - PPC, PDI e PPI - bem como com a 

comunidade na qual está inserida o curso. Incentivo à participação dos alunos em 

atividades acadêmico e científicas, em programas do governo que incentivam a pesquisa, 

extensão e monitoria tais como: PIBID, PIBIC, PRODOCÊNCIA, entre outros.   Estímulo à 

participação dos estudantes em exames como o ENADE; apoio pedagógico ao discente e 

participação junto à IES do programa de acompanhamento de egressos.              

 

Com base no exposto acima, para a coordenação e execução do Projeto Pedagógico 

são listadas, a seguir, as ações de responsabilidade do Coordenador de Curso: 

 

▪ Convocar e presidir as reuniões, coordenar as atividades e representar o Colegiado do 

Curso, lavrando suas competentes Atas; 

▪ Executar as decisões do Colegiado de Curso e as normas emanadas dos órgãos 

superiores; 

▪ Promover a articulação institucional com entidades de interesse dos cursos; 

▪ Realizar reuniões periódicas com os representantes estudantis, com registro das atas 

correspondentes; 

▪ Reunir-se, no mínimo, duas vezes por período letivo com todo o corpo docente; 

▪ Levantar o quantitativo de vagas para Monitoria e submetê-lo á apreciação do Colegiado 

antes de encaminhá-lo ao órgão competente para deliberação, além de encaminhar 

mensalmente o relatório de frequência e avaliação de monitores ao órgão competente; 

▪ Cumprir e fazer cumprir as decisões do Colegiado e as normas emanadas dos órgãos 

superiores; 
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▪ Coordenar a avaliação dos processos de revisão de prova, indicando relator e compondo 

a banca avaliadora, garantindo o cumprimento de dos prazos de divulgação do resultado 

do recurso; 

▪ Orientar e supervisionar as atividades docentes relacionadas aos registros acadêmicos, 

garantindo o cadastro de informações acadêmicas dos alunos, no prazo previsto no 

calendário de atividades acadêmicas; 

▪ Elaborar a oferta semestral de disciplinas e atividades de TCC e Estágios, vagas e turmas 

do curso; 

▪ Promover a avaliação de desempenho dos docentes; 

▪ Encaminhar aos órgãos competentes os processos com as deliberações e providências 

tomadas pelo Colegiado do Curso; 

▪ Elaborar e manter atualizado o projeto pedagógico do Curso, juntamente com o corpo 

docente e a representação discente, submetendo-o à aprovação do Colegiado; 

▪ Adotar, “ad referendum” do Colegiado, providências de caráter urgente e de interesse do 

Curso; 

▪ Apresentar ao colegiado de curso para deliberação, nas reuniões ordinárias, todas as 

providências “ad referendum” que foram tomadas; 

▪ Promover eventos artísticos e culturais do interesse do curso; 

▪ Estimular e apoiar a produção de artigos e ensaios para publicação em revistas e jornais; 

▪ Informar aos docentes e discentes Exames Nacionais de Cursos, adotando e/ou indicando 

providências para o melhor desempenho dos alunos; 

▪ Supervisionar as atividades de Estágio e Trabalho de Conclusão do Curso, submetendo 

relatório semestral ao Colegiado de Curso. 

 
5.1.1 Formação e experiência desejadas para o Coordenador 
 

A coordenação do Curso de Engenharia Mecânica será coordenada por um(a) docente 

do campus Simões Filho. Os principais critérios para ocupar o cargo de Coordenador do curso 

são, de preferência: titulação mínima a nível de mestrado, experiência em gestão, já ter atuado 

em alguma área correlata ao curso, ser Dedicação Exclusiva (DE) e possuir uma carga horária 

de pelo menos 16 horas semanais para dedicação à coordenação, conforme definido na 

Resolução n° 17 de 20 de dezembro de 2019 do IFBA.  

O coordenador deve atuar como mediador entre os principais órgãos colegiados da 

instituição (NDE, colegiado, entre outros), bem como, na relação entre docentes e discentes. 

Espera-se que o coordenador esteja sempre atento às necessidades que o mercado deseja, 
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bem como em observância da articulação entre ensino, pesquisa e extensão, sempre estando 

comprometido com a missão da IES e do campus.  

 

5.2 CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

O corpo docente do IFBA é constituído pelos cargos efetivos integrantes do Plano de 

Carreiras e Cargos e pelos Professores Visitantes, Professores Visitantes Estrangeiros e 

Professores Substitutos. A contratação temporária de Professores Substitutos, de Professores 

Visitantes e de Professores Visitantes Estrangeiros será feita de acordo com o que dispõe a 

Lei no 8.745, de 1993. 

A contratação de professor visitante e de professor visitante estrangeiro tem por 

objetivo: 

 

a)  Apoiar a execução dos programas de pós-graduação stricto sensu; 

b)  Contribuir para o aprimoramento de programas de ensino, pesquisa e extensão; 

c)  Contribuir para a execução de programas de capacitação docente; ou 

d)  Viabilizar o intercâmbio científico e tecnológico. 

 

A contratação de professor visitante e de professor visitante estrangeiro deverá: 

 

a)   Atender a requisitos de titulação e competência profissional; ou 

b)  Ter reconhecido renome em sua área profissional, atestado por deliberação do 

Conselho Superior da instituição contratante. 

 

São requisitos mínimos de titulação e competência profissional para a contratação de 

professor visitante ou de professor visitante estrangeiro: 

 

a)  Ser portador do título de doutor, no mínimo, há 2 (dois) anos; 

b)  Ser docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua área; e 

c)  Ter produção científica relevante, preferencialmente nos últimos 5 (cinco) anos. 

 
Excepcionalmente, poderão ser contratados professor visitante ou professor visitante 

estrangeiro, sem o título de doutor, desde que possuam comprovada competência em ensino, 

pesquisa e extensão tecnológicos ou reconhecimento da qualificação profissional pelo 

mercado de trabalho, na forma prevista pelo Conselho Superior da instituição contratante. 
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A contratação de professores substitutos, professores visitantes e professores 

visitantes estrangeiros poderá ser autorizada pelo dirigente da instituição, condicionada à 

existência de recursos orçamentários e financeiros para fazer frente às despesas decorrentes 

da contratação e ao quantitativo máximo de contratos estabelecido para o IFBA. A contratação 

dos professores substitutos fica limitada ao regime de trabalho de 20 (vinte) horas ou 40 

(quarenta) horas. 

 

5.2.1 Plano de carreira e incentivos aos docentes 

 

O Plano de Carreira Docente segue a Lei no 12.772, de 28 de dezembro de 2012, que 

dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal alterada 

pela Lei nº 12.863, de 24 de setembro de 2013. 

 A Lei 12.863 normatiza os critérios de ingresso, enquadramento, ascensão, regime de 

trabalho, remuneração, benefícios e as vantagens da Carreira de Magistério Superior e de 

Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico dos integrantes do corpo docente do 

IFBA. 

 

5.2.2 Composição do corpo docente 

 

Tabela 13 – Lista de docentes que atuam no curso 
 

UNIDADES CURRICULARES ATUAIS E OS RESPECTIVOS DOCENTES 

DOCENTE TITULAÇÃO DISCIPLINA(S) 
REGIME 

DE 
TRABALHO 

Adriana Gomes Santos 
Fonseca 

Mestrado 

Álgebra Linear 

DE 

Álgebra Vetorial e Geometria 
Analítica 

Cálculo Diferencial e Integral I 

Cálculo Diferencial e Integral II 

Cálculo Diferencial e Integral III 

Cálculo Numérico 

Alex Anderson de Andrade 
Cardoso 

Especialização 
Sistemas Térmicos 

DE 
Refrigeração e Ar Condicionado 

Aline de Jesus Santana Especialização LIBRAS 20 horas 

Ana Carolina Santos de Souza Mestrado Termodinâmica Aplicada 
DE 

Doutorado Álgebra Linear   
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Azly Santos Amorim de 
Santana 

Álgebra Vetorial e Geometria 
Analítica   

Probabilidade e Estística DE 

Cainan Freitas de Jesus Doutorado Ética 
DE 

Carlos Alberto Gonzaga de Sá Especialização 

Desenho Técnico 

DE Desenho Mecânico Assistido por 
Computador 

Claudia Cunha Torres da Silva  Doutorado 

Aprendizagem Baseada em 
Problemas (PBL) DE 

Projeto Social 

Dalton Andrade Paixão  Especialização Iniciação à Programação 20 horas 

Elba Gomes dos Santos Leal Doutorado 
Transferência de Calor e Massa 

DE 
Mecânica dos Fluidos 

Eliana Maria da Silva Pugas Mestrado Segurança e Ergonomia 
DE 

Esly Cesar Marinho da Silva Doutorado 

Aprendizagem Baseada em 
Problemas (PBL) 

DE 
Metrologia 

Mecânica dos Sólidos I 

Mecânica dos Sólidos II 

Vibrações Mecânicas 

Giovana Santos Dantas da 
Silva 

Doutorado Metodologia da Pesquisa 
DE 

Irenio de Jesus Silva Junior  Doutorado 
Máquinas e Equipamentos 
Elétricos Industriais 

DE 

Ivo Falcão da Silva Doutorado 
Comunicação Oral e Escrita 

DE 
Metodologia da Pesquisa 

Jamille Maria Nascimento de 
Assis Doutorado 

Comunicação Oral e Escrita 
DE 

Metodologia da Pesquisa 

Jefferson Caponero Doutorado 
Ciências dos Materiais 

DE Materiais de Construção 
Mecânica 

Joelito da Cruz Santos Mestrado 

Introdução à Manutenção 

DE Gerenciamento da Manutenção 

Gestão de Projetos 

José Jorge Mendes de Freitas Doutorado 

Aprendizagem Baseada em 
Problemas (PBL) 

DE Processos de Fabricação I 

Processos de Fabricação II 

Materiais Cerâmicos 

Juanice Helena de Andrade Doutorado 

Séries e Equações Diferenciais 
Ordinárias DE 

Probabilidade e Estística 
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Luís Alberto Dantas Barbosa Doutorado Corrosão DE 

Luis Augusto Lopes Doutorado 

Introdução à Economia 

DE Sociologia do Trabalho 

Estudos Organizacionais 

Luiz José da Silva Mestrado 

Cálculo Diferencial e Integral I 

DE 
Cálculo Diferencial e Integral II 

Séries e Equações Diferenciais 
Ordinárias 

Marcelo Miguel da Silva Mestrado 

Equipamentos Fluidomecânicos 

DE 

Comandos Hidráulicos e 
Pneumáticos 

Aprendizagem Baseada em 
Problemas (PBL) 

Processos de Fabricação I 

Processos de Fabricação II 

Cinemática e Dinâmica dos 
Mecanismos 

Sistemas Térmicos 

Metrologia 

Marcio Rodrigues Gomes Mestrado 
Comandos Hidráulicos e 
Pneumáticos 

40 horas 

Marcus Cincinato Brzeski 
Andrade 

Doutorado 
Física Geral e Experimental I 

DE Física Geral e Experimental II 

Marcus Vinícius Pascoal 
Ramos 

Mestrado 

Elementos de Máquinas I 

DE Elementos de Máquinas II 

Equipamentos Industriais 

Maria Cléa Soares de 
Albuquerque 

Doutorado 
Ciências do Ambiente 

DE 
Ciências dos Materiais 

Marilena Meira Doutorado 

Ciências do Ambiente 

DE 
Química Aplicada 

Introdução ao Projeto 

Inovação Tecnológica 

Miguel Pereira Santos Neto Mestrado 

Automação Industrial 

DE Instrumentação Industrial 

Eletrotécnica 

Mônica Silveira Doutorado Eletrotécnica DE 

Núbia Costa Nascimento Doutorado Ciências do Ambiente DE 

Paulo Moura Bispo de 
Santana 

Mestrado 

Aprendizagem Baseada em 
Problemas (PBL)   

Mecânica dos Sólidos I 

DE 

Materiais de Construção 
Mecânica 

Inspeção de Equipamentos 

Mecânica Geral 
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Paulo Roberto dos Santos 
Mestrado 

Mecânica dos Fluidos   

Química Geral DE 

Ricardo Leite Maciel Doutorado 

Manutenção de Máquinas e 
Equipamentos Rotativos 

DE 
Cinemática e Dinâmica dos 
Mecanismos 

Rúi Carlos de Sousa Mota Doutorado 

Aprendizagem Baseada em 
Problemas (PBL) 

DE 
Teoria da Usinagem 

Processos de Fabricação III 

Valter de Carvalho Dias Doutorado Comunicação Oral e Escrita DE 
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5.3 NÚCLEO ESTRUTURANTE DO CURSO – NDE 
 

O Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia Mecânica (NDE) é formado por um 

grupo de professores que tem função consultiva junto à coordenação do curso, responsável pelo 

processo de concepção, consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso. O 

NDE do curso está referendado com base na Resolução CONSUP Nº 17 de 27 de agosto de 2012 

do IFBA, que disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos 

cursos de graduação. Suas atribuições seguem a Resolução nº 01 da Comissão Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior (CONAES), do MEC, de 17 de junho de 2010. 

O Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia Mecânica do IFBA, campus Simões 

Filho é composto por no mínimo 5 (cinco) e no máximo de 10 (dez) professores do curso, 

preferencialmente garantindo a representatividade das áreas do curso, contemplando, ao menos, um 

representante das seguintes áreas: mecânica, elétrica, materiais, exatas, humanas, entre estes, o 

Coordenador do Curso, a quem cabe a sua presidência, e tem por responsabilidade promover 

avaliações processuais e contínuas da proposta pedagógica do curso com vistas a mantê-la sempre 

atual. Todos os docentes trabalham em regime de dedicação exclusiva e possuem pós-graduação 

stricto sensu. 

O NDE do curso de Engenharia Mecânica do IFBA, campus Simões Filho, possui Regimento 

Interno próprio, onde apresenta os objetivos, composição, atribuições, periodicidade de reuniões e 

demais orientações relativas ao seu funcionamento. 

 

5.4 COLEGIADO DO CURSO 

 

 A composição e o funcionamento, bem como as competências do Colegiado do Curso de 

Engenharia Mecânica são definidos no Regimento Geral do IFBA e disciplinados em seu Regimento 

Interno, aprovado pelo Conselho do Campus. O Colegiado do Curso tem por objetivo desenvolver 

atividades voltadas para o constante aperfeiçoamento e melhoria do Curso, com base nas normas 

institucionais, além disso, possui como finalidade, supervisão das atividades didáticas do Curso de 

Engenharia Mecânica, orientar os acadêmicos com vistas à sua efetiva integração no âmbito 

comunitário e do desempenho de cada um deles no cumprimento de suas obrigações e, ainda, pelo 

acompanhamento do desempenho docente no Curso. 

 O Regimento Interno do Colegiado, em seu Capítulo II, define que o Colegiado do Curso de 

Engenharia Mecânica deverá ser constituído, conforme formação prevista nas Normas Acadêmicas 

do Ensino Superior (Resolução nº 23/2019), da seguinte forma:  
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I. Coordenador(a) do Curso, Presidente do Colegiado; 

II. No mínimo 10 (dez) e máximo 16 (dezesseis) professores pertencentes ao corpo docente do 

curso, preferencialmente garantindo a representatividade das áreas do curso, contemplando, 

ao menos, um representante das seguintes áreas: mecânica, elétrica, materiais, ciências da 

natureza e matemática, humanas e linguagens; 

III. Representação discente, na proporção de 1/5 do total do Colegiado; e 

IV. 1 (um) representante da área técnico-pedagógica. 

 

 Já as atribuições e competências do Colegiado são apresentadas no Capítulo III, no qual o 

Art. 6º, declara que compete ao Colegiado de Curso:  

 

I. Deliberar sobre questões de ordem didático-pedagógica relacionadas ao Curso; 

II. Propor, elaborar e implantar políticas acadêmicas, visando ao bom andamento do Curso; 

III. Deliberar sobre critérios de avaliação, carga horária, conteúdo e demais aspectos 

relacionados às disciplinas do Curso, sem ferir a autonomia dos docentes, elaborando normas 

regimentais quando estas forem necessárias; 

IV. Sugerir intercâmbio, substituição ou capacitação de docentes, bem como providências de 

outra natureza, necessárias à melhoria da qualidade de ensino; 

V. Deliberar sobre qualquer questão relativa ao estágio supervisionado, atividades 

complementares, trabalhos de conclusão de curso e orientações acadêmicas; 

VI. Dar encaminhamento aos processos de aproveitamento de estudos, avaliações de segunda 

chamada, 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; 

VII. Fazer cumprir o Projeto Pedagógico do Curso; 

VIII. Propor, analisar e solicitar mudanças no Projeto Pedagógico do Curso, quando necessárias; 

IX. Analisar e dar parecer sobre pedidos referentes à matrícula, trancamento de matrícula no 

curso, cancelamento de matrícula em componentes curriculares, pedidos de transferência e 

reintegração, permanência, complementação pedagógica, exercícios domiciliares, expedição 

e dispensa de guia de transferência, colação de grau, além de casos excepcionais, não 

previstos nas Normas Acadêmicas do Ensino Superior vigente; 

X. Propor alterações neste Regimento Interno; 

XI. Deliberar sobre pedidos de prorrogação de prazo para conclusão de curso; 

XII. Estabelecer, semestralmente, os critérios de seleção para preenchimento de vagas 

destinadas a reingresso, transferências, mudanças de curso e graduados; 
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XIII. Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei ou estabelecidas pelo 

Regimento Geral da Instituição; 

XIV. Deliberar sobre problemas disciplinares e atitudes do corpo docente e discente vinculados a 

sua área de atuação, conforme Resolução nº 23 de 16 maio de 2019; 

XV. Propor ao Núcleo Docente Estruturante alterações no conteúdo programático das disciplinas, 

visando a sua atualização e modernização; 

XVI. Avaliar o curso, sistematicamente, sugerindo à Coordenação de Curso os ajustes 

necessários; 

XVII. Emitir pareceres sobre adaptações e equivalências curriculares; 

XVIII. Assegurar a interconexão entre teoria e prática de conteúdos e disciplinas no âmbito do Curso; 

XIX. Solucionar os casos omissos neste Regimento e as dúvidas que porventura surgirem em sua 

aplicação. 

 

5.5 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

Os profissionais do corpo técnico administrativo que atuam no campus Simões Filho possuem 

formação profissional adequada e compatível às funções que exercem na instituição e a experiência 

profissional é compatível com a função exercida. O quadro a seguir representa o perfil dos técnicos 

administrativos atuantes no campus Simões Filho. 

 
Quadro 5 – Corpo Técnico Administrativo 

 

NOME CARGO 

Ana Edna Sacramento dos Santos Assistente Social 

Ana Maria Dias Galvão Pedagoga 

Ângela Oliveira do Nascimento Pedagoga 

Brites Delane Gomes dos Santos Psicóloga 

Carlos Antônio Souza da Cruz Técnico de Laboratório 

Josimar Torres de Oliveira Machado Técnico em Eletromecânica 

Jovenice Ferreira Santos Bibliotecária Documentalista 

Kleber dos Santos Oliveira Tec. Laboratório de Informática 
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Lívia Cristina Cunha de Carvalho Pedagoga 

Luciano Novaes Souza Bibliotecário Documentalista 

Luciano Sales dos Santos Tec. de Áudio visual 

Shirlei Pereira de Souza Assistente de Alunos 

Sidinalva Brito dos Santos Assistente de Alunos 

Sueli de Souza Alves Gabriel Assistente de Alunos 

Valdeluce Nascimento Santos Assistente Social 

 

 

6 INFRAESTRUTURA 

 

6.1 INSTALAÇÕES (BÁSICAS E ESPECÍFICAS) 

 

6.1.1 Instalações físicas: instalações gerais 

 

O Instituto Federal da Bahia, campus Simões Filho, tem uma área total de 340.000 m2 tendo 

16.000 m2 de área construída e 800 m2 de área desportiva. As instalações físicas do campus foram 

idealizadas pelo arquiteto Pasqualino Magnavita. Todo o espaço restante comporta um verdadeiro 

tesouro de recursos animais, vegetais e minerais da Mata Atlântica. É a única instituição de ensino 

integrante do poder público situada em um dos municípios da APA Joanes-Ipitanga. 

 

6.1.2 Instalações para docentes 

 

Nas instalações do campus Simões Filho existem salas de professores, sala de reunião, salas 

para atendimento individual e salas de informática. Os espaços são adequados, iluminados, 

ventilados e/ou refrigerados e sem problemas acústicos, além de serem permanentemente limpos.  

Há um espaço com gabinetes para os docentes, que são ocupados individualmente, em 

duplas ou trios de acordo com o tamanho dos mesmos. Esta sala dos professores conta ainda com 

03 computadores para acesso e impressão, além de rede sem fio com acesso à internet. Todos os 

docentes também possuem armário próprio. O espaço foi projetado de acordo com as normas de 

acessibilidade. No andar térreo do pavilhão administrativo há banheiros adaptados para pessoas 

portadoras de alguma necessidade especial.  
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Além dos computadores instalados na sala dos professores, é disponibilizado para todos os 

coordenadores de cursos um notebook. Há também um espaço de convivência, com pia, geladeira, 

micro-ondas, mesa com cadeiras, sofá e TV. 

Com relação a espaços de trabalho de atendimento individual, o campus Simões Filho possui 

01 sala para atendimento individual localizado no pavilhão administrativo, próximo a sala dos 

professores. 

 
 
6.1.3 Salas para discentes 

 

As salas de aula destinadas aos diversos cursos são amplas, considerando-se o número de 

alunos matriculados nas turmas correspondentes. Todas se encontram bem conservadas e 

permanentemente limpas. O imobiliário existente, em cada uma delas, é adequado e suficiente para 

as atividades nelas desenvolvidas, além de não oferecerem interferências significativas resultantes 

de poeira, etc. 

Quanto aos recursos didáticos, as salas dispõem de quadro branco para pincel, além de data 

shows. Caso seja necessário o uso de retroprojetores ou outro apoio, existe no pavilhão acadêmico 

a sala de multimídia. 

 As salas possuem carteiras individuais projetadas de modo a proporcionar o conforto ao 

discente. Todo o mobiliário encontra-se em excelente estado de conservação. As salas e os 

mobiliários são limpos na mudança de cada turno, proporcionando aos alunos e professores um 

ambiente agradável e confortável. O campus também conta com uma lanhouse com reprografia, 

onde os alunos podem acessar internet, digitar trabalhos acadêmicos e imprimi-los. 

As aulas do curso de Engenharia Mecânica ocorrem no pavilhão construído para o Ensino 

Superior, espaço este com 3 pavimentos, que consta ainda de laboratórios e sala de Coordenação. 

A Engenharia dispõe também de uma sala Multiuso climatizada no pavilhão administrativo para 

desenvolvimento de atividades com computador, data show, caixas de som, quadro branco para 

pincel e mobiliário em boa condição de uso. 

 

6.1.4 Instalação para a Coordenação do Curso 

 

As instalações para a coordenação do curso de Engenharia Mecânica se encontram no 2º 

andar do pavilhão acadêmico do ensino superior. Todas as instalações são adequadas para 

atenderem as necessidades, como: atendimento ao aluno, recepção, mobiliário adequado e 

computador, atendendo às necessidades do curso. 
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6.1.5 Auditório/Sala de conferência 

 

A Instituição possui 3 auditórios, sendo dois no pavilhão acadêmico com capacidade para 80 

pessoas cada um. No pavilhão administrativo, encontra-se um auditório para 220 pessoas. Todos os 

espaços são adequados em dimensão, acústica, iluminação, refrigeração, limpeza, mobiliário e 

equipamentos de multimídias. A Instituição também possui uma sala de webconferência com 20 

computadores conectados à internet, equipamento de transmissão, som e de multimídia. Essa sala 

também é usada como laboratório de Informática.  

 

6.1.6 Laboratórios de Informática 

 

O campus de Simões Filho possui quatro (4) laboratórios de informática, sendo dois 

localizados no pavilhão acadêmico, um (1) laboratório localizado no pavilhão administrativo e um (1) 

no pavilhão do Ensino Superior. Os laboratórios de Informática atendem a diversas disciplinas tais 

como: Iniciação à Programação, Desenho Mecânico Assistido por Computador, Comandos 

Hidráulicos e Pneumáticos, Vibrações Mecânicas, Cálculo Numérico, Introdução à Manutenção, 

dentre outras. Estes são utilizados como suporte para atividades de pesquisa, realização do Trabalho 

de Conclusão de Curso e para o desenvolvimento de trabalhos de Iniciação Científica. Também é 

utilizado por professores que trabalham com metodologias que exigem o uso da tecnologia. 

O laboratório utilizado pelo curso de Engenharia Mecânica do campus Simões Filho localizado 

no pavilhão do Ensino Superior é composto pelos seguintes equipamentos: 

 

▪ 20 computadores da marca DELL, modelo Optiplex 7010; 

▪ 40 cadeiras; 

▪ 01 kit multimeios (Som, caixas de som); 

▪ 01 data show; 

▪ Climatização – 01 ar condicionado; 

▪ Acessibilidade – Ambiente acessível para pessoas com alguma deficiência e/ou mobilidade 

reduzida. 

 

O tipo de acesso é sem fio, com velocidade de comunicação de 4 Mbps, que também está 

disponível em todo o campus. Os computadores também possuem diversos softwares de simulação, 

modelagem além de outros aplicativos existentes. 
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6.1.7 Espaços para atividades físicas e de lazer 

 

O Campus de Simões Filho, conta com: 

 

▪ 1 (um) anfiteatro para realização de atividades artístico-culturais; 

▪ 1 (um) Ginásio de esportes coberto, com quadra poliesportiva, arquibancada, 2 salas de 

aula, sala dos professores da área de Educação Física, academia montada e banheiros; 

▪ 1 (um) campo de futebol; 

▪ 1 (uma) quadra de vôlei de areia. 

 

As atividades de Educação Física ocorrem no Ginásio de esportes. Esses espaços também são 

utilizados em eventos abertos a toda comunidade do Campus. 

 

6.1.8 Laboratórios Específicos 

 

Atualmente, o campus de Simões Filho dispõe de 10 laboratórios que atendem aos cursos 

oferecidos pela instituição e ao curso de Engenharia Mecânica. Os espaços destinados aos 

laboratórios no campus Simões Filho estão distribuídos em dois pavilhões de oficinas. O Quadro 6, 

a seguir, apresenta os laboratórios de uso no curso de Engenharia Mecânica.  

 
Quadro 6 - Laboratórios 

 
LABORATÓRIOS DO CAMPUS SIMÕES FILHO 

Pertencem ao curso 

1 Laboratório de Física 

2 Laboratório de Química 

3 Laboratório de Eletrônica 

4 Laboratório de Equipamentos 

 Laboratório de Eletrotécnica e Instalações Elétricas 

6 Laboratório de Automação 

7 Laboratório de Ensaios Mecânicos 

8 Laboratório de Soldagem 

9 Laboratório de Usinagem 

10 EduMaker 

Não pertencem ao curso 

1 Laboratório de Petróleo e Gás 

2 Planta de Biodiesel 
 
 

Os laboratórios específicos do Curso de Engenharia Mecânica encontram-se implantados 

com todos os equipamentos e demais materiais utilizados no desenvolvimento das atividades 

previstas. Os laboratórios são amplos e compatíveis com os tamanhos das turmas. 
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Os equipamentos e materiais de consumo são definidos no decorrer do semestre letivo e de 

acordo com as atividades desenvolvidas nas disciplinas de atividades e práticas laboratoriais.  

 

6.1.9 Descrição dos Laboratórios 

 

A seguir são descritos os equipamentos presentes nos laboratórios que fazem parte do Curso 

de Engenharia Mecânica. 

 

6.1.9.1 Pavilhão de oficinas I 

 

a) Laboratório de Equipamentos Industriais 

 

Além de material didático, mesas, o laboratório de equipamentos industriais possui os 

seguintes equipamentos. 

 

Quadro 7 – Laboratório de Equipamentos 

 

 
b) Laboratório de Eletrônica 

 
Além de material didático e mesas, o laboratório de eletrônica possui os seguintes 

equipamentos. 
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Quadro 8 – Laboratório de Eletrônica 

 
 

c) Laboratório de Ensaios Mecânicos 
 

Este laboratório possui material didático, mesas e os seguintes equipamentos. 
 

Quadro 9 – Laboratório de Ensaios Mecânicos 
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d)  Laboratório de Automação 
 

Além de material didático, mesas, o laboratório de automação possui os seguintes 
equipamentos. 
 

Quadro 10 – Laboratório de Automação 

 
 
 
e) Laboratório de Soldagem 
 

O laboratório dispõe de mesas e os seguintes equipamentos. 
 

Quadro 11 – Laboratório de Soldagem 

 
 
 
f)  Laboratório de Eletrotécnica e Instalações Elétricas 
 

O laboratório de eletrotécnica e instalações elétricas possui, além de material didático e 
mesas, os seguintes equipamentos. 
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Quadro 12 – Laboratório de Eletrotécnica e Instalações Elétricas 

 
 
g) Laboratório de Usinagem 
 

O laboratório usinagem possui, além de material didático e mesas, os seguintes 
equipamentos. 

 
Quadro 13 – Laboratório de Usinagem 
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6.1.9.2 Pavilhão de oficinas II 
 
 

h) Laboratório de Química 
 

Além de material didático e mesas, o laboratório de química possui os seguintes 
equipamentos. 
 

Quadro 14 – Laboratório de Química 

 
 
i) Laboratório de Física 
 

O laboratório de física possui material didático, mesas, e os seguintes equipamentos. 
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Quadro 15– Laboratório de Física 
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6.1.9.3 Laboratório EduMaker 

 

Conforme definido em seu Regimento Interno, o EduMaker é um ambiente colaborativo, 

multiusuário, com ação coordenada itinerante, de formação e de soluções sustentáveis para 

ecossistemas de educação, ciência, tecnologia e inovação, de caráter inclusivo, multidisciplinar e 

verticalidade educacional, estimulando a criatividade e empreendedorismo, promovendo a cultura 

maker na comunidade acadêmica interna e externa aos campi. O EduMaker tem como fundamento 

a cultura maker estabelecida no livro The Maker Movement Manifesto, no qual a cultura maker se 

baseia no fazer, compartilhar, presentear, aprender, equipar-se, divertir-se, participar, apoiar, mudar 

e permitir-se errar. O EduMaker é um ambiente multicampi composto das unidades IFMaker 

presentes nos campi parceiros, campus Salvador e campus Simões Filho, com objetivo de compor 

ecossistema de educação e inovação institucional de forma integrada e cooperativa entre os campi. 

Atuando de maneira itinerante, o IFmaker Simões Filho busca capilaridade através de ações locais, 

na cidade de Salvador e Região Metropolitana.  

O espaço EduMaker Itinerante, campus Simões Filho, está localizado no Pavilhão da 

Graduação, atualmente conta com 3 impressoras 3D de pequeno porte, 4 notebooks de última 

geração, 5 computadores desktop, parafusadeira/furadeira, kit de ferramentas, kits de robótica e 

Arduino, furadeira de bancada, serra circular, dentre outros componentes, em uma sala ampla e 

climatizada, com mobiliário adequado a um ambiente de criação e inovação. 

Os equipamentos e materiais disponíveis nos laboratórios são atualizados de forma a atender 

as necessidades das aulas práticas dos cursos, as atividades dos projetos de pesquisas (alunos de 

Iniciação Científica) e projetos de extensão desenvolvidos no campus. Os mesmos são utilizados 

pelos estudantes desde que acompanhados pelo professor ou técnico e obedeçam às normas de 

funcionamento e os regulamentos de segurança estabelecidos para cada área. Os laboratórios do 

campus são mantidos por 3 (três) técnicos de laboratório, que gerenciam o mesmo e acompanham 

o funcionamento e regulamentação de uso em conjunto com a coordenação de ensino do campus. 

Os laboratórios são amplos e compatíveis com os tamanhos das turmas e a manutenção dos 

equipamentos, bem como a reposição dos insumos é realizada periodicamente. 

 

6.10 Recursos Audiovisuais 

 

O campus de Simões Filho possui um setor responsável para o apoio docente. O setor de 

recursos audiovisuais fica no pavilhão de aulas, em uma área de 50 m². Dois funcionários trabalham 

neste setor, dividindo a carga horária para atender aos 3 turnos de aula. Os principais equipamentos 

disponíveis para o corpo docente são: 
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▪ Câmera fotográfica; 

▪ Mesa de som; 

▪ Microfone; 

▪ Projetor multimidia; 

▪ Datashow; 

▪ Televisão; 

▪ Tela de projeção. 

 

6.2 BIBLIOTECA 

 

A Biblioteca Damário Dacruz está localizada no pavilhão administrativo, andar térreo, sendo 

de fácil acesso para seus usuários (discentes, docentes e técnicos administrativos) e para a 

comunidade em geral. 

O espaço físico compreende uma área de 233 m2, divididos entre dois salões de leitura, área 

do acervo bibliográfico, balcão de atendimento, sala de processamento técnico e sala de convivência 

dos funcionários. O espaço é pensado para oferecer aos usuários um ambiente amplo, climatizado e 

tranquilo, propício ao estudo e a reflexão. A mobília para acomodação compreende 9 baias de estudo 

individual, 52 cadeiras e 14 mesas para quatro ocupantes. O espaço da Biblioteca tem acessibilidade 

para pessoas com deficiência física ou visual 

A Biblioteca funciona de Segunda à Sexta, das 8h às 20h e aos Sábados das 8h às 12h, 

exceto aos feriados e pontos facultativos. Em períodos de recesso acadêmico, de Segunda à Sexta, 

das 08 às 17h (apenas para devolução e consulta). 

A biblioteca disponibiliza alguns serviços pertinentes a sua comunidade interna e externa: 

 

a)  atendimento ao público: onde desenvolve um contato direto com o usuário, atuando de 

maneira a tirar suas dúvidas, orientando-o sobre o correto manuseio dos materiais que 

compõe o acervo e auxiliando-o na utilização dos serviços e localização física dos materiais; 

b)  circulação: disponibiliza, aos clientes internos, materiais do acervo da biblioteca para 

empréstimo e consultas registradas, bem como reservas, devoluções e renovações; 

c)  empréstimo entre bibliotecas dentro da rede IFBA; 

d)  comutação bibliográfica: viabiliza a possibilidade de obter cópias de artigos publicados em 

periódicos, teses e anais de congresso pertencentes a outras instituições. 

 
É utilizado o software Pergamum para gestão dos serviços prestados pela biblioteca.  

 
A biblioteca do IFBA, campus Simões Filho atualmente é formada pelos seguintes 

profissionais: 
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a) 3 bibliotecários; 

b) 1 assistente de biblioteca; 

c) 2 estagiários. 

 

A política de aquisição, atualização e expansão do acervo da Biblioteca Damário 

Dacruz objetiva possibilitar seu crescimento racional e equilibrado, identificando os elementos 

pertinentes que devem fazer parte das coleções de livros, periódicos, multimeios, dentre 

outros itens informacionais. 

A política adotada viabiliza, também, a realização de um planejamento criterioso que 

prioriza as compras mediante os conteúdos programáticos das ementas de cursos/disciplinas 

e a disponibilidade de recursos financeiros. Permite assim, que no processo de compras as 

respectivas demandas dos cursos de Nível Médio, Graduação e de Pesquisa / Extensão sejam 

contempladas com regularidade e de forma harmoniosa. 

Esta Política tem ainda por finalidade firmar diretrizes para o descarte e para a doação 

(tanto para recebimento quanto redirecionamento de obras). 

A Biblioteca Damário Dacruz caracteriza-se como multidisciplinar, uma vez que existe a 

necessidade de fornecer, com precisão, relevância e atualidade, informações bibliográficas 

para toda sua comunidade interna, em especial, para os alunos dos diversos cursos da 

Instituição. Possui um acervo de qualidade, composto por edições atuais e em excelente estado 

de conservação. Destaca-se como a mais significativa fonte de informação disponível para  

o estudo e subsidia os processos educacionais desta Instituição. Ademais, é o lastro que 

ampara os usuários em seu processo de formação e em sua busca de conhecimento, de cultura 

e de lazer. 

O acervo é composto por 2.335 títulos e 9.557 exemplares de todas as áreas do 

conhecimento, distribuídos nos seguintes tipos de materiais: 

 

Tabela 14 – Acervo da biblioteca do campus Simões Filho 
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6.3 ACESSIBILIDADE 

 

O campus Simões Filho vem reunindo esforços para garantir a acessibilidade das 

pessoas com deficiência que apresentem necessidades específicas. Algumas das ações 

implementadas são: 

 

a) Acessibilidade arquitetônica: rampas de acesso aos pavilhões acadêmico, 

administrativo e laboratórios; banheiros adaptados; mudança de setores de 

atendimento ao público para o andar térreo, espaços reservados para pessoas que 

utilizam cadeira de rodas, pessoas com deficiência auditiva e/ou visual, surdos e de 

seus acompanhantes em salas de aula, laboratórios, auditórios, quadra de esporte e 

outros;  

b) Acessibilidade metodológica: contamos com um NAPNE estruturado, que vem 

fazendo levantamento de necessidades e sugerindo as adaptações adequadas a cada 

situação de aprendizagem, a partir de estudos de caso. 

c)  Acessibilidade comunicacional: contamos com um grupo de professores, técnicos e 

colaboradores com curso de LIBRAS nos níveis básico e intermediário. A biblioteca 

possui impressora e scanner braile. 
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APÊNDICE A - EMENTAS DOS COMPONENTES CURRICULARES  
 
 

1º SEMESTRE 

Código Disciplina 

MAT06E ÁLGEBRA VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA 

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para 

 ÁLGEBRA LINEAR 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 60 - - 60 

Ementa 

Geometria Analítica Plana: Reta, Circunferência, Cônicas, Transformações de Coordenadas, 
Estudo Geral da Equação do 2o Grau; Vetores: Operações e Produtos; e Geometria Analítica 
Espacial: Reta, Plano, Posição Relativa, Ângulo, Distância, Superfícies (Esféricas, Cilíndricas e 
Cônicas). 
 

Referências 

Bibliografia básica: 
BOULOS, P; CAMARGO, I. Geometria Analítica: um tratamento vetorial. São Paulo: Pearson, 
2005.  
SANTOS, J. R. Um curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Imprensa Universitária 
UFMG, 2006. 
WINTERLE, P. Vetores e Geometria Analítica. São Paulo: Makron Books, 2000. 
 
Bibliografia complementar: 
CAROLI, A.; CALLIOLI, C.A.; FEITOSA, M.O. Matrizes, vetores e geometria analítica. São 
Paulo: Nobel, 1984. 
IEZZI, G. Fundamentos de Matemática Elementar: Geometria Analítica. Vol 7. 5 ed. São Paulo: 
Atual, 2005. 
LIMA, E. L. Geometria Analítica e Álgebra Linear. Rio de Janeiro: IMPA, 2005.  
STEINBRUCH, A.; WINTERLE, P. Geometria Analítica. 2 ed. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2004.  
STEINBRUCH, A.; WINTERLE, P. Álgebra Linear. 2 ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2004. 
 

 
 

 Código Disciplina 

CDI1E CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 
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4 60 - - 60 

 Ementa 

Noção intuitiva de limite de uma função. Unicidade do limite. Função Contínua. Limite de uma 
função polinomial e racional. Propriedades dos limites infinitos. Teorema da Conservação do Sinal. 
Limite Trigonométrico Fundamental. Derivada. Derivada da função composta. Derivadas 
sucessivas. Derivada implícita e forma paramétrica. Taxa de variação. Regra de L´Hospital. 
Máximos e mínimos. Construção de gráficos. 
 

Referências 

Bibliografia básica: 
STEWART, James. Cálculo, volume 1, Cengage Learning, Sao Paulo, 2013    
FLEMMING, D. M., Gonçalves, M., Cálculo A. Editora DAUFSC. 2007. 
GUIDORIZZI, H., Um Curso de Cálculo, Livros Técnicos e Científicos Editora S. A.  
 
Bibliografia complementar: 
MUNEM, M., Cálculo, Editora Guanabara, Vol. 1 
BOULOS, P., Introdução ao Cálculo, Editora Edgar Blucher Ltda, Vol. 1. 
LEITHOLD, O Cálculo com Geometria Analítica, Editora Harba, Vol. 1. 
THOMAS, George B., Cálculo, Addison Wesley, vol 1. 
PISKUNOV, N., Cálculo Diferencial e Integral I, Editora Lopes e Silva, Vol. 1. 
 

 

 Código Disciplina 

LPT01E COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 60 - - 60 

 Ementa 

Considerações sobre a importância da comunicação eficaz. Estratégias e técnicas de 
comunicação oral. Planejamento e organização de reuniões e seminários. A comunicação nos 
trabalhos de grupo. Textos institucionais/empresariais: memorando; curriculum vitae; relatório. 
Emprego da norma culta em trabalhos técnicos. 
 

Referências 

Bibliografia básica:  
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Da fala para a escrita - atividades de retextualização. 2. ed. São 
Paulo: Cortez, 2001. 
ORLANDI, Eni Puccinelli. Discurso e texto: formação e circulação dos sentidos. Campinas: 
Pontes, 2001. 
SAVIOLI, F. P.; FIORIN, J. L. Para entender o texto: leitura e redação. 16.ed. São Paulo: Cultrix, 
2004.  
 
Bibliografia complementar: 
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INFANTE, Ulisses. Textos: leituras e escritas. São Paulo: Scipione, 2005. 
FAULSTICH, Enilde L. de J. Como ler, entender e redigir um texto. Petrópolis: Vozes, 1998. 
SAUTCHUK, Inez. A produção dialógica do texto escrito: um diálogo entre escritor e leitor 
interno. São Paulo: Martins Fontes, 2003 
SILVA, Maria Júlia Paes da. Comunicação tem Remédio. São Paulo, Editora Gente,1996. 
WEIL, Pierre. O Corpo Fala. Petrópolis, Editora Vozes, 1986. 
   

 
 

 Código Disciplina 

HUM05E ÉTICA 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

2 30 0 - 30 

 Ementa 

O mundo do trabalho requer uma interação cada vez mais participativa entre os sujeitos que o 

constitui, de modo a buscar uma melhor organização e divisão do espaço de trabalho. Entretanto, 

sabemos que as relações humanas em sociedade não são simplesmente determinadas, o que 

passa por um longo processo de aprendizagem, em que o olhar do outro constitui o ponto 

fundamental dos julgamentos morais. Assim, buscaremos compreender, através da análise dos 

textos filosóficos, o papel que o sujeito desenvolve nos seus espaços de atuação (seja o micro-

espaço das organizações, seja o macro espaço de uma sociedade global), e como este sujeito 

tece relações com outros indivíduos (relações humanas e cultura afro-brasileira, africana e 

indígena). 

Referências 

Bibliografia básica: 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 2. ed. Brasília: UnB, 1992 
HUME, David. Investigações sobre o entendimento humano e sobre os princípios da moral. 
São Paulo: Ed. UNESP, 2004. 
NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da Moral: uma polêmica. São Paulo: Ed. Companhia das 
Letras, 2009.  
 
Bibliografia complementar: 
- ARENDT, Hannah. A Condição Humana. 10º ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária, 
2000. 
- CHAUÍ, Marilena. Convite a Filosofia. São Paulo,  Editora Ática, 2004.  
- DALL’AGNOL, Darlei. Ética e Linguagem: uma introdução ao tractatus de Wittgenstein. 
Santa Catarina: Ed UFSC, 2005.  
- FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 24. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal. 2007. 
- LEBRUN, Gérard. O que é poder. Coleção primeiros passos Vol. 24. São Paulo: Ed. Brasiliense. 
1994 
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 Código Disciplina 

CIE01E QUÍMICA APLICADA 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

 CIÊNCIAS DOS MATERIAIS 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 45        15 - 60 

 Ementa 

Propriedades da matéria e análise imediata. Estrutura atômica, Tabela Periódica, ligações 
químicas, geometria molecular, polaridade, forças intermoleculares, Reações Químicas: 
Classificação; Previsão de ocorrência. Número de Oxidação; Balanceamento das equações por 
tentativa e por óxido-redução. Funções da química inorgânica: ácidos, bases, sais e óxidos. 
Noções de pH. Noções da Química orgânica: hidrocarbonetos, funções oxigenadas, funções 
nitrogenadas, polímeros. Eletroquímica: potencial de redução, pilhas e eletrólise, corrosão de 
metais, proteção contra corrosão. Termoquímica: reações termoquímicas exotérmicas e 
endotérmicas, cálculo da entalpia de uma reação. Cinética Química: velocidade das reações, 
catalisadores. Equilíbrio químico: constante de equilíbrio, deslocamento de equilíbrio. 
 

Referências 

Bibliografia básica: 
KOTZ, Jonh C.; TREICHEL Jr, Paul. Química e reações químicas. Tradução de José Alberto 
Portela Bonapace e Oswaldo Esteves Barcia. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002. 
BROWN, Theodore L.; LEMAY Jr, H. Eugene; BURSTEN, Bruce E.; BURDGE, Julia R. Química: 
a ciência central. Tradução de Robson Mendes Matos. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2005.  
USBERCO, João; Salvador, Edgard. Química. Vols 1, 2 e 3. 12ª.ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 
 
Bibliografia complementar: 
RUSSEL, Jonh B. Química geral. Maria E. Brotto (Coord). Tradução de Márcia Guekezian et al. 
2. ed. São Paulo: Makron Books, 1994 (impressão 2004). 
GENTIL, V. Corrosão. 3ª edição, LTC Editora S.A., Rio de Janeiro, RJ. 1994. 
PERUZZO. F.M.; CANTO. E.L., Química na abordagem do cotidiano, volume 2, 4ª edição, ed 
moderna, São Paulo, 2006. 
FELTRE, Ricardo. Fundamentos de Química: vol. único. 4ª.ed. São Paulo: Moderna, 2005. 
SANTOS, Wilson Luiz Pereira dos. MÓL, Gerson de Souza. Química Cidadã: vol 1 e 2, ensino 
médio. São Paulo: Nova Geração, 2010.  
   

 
 

 Código Disciplina 

MAQ02E DESENHO TÉCNICO 
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Pré-requisitos da 

disciplina 

 Pré-requisito para 

 DESENHO MECÂNICO ASSISTIDO POR COMPUTADOR 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 45 15 - 60 

 Ementa 

Visão geral dos conteúdos de desenho geométrico/básico, identificando seus elementos, na busca 

da apreensão dos seus conceitos. Análise mais detalhada dos conteúdos de desenho técnico, 

desde conceitos básicos, passando por normas técnicas da ABNT, estudo de escala e cotagem, 

noções de geometria descritiva, perspectivas, vistas ortográficas, até as aplicações destes 

conteúdos, objetivando capacitar o corpo discente para compreensão e aplicação dos conceitos 

da geometria no desenho mecânico e no seu campo de atuação. 

Referências 

Bibliografia básica: 
SCHNEIDER, W. Desenho técnico Industrial. Editora Hemus: São Paulo, 2008. 
SILVA, Arlindo [et al.]. Desenho técnico Moderno. Editora LTC: Rio de janeiro, 2013. 
MANFÉ, Giovanni [et al.]. Desenho técnico mecânico. Editora Hemus: São Paulo, 2004. 
 
Bibliografia complementar: 
SILVA, Eurico de Oliveira. ALBIERO, Evandro. Desenho Técnico Fundamental. Editora EPU: 
São Paulo, 1977. 
SILVA, Júlio César da, [et al.]. Desenho técnico mecânico. Editora UFSC: Florianópolis, 2009. 
PESSOA, Maria da Conceição L. R. [et al.]. Desenho geométrico. Salvador: Quarteto, 2000. 
FONSÊCA, Ana Angélica Sampaio e; CARVALHO, Antonio Pedro Alves de; PEDROSO, Gilberto 
de Menezes. Geometria Descritiva. Salvador: Quarteto Editora. 4ª ed. 2005. 
GIESECKE, Frederick E., et al. Comunicação gráfica moderna. Trad. Alexandre Kawano et al. 
Porto legre: Bookman, 2002.   

 

 Código Disciplina 

CDCE CIÊNCIAS DO AMBIENTE 

Pré-requisitos da 

disciplina 

 Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

2 30 - - 30 

 Ementa 

Nesta disciplina, serão abordados conteúdos sobre o uso dos recursos naturais de modo racional. 
O discente deverá ser capaz de identificar as principais fontes de poluição através da análise do 
ciclo do processo produtivo, principalmente as relacionadas às atividades profissionais da 
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engenharia, e de interpretar a correlação entre seres humanos e o ambiente através da 
sustentabilidade dos recursos naturais. Vivenciar como o profissional de Engenharia deverá 
desempenhar suas funções aliadas às de outros profissionais (Químicos, Biólogos, Geólogos, 
Físicos) nas questões ambientais. Identificar as principais conexões e causas de problemas 
ambientais através da investigação dos compartimentos terrestres e suas inter-relações 
(atmosfera, água e solo). Projetar como propor ações preventivas e mitigadoras, através da 
investigação e discussão para a manutenção da qualidade ambiental destes recursos. 
 

Referências 

Bibliografia básica: 
BRAGA, B. et al. Introdução à Engenharia Ambiental: O desafio do desenvolvimento 
sustentável. 2ª edição. Editora Prentice Hall. 2005. 
BRANCO, S.M e Rocha, A.A. - Ciências do Ambiente para Universitários, CETESB, 1980. 
DERISIO, J.C., Introdução ao controle de poluição ambiental. 4ª edição. Editora Oficina de 
Textos. 2002. 
 
Bibliografia complementar: 
TEIXEIRA, W. et al. Decifrando a terra. 2ª edição. Editora IBEP Nacional. 2009. 
FELLENGERG, G. Introdução aos problemas da poluição ambiental. 4ª edição. Editora 
Pedagógica Univer. 2011. 
RICKLEFS, Robert E. Economia da natureza. 6ª edição. Editora: Guanabara Koogan. 2010. 
ODUM, E. P. Ecologia, SP. Editora Cengage Learning. 2012. 
BARBOSA, R.P; BARSANO, P.R. Meio Ambiente: Guia Prático e Didático. Editora Erica. 2012. 
   

 

 Código Disciplina 

PBL1E PBL 1 – APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMA 1 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

2 - - 30 30 

 Ementa 

Metodologias ativas de Aprendizagem. Conceitos gerais de Aprendizagem Baseada em 

Problemas - PBL. Estrutura do problema. Análise de problemas reais e situações das diversas 

áreas da Engenharia Mecânica. Levantamento de hipóteses. Construção de soluções com base 

em sustentabilidade, baixo custo e benefícios à sociedade. Organização e apresentação dos 

resultados. Estabelecimento de parcerias com empresas e instituições do entorno do campus. 

Referências 

Bibliografia básica: 
Todas as referências das disciplinas que integram o currículo do curso. 
 
Bibliografia complementar: 
Todas as referências das disciplinas que integram o currículo do curso. 
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2º SEMESTRE 
 

Código Disciplina 

ALGLIE ÁLGEBRA LINEAR 

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para 

ÁLGEBRA VETORIAL E 

GEOMETRIA ANALÍTICA 

CÁLCULO NUMÉRICO  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 60 - - 60 

Ementa 

Álgebra das matrizes. Matrizes, determinantes e sistemas lineares. Espaços vetoriais, sub-
espaço, dimensão. Matrizes com transformação lineares. Auto-Valores e Auto - vetores; Formas 
quadráticas-quádricas. 

Referências 

Básica 
ANTON, H. & RORRES, C. Álgebra Linear com Aplicações. Porto Alegre: Bookman, 2001. 
CALLIOLI, C., DOMINGUES, H.H. & COSTA, R.C.F. Álgebra Linear e Aplicações. São Paulo: 
Atual Editora, 1990. 
LIPSCHUTZ, S. Álgebra Linear. Porto Alegre: Bookman, 2004. 

 
Complementar: 
GONÇALVES, Adilson - Introdução à Álgebra Linear - Editora Edgard Blucher. LTDA. 
BOLDRINI, José Luiz - Álgebra Linear – Editora. Harbra 
CARVALHO, João Pitombeira - Introdução à Álgebra Linear - Ao Livro Técnico S.A. -  Rio de 
Janeiro. 
STEINBRUCH, A. & WINTERLE, P. Álgebra Linear. São Paulo: Makron Books, 1987. 
SANTOS, R.J. Álgebra Linear e Aplicações. Belo Horizonte: Imprensa Universitária da UFMG, 
2006. 
 

 
 

Código Disciplina 

CDI2E CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 60 - - 60 
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Ementa 

Diferencial. Integral Indefinida. Técnicas de integração. Integral Definida. Teorema Fundamental 
do 
Cálculo e aplicações. Integrais Impróprias. 

Referências 

Bibliografia básica:  
STEWART, James. Cálculo, volume 1, Cengage Learning, Sao Paulo, 2013  
FLEMMING, D. M., Gonçalves, M., Cálculo A. Editora DAUFSC. 
GUIDORIZZI, H., Um Curso de Cálculo. LTC Editora.     
 
Bibliografia complementar:  
MUNEM, M., Cálculo, Editora Guanabara, Vol. 1. 
BOULOS, P., Introdução ao Cálculo, Editora Edgar Blücher, Vol. 1. 
THOMAS, George B., Cálculo, Addison Wesley, vol 1. 
LEITHOLD, O. Cálculo com Geometria Analítica, Editora Harba, Vol. 1.  
PISKUNOV, N., Cálculo Diferencial e Integral I, Editora Lopes e Silva, Vol. 1. 
 

 

 Código Disciplina 

FIG1E FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I FÍSICA GERAL E INTEGRAL II 

 MECÂNICA GERAL 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

6 60 30 - 90 

 Ementa 

Grandezas Físicas, Análise Dimensional; Movimentos em uma e duas dimensões; Dinâmica, 
Aplicações das Leis de Newton; Conservação da Energia Mecânica; Conservação do Momento 
Linear, Colisões; Movimento Circular, Dinâmica do Movimento Circular; Rotação dos Corpos 
Rígidos; Equilíbrio e Elasticidade. 

Referências 

Bibliografia básica: 
YOUNG, Hugh D; FREEDMAN, Roger A. Fisica: I mecânica. 12ª edição. São Paulo: A. Wesley, 
2008. 
NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de Fisica básica: mecânica. 4ª edição. rev. São Paulo: 
Blucher, 2002. 
RESNICK, Robert; HALLIDAY, David; KRANE, KennethS. Física: 1. 5ª edição. Rio de Janeiro: 
LTC, 2007. 
 
Bibliografia complementar: 
HEWITT, Paul G. Fundamentos de física conceitual. Porto Alegre: Bookman, 2009. 
CAMPOS, Agostinho Aurélio Garcia; ALVES, Elmo Salomão; SPEZIALI, Nivaldo Lúcio. Física 
experimental básica na universidade. 2ª edição. rev. Belo Horizonte: UFMG, 2008. 
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VILLASBOAS, Newton; DOCA, Ricardo Helou; BISCUOLA, Gualter José. Tópicos de Física 1: 
mecânica. 20ª edição. reform. São Paulo: Saraiva, 2007. 
RAMALHO JUNIOR, Francisco; FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo Antonio de Toledo. 
Os fundamentos da física. 9ª edição. Sao Paulo: Moderna, 2011. 
SERWAY, Raymond A; JEWETT, John W. Princípios de Física: mecânica clássica. 3ª edição. 
Volume 1. São Paulo: Thomson, 2004. 

 

 Código Disciplina 

CIMAE CIÊNCIAS DOS MATERIAIS 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

QUÍMICA APLICADA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 45 15 - 60 

 Ementa 

Classificação dos Materiais de construção mecânica; Estrutura Cristalina; Defeitos Cristalinos; 

Deformação dos Metais; Princípios de difusão; Recuperação, recristalização e crescimento de 

grão; Diagramas de Fases; Diagrama Fe-C; Materiais Polifásicos (ligas ferrosas e não ferrosas); 

Propriedades Mecânicas dos Materiais (Laboratório). Propriedades dos Materiais Cerâmicos, 

polímeros e compósitos. 

Referências 

Bibliografia básica: 
CALLISTER JR, W. D., Ciências e engenharia dos materiais: uma introdução. 7ª edição. 
Editora LTC. Rio de Janeiro. 2008. 
ASKLAND, D. R. & PHULÉ, P. P., Ciência e Engenharia dos Materiais. Editora Cengage 
Learning. São Paulo. 2008. 
SMITH, W. F., Princípios de ciência e engenharia dos materiais. Editora McGraw Hill. 3ª 
Edição. São Paulo. 2003. 
 
Bibliografia complementar: 
SHACKELFORD, J. F., Ciências dos Materiais. 6ª Edição. Editora Pearson. São Paulo. 2010. 
LEVYNETO, F. & PARDINI, L. C., Compósitos Estruturais: ciência e tecnologia. Editora Edgard 
Blucher. São Paulo. 2006. 
ASHBY, M. & JONES, D. R. H., Engenharia de materiais: uma introdução a propriedades, 
aplicações e projeto. Editora Elsevier. Rio de Janeiro. 2007. 
SOUZA, S. A., Ensaios mecânicos de materiais metálicos: fundamentos teóricos e práticos. 
5ª edição. Editora Edgard Blucher. São Paulo. 2000. 
NUNES, L. P. & KREISCHER, A. T., Introdução à metalurgia e aos materiais metálicos. Editora 
Interciência. Rio de Janeiro. 2010. 
 

 
 

 Código Disciplina 

DEMCE DESENHO MECÂNICO ASSISTIDO POR COMPUTADOR 
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Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

DESENHO TÉCNICO PROCESSOS DE FABRICAÇÃO I 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

6 15 75 - 90 

 Ementa 

Normas aplicáveis ao desenho técnico mecânico. Técnicas de representação. Indicação de 
rugosidade. Tolerâncias dimensionais e geométricas. Simbologia de Soldagem. Elementos de 
fixação, vedação e transmissão. Desenhos de conjuntos e detalhes. Elaboração de desenhos 
assistidos por computador (CAD), apresentando sua interface gráfica, mostrando como 
manipular as ferramentas de desenhos e edição de objetos vetoriais, visualizações, ferramentas 
de precisão, pesquisa de áreas, distância, ângulos, criação de camadas, inserção de texto e sua 
edição. Exemplifica como trabalhar com bibliotecas (blocos), dimensionamento (cotas), 
plotagem. 

Referências 

Bibliografia básica: 
SILVA, J.C. et al,. Desenho Técnico Mecânico. 2ª edição. Revisado e ampliado. Editora da 
UFSC. 2009. 
RIBEIRO, A.C., PERES, M.P., IZIDORO, N. Desenho Técnico e Autocad. Editora Pearson. 
2013. 
LIMA, C.C., AutoCAD 2014: Estudo Dirigido. Coleção PD. Editora Erica. 2014. 
 
Bibliografia complementar: 
DEHMLOW, M., KIEL, E., HAHMANN, H.B., Desenho mecânico: primeira parte. Editora EPU. 
São Paulo. 1974. 
DEHMLOW, M., KIEL, E., HAHMANN, H.B., Desenho mecânico: segunda parte. Editora EPU. 
São Paulo. 1974. 
MORAIS, L.K.S.; ALMEIDA, R.B. AutoCAD 2014: Guia prático do autocad 2014 voltado para 
Mecânica e Arquitetura. Editora Viena. 2014. 
AutoCAD 2013 - Guia de referência. Makron Books 
AUTODESK. Autocad 2013: user’s guide. 
   

 

 Código Disciplina 

PBL2E PBL 2 – APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMA 2 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

2 - - 30 30 
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 Ementa 

Metodologias ativas de Aprendizagem. Conceitos gerais de Aprendizagem Baseada em 

Problemas - PBL. Estrutura do problema. Análise de problemas reais e situações das diversas 

áreas da Engenharia Mecânica. Levantamento de hipóteses. Construção de soluções com base 

em sustentabilidade, baixo custo e benefícios à sociedade. Organização e apresentação dos 

resultados. Estabelecimento de parcerias com empresas e instituições do entorno do campus. 

Referências 

Bibliografia básica: 
Todas as referências das disciplinas que integram o currículo do curso. 
 
Bibliografia complementar: 
Todas as referências das disciplinas que integram o currículo do curso. 

 
3º SEMESTRE 

 

Código Disciplina 

CDI3E CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III 

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 

II 

SÉRIES E EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 

ORDINÁRIAS 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 60 - - 60 

Ementa 

Funções de várias variáveis, Derivadas Parciais, integrais múltiplas: duplas e triplas, aplicações.  
Funções vetoriais e curvas no espaço. Campos escalares e vetoriais. Integral de linha. 
Superfícies, integral de superfície e Teoremas de Green, Gauss e Stokes. 

Referências 

Bibliografia básica: 
STEWART, J. Cálculo, vol. 1 e 2. Ed. Pioneira. 4ª edição, 2001.  
FLEMMING, Diva. Cálculo C, Makron Books, 1999. 
GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo, vol 1 e 2. Rio de Janeiro. LTC Editora, 1994. 
 
Bibliografia complementar: 
MUNEM, M. Cálculo, vol. 1 e 2. Rio de janeiro. Guanabara Dois Editora, 1978. 
THOMAS, G. B. Cálculo, vol I e II. Pearson Education, 2005. 
LEITHOLD, L. Cálculo com geometria analítica. Harbra, 1994. 
ANTON, H. Cálculo – Um novo horizonte, vol 2, 6ª edição. Editora Bookman, 2002. 
PISKOUNOV, N. Cálculo Diferencial e Integral, vol 1 e 2. Editora Lopes da Silva. 
 

 

 Código  Disciplina  

MGE MECÂNICA GERAL 
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Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I MECÂNICA DOS SÓLIDOS I 

 CINEMÁTICA E DINÂMICA DOS MECANISMOS 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

6 60 30 - 90 

 Ementa 

Movimento linear. Energia e momento angular. Forças centrais. Sistemas de referência em 
rotação. Problemas de dois corpos. Sistemas de muitos corpos. Corpos rígidos. Rotação em 
torno de um eixo. Dinâmica de corpos rígidos. Pequenas oscilações. 
 

Referências 

Bibliografia básica: 
BEER, Ferdinand P., Mecânica Vetorial para Engenheiros – Estática. Editora MC Graw-Hill 
do Brasil. 2011. 
BEER, Ferdinand P., Mecânica Vetorial para Engenheiros – Dinâmica. Editora MC Graw-Hill 
do Brasil. 2011. 
HIBBELER, R. C., Estática – Mecânica para engenharia. 12ª Edição. Editora Pearson. 2011. 
 
Bibliografia complementar: 
MERIAM, J.L. & Kraige, L. G., Mecânica para Engenharia - Estática. 6ª edição. Editora LTC. 
2013.  
MERIAM, J.L. & Kraige, L. G., Mecânica para Engenharia - Dinâmica. 6ª edição. Editora LTC. 
2013. 
JOHNSTON, J. E. R., BEER F.P. et al. Estática e Mecânica dos Materiais. Editora MC Graw-
Hill do Brasil. 2013. 
FONSECA, A. C., Curso de Mecânica – Estática. 2ª edição. Rio de Janeiro. Editora Ao Livro 
Técnico. 1974. 
SHAMES, I.V., Dinâmica – Mecânica para engenharia. Volume 2. 4ª edição. Editora Pearson. 
2014. 

 

 Código Disciplina 

FIS212 FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I TERMODINÂMICA APLICADA 

 ELETROTÉCNICA 

 MECÂNICA DOS FLUIDOS 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

6 60 30 - 90 
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 Ementa 

Mecânica dos Fluidos: Densidade, Pressão, Empuxo, Escoamento de um Fluido e Equação de 
Bernoulli. Temperatura e Calor: Medida da Temperatura, Medida do Calor, Transferência de 
Calor, Capacidade Calorífica e Fases da Matéria. Eletricidade: Carga elétrica, Lei de Coulomb, 
Campo elétrico, Campo elétrico produzido por distribuições de cargas, Potencial elétrico, 
Capacitores e capacitância, Campos elétricos na matéria, Dielétricos, Condução elétrica, 
Densidade de corrente e corrente elétrica, Resistividade e resistência elétricas. Magnetismo: 
Campos magnéticos, Força de Lorentz, Movimento de partículas carregadas em campo 
magnético, Fontes do campo magnético, Lei de Ampère, Indução eletromagnética e Lei de 
Faraday. 

Referências 

Bibliografia básica: 
YOUNG, Hugh D; FREEDMAN, Roger A. Fisica: II termodinâmica e ondas. 12.ed. São Paulo: 
A. Wesley, 2008. 
YOUNG, Hugh D; FREEDMAN, Roger A. Fisica: III eletromagnetísmo. 12.ed. São Paulo: A. 
Wesley, 2009. 
RESNICK, Robert; HALLIDAY, David; KRANE, Kenneth S. Física: 2. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2007. 
RESNICK, Robert; HALLIDAY, David; KRANE, Kenneth S. Física: 3. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2008. 
 
Bibliografia complementar: 
HEWITT, Paul G. Fundamentos de física conceitual. Porto Alegre. Editora Bookman, 2009. 
CAMPOS, Agostinho Aurélio Garcia; ALVES, Elmo Salomão; SPEZIALI, Nivaldo Lúcio. Física 
experimental básica na universidade. 2ª edição. rev. Belo Horizonte: UFMG, 2008. 
VILLASBOAS, Newton; DOCA, Ricardo Helou; BISCUOLA, Gualter José. Tópicos de física 2: 
mecânica. 20ª edição reform. São Paulo: Saraiva, 2007. 
SCHMIDT, Frank W; HENDERSON, Robert E; WOLGEMUTH, Carl H. Introdução às ciências 
térmicas: termodinâmica, mecânica dos fluídos e transferência de calor. São Paulo: E. 
Blucher, 2004. 
GASPAR, Alberto. Do eletromagnetismo à eletrônica. São Paulo: Ática, 2006. 56 p. 
(Investigando a Física). 
   

 
 

 Código Disciplina 

MACME MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

CIÊNCIAS DOS MATERIAIS TEORIA DA USINAGEM 

 PROCESSOS DE FABRICAÇÃO I 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 45 15 - 60 
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 Ementa 

Fundamentos sobre tratamentos térmicos (transformação isoterma, diagramas TTT isotérmico e 
contínuo); Tratamentos isotérmicos; Tratamentos Termomecânicos; Mecanismos de 
endurecimento; Tratamentos de endurecimento por precipitação; Tratamentos de endurecimento 
superficial; Tratamentos termoquímicos; Tratamentos térmicos dos aços inoxidáveis; 
Tratamentos térmicos dos aços para ferramentas e matrizes; Elaboração de procedimentos para 
a execução de tratamentos térmicos; Atividades de laboratório. 

Referências 

Bibliografia básica: 
CHIAVERINI, V., Tratamento térmico das ligas metálicas. Editora ABM. São Paulo. 2008. 
CHIAVERINI, V., Aços e ferros fundidos: características gerais, tratamentos térmicos. 8ª 
Edição. Editora ABM. São Paulo. 2005. 
CHIAVERINI, V., Tecnologia mecânica. 2ª Edição. Editora Mcgran-Hill. São Paulo. 1986. 
 
Bibliografia complementar: 
CALLISTER JR, W. D., Ciências e engenharia dos materiais: uma introdução. 7ª edição. 
Editora LTC. Rio de Janeiro. 2008. 
ASKLAND, D. R. & PHULÉ, P. P., Ciência e Engenharia dos Materiais. Editora Cengage 
Learning. São Paulo. 2008. 
FREITAS, P. S., Tratamentos Térmicos dos Metais: da teoria à prática. Editora Senai. 2014. 
GARCIA, A., SPIM, J.A., SANTOS, C.A., Ensaios dos materiais, LTC, 247 pg, 2000. 
SOUZA, SÉRGIO AUGUSTO de. Ensaios mecânicos de materiais metálicos: fundamentos 
teóricos e práticos. 5ª ed. São Paulo: Blucher, 2011. 
 

 

Código Disciplina 

PEE PROBABIILIDADE E ESTATISTICA 

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para 

 METROLOGIA 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 60 - - 60 

Ementa 

Estatística Descritiva; Espaço Amostral; Probabilidade em Espaços Amostrais Discretos; Variáveis 
Aleatórias Discretas e Contínuas; Distribuição e Parâmetros de Variável Aleatória; Distribuições 
Discretas; Distribuições Contínuas: Uniforme, Exponencial e Normal: Distribuições Limites; 
Amostragem; Distribuições Amostrais; Estimação por Ponto; Estimação por Intervalo; Inferência 
Estatística; Regressão Linear. Introdução à estatística; Distribuição de Freqüência; Representação 
Gráfica; Medidas de Centralidade; Medidas de dispersão; Medidas de Assimetria e Curtose; 
Números Índices; Correlação e Regressão Linear; Probabilidade Clássica; Variáveis Aleatórias; 
Variáveis Aleatórias Discretas; Variáveis Aleatórias Contínuas; Função de Distribuição; Algumas 
Distribuições Discretas e Contínuas. 
 

Referências 

Bibliografia básica: 
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CRESPO, Antônio Arnout. Estatística Fácil. 16ª edição. São Paulo: Saraiva, 1998.   
HINES, W.W., GOLDSMAN, D. M., MONTGOMERY, D.C. Probabilidade e Estatística na 
Engenharia. 8ª edição. Editora LTC. 2014. 
LIPSCHUTZ, Seimor. Probabilidade. São Paulo. Coleção Schaum: Ed. MacGraw-Hill do Brasil, 
1978.   
 
Bibliografia complementar: 
FONSECA, Jairo Simon e MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de Estatística. São Paulo: 
Editora Atlas,1995. 
MAYER, Paul. Probabilidade: Aplicações Estatísticas. São Paulo: Ed. Livros Técnicos e 
Científicos, 1974. 
MARTINS, Gilberto de Andrade e DONAIRE, Denis. Princípio de Estatística. 4ª edição. São 
Paulo: Atlas, 1990.  
SPIEGEL, Murray. Probabilidade Estatística. Coleção Schaum: Ed. MacGraw-Hill do Brasil, 
1974. 
BARBETTA, Pedro Alberto. Estatística Aplicada a Ciências Sociais. 2ª edição. Ed. da USFSC, 
1998. 
 

 

 Código Disciplina 

PBL3E PBL 3 – APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMA 3 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

2 - - 30 30 

 Ementa 

Metodologias ativas de Aprendizagem. Conceitos gerais de Aprendizagem Baseada em 

Problemas - PBL. Estrutura do problema. Análise de problemas reais e situações das diversas 

áreas da Engenharia Mecânica. Levantamento de hipóteses. Construção de soluções com base 

em sustentabilidade, baixo custo e benefícios à sociedade. Organização e apresentação dos 

resultados. Estabelecimento de parcerias com empresas e instituições do entorno do campus. 

Referências 

Bibliografia básica: 
Todas as referências das disciplinas que integram o currículo do curso. 
 
Bibliografia complementar: 
Todas as referências das disciplinas que integram o currículo do curso. 

 
4º SEMESTRE 

 

 Código Disciplina 

ESTORE ESTUDOS ORGANIZACIONAIS 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 
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Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

3 45 - - 45 

 Ementa 

Aspectos históricos das organizações. Delimitação do campo organizacional. Perspectivas 
teóricas no estudo das organizações. Teoria crítica e estudos organizacionais. Temas 
contemporâneos sobre as organizações. 

Referências 

Bibliografia básica: 
HARDY, C.; CLEGG, S.R.; NORD, W.R. Handbook de Estudos Organizacionais, volume 1. São 
Paulo, Editora Atlas, 1999. 
MORGAN, G. Imagens da Organização. São Paulo, Editora Atlas, 1996. 
MOTTA, F.C.P.  Teoria das Organizações: evolução e crítica. São Paulo: Cencage Learning, 
2001. 
 
Bibliografia complementar: 
CHANLAT, J.F. Gestão empresarial: uma perspectiva antropológica. São Paulo: Cencage 
Learning, 2011. 
FARIA, J.H. Análise crítica das teorias e práticas organizacionais. São Paulo: Editora Atlas, 
2007. 
HARDY, C.; CLEGG, S.R.; NORD, W.R. Handbook de Estudos Organizacionais, volume 2. São 
Paulo: Editora Atlas, 2001. 
MOTTA, F.C.P.; BRESSER-PEREIRA, L.C.; Introdução à organização burocrática. São Paulo: 
Cencage Learning, 2003. 
TRAGTENBERG, M. Administração, Poder e Ideologia. São Paulo: Editora UNESP, 2005.  
 

 

 Código Disciplina 

MS1E MECÂNICA DOS SÓLIDOS I 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

MECÂNICA GERAL MECÂNICA DOS SÓLIDOS II 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 45 15 - 60 

 Ementa 

Cargas, tensões e deformações. Análise de tensões. Solicitação Simples. Tração, compressão, 
cisalhamento, torção e flexão. Flambagem. 

Referências 

Bibliografia básica: 
GERE, J.M., Mecânica dos Materiais. Pioneira Thomson Learning. 2003. 
HIBBELER, R.C., Resistência dos Materiais. 7 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 
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BEER, F. P. & JOHNSTON JR, E. R., Resistência de Materiais. 3ª edição. São Paulo: Pearson 
Makron Books, 2006. 
 
Bibliografia complementar: 
MELCONIAN, Sarkis. Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais. São Paulo: Livros Érica. 
2000. 
UGURAL, A.C., Mecânica dos Materiais. Editora LTC. 2009. 
MELCONIAN, S. Mecânica Técnica e resistência dos materiais. 17ª edição. Editora Erica. 2010. 
PARETO, L., Resistência dos Materiais e Ciência dos Materiais. Hemus Livraria, Distribuidora 
e Editora. 2003. 
SOUZA, H.R., Resistência dos Materiais. São Paulo: Provenza. 1991. 
   

 

 Código Disciplina 

TAE TERMODINÂMICA APLICADA 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 60 - - 60 

 Ementa 

Conceitos e definições. Comportamento termodinâmico de substâncias puras. Calor. Trabalho. 

Conservação de massa e energia aplicado a sistemas e volumes de controle operando em regime 

transitório, permanente e uniforme. Segundo princípio. Ciclo de Camot. Eficiência termodinâmica. 

Entropia. Variação de entropia em processos reversíveis. Variação de entropia de um sistema em 

processo irreversível. Trabalho perdido. Princípio do aumento de entropia. Variação de entropia 

de um sólido ou líquido e de gases perfeitos. A segunda lei para um volume de controle. 

 

Referências 

Bibliografia básica: 
IENO, G.; NEGRO. L., Termodinâmica. São Paulo. Editora Prentice Hall. 2004. 
POTTER, M.C; SCOTT, E.P., Termodinâmica. 1ª edição. Editora Cengage Learning. 2007. 
VAN WYLEN, G.J.; SONNTAG, R.E.; BORGNAKKE, C. Fundamentos da termodinâmica 
clássica. 4ª edição. Editora Edgard Blucher. 1995. 
 
Bibliografia complementar: 
OLIVEIRA, M.J. Termodinâmica. Editora Livraria da Física. 2005. 
SCHMIDT, F.W; HENDERSON, R.E; WOLGEMUTH, C.H. Introdução às ciências térmicas: 
termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. Editora Edgard Blucher. 2004. 
MORAN, M.J. et al. Princípios de Termodinâmica para Engenharia. 7ª edição. Editora LTC. 
2013. 
BOLES, M.A.; ÇENGEL, Y. Termodinâmica. 7ª edição. Editora McGraw Hill. 2013. 
OLIVEIRA, P.P., Fundamentos de Termodinâmica Aplicada: Análise Energética e Exergética. 
2ª edição. Editora Lidel. 2015. 
 



PPC - Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Mecânica  
 
 
 

124 

 

 
 

 

 Código Disciplina 

MDFE MECÂNICA DOS FLUIDOS 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II TRANSFERENCIA DE CALOR E MASSA 

EQUIPUIPAMENTOS FLUIDOS MECÂNICOS  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

5 60 15 - 75 

 Ementa 

Conceitos e propriedades fundamentais dos fluidos. Estática dos fluidos. Princípios fundamentais 
relacionados ao escoamento dos fluidos. Equação de Bernoulli.  Noções de turbulência. Dinâmica 
dos fluidos: formulação diferencial, formulação integral, formulação empírica. Escoamento viscoso 
em condutos. Escoamentos externos. 

Referências 

Bibliografia básica: 
FOX, R.W.; PRITCHARD, P.J.; McDONALD, A.T. Introdução à mecânica dos fluidos. Rio de 
Janeiro: LTC, 2006. 
MUNSON, B. Uma introdução concisa à mecânica dos fluidos. São Paulo: Edgard Blucher, 
2005. 
STREETER, V.L.; WYLIE, E.B. Mecânica dos fluidos. Rio de Janeiro: Mc Graw-Hill do Brasil, 
1974. 
 
Bibliografia complementar: 
BIRD, Stewart and Lightfoot. Fenômenos de Transporte, LTC, 2a ed. 2004 
MUNSON, B.R.; OKIISHI, T. H.; YOUNG, D.F. Fundamentos da mecânica dos fluidos. Edgard 
Blucher, 1997. 
SHAMES , I. “La mecánica de los fluidos" Ed. McGraw Hill. 1995 
GILES. R.V. “Mecánica de fluidos e hidráulica” Ed. McGraw Hill. 1994. 
WEBBER , N.B. “Mecánica de fluidos para ingenieros" Ediciones Urmo. 1969. 

 

 

Código  Disciplina  

ELEE ELETROTÉCNICA 

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para 

FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II MÁQ. E EQUIP. ELÉTRICOS E 

INDUSTRIAIS 

 INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 45 15       - 60 
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  Ementa 

Tensão contínua x Tensão Alternada; Grandezas e unidades; Análise de circuitos em CC: 
Resistores (Associação, Leis de Ohm e de Kirchhoff), Capacitores e Indutores (Comportamento e 
associação); Circuito em CA monofásico: Potências monofásicas (ativa, reativa e aparente) e Fator 
de potência; Circuito em CA trifásico: Sequência de fases, Níveis de tensão, Formas de ligação, 
Potências trifásicas (ativa, reativa e aparente). Aplicação dos principais instrumentos de medição 
elétrica. 

Referências 

Bibliografia básica: 
SILVA FILHO, M. T. Fundamentos de Eletricidade. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 
OTAVIO, M. Eletricidade Básica. Rio de Janeiro: Erica, 2005. 
TORREIRA, R. P. Instrumentos de medição elétrica. Curitiba-PR, Editora Hermus, 3ª edição, 
2002. 
 
Bibliografia complementar:  
VALKENBURGH, V. Eletricidade Básica. Rio de Janeiro, Editora Ao Livro Técnico, 1982. 
MALVINO, Albert Paul. Eletrônica. São Paulo: McGraw-Hill, 1987. Vol 1. 
CAPUANO, Francisco Gabriel; MARINO, Maria Aparecida Mendes. Laboratório de Eletricidade 
e Eletrônica. 15ª. Edição. São Paulo: Érica, 1998. 
ARNOLD, R. Fundamentos de Eletrotécnica. São Paulo, Editora Pedagógica e Universitária 
Ltda,  
1975. 
ANZENHOFER, K.; HEIM, T.; SCHULTHEISS, A.; WEBER, W. Eletrotécnica para escolas  
Profissionais. São Paulo, Editora Mestre Jou, 3ª edição, 1980.  

    Disciplina 

METE METROLOGIA 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA PROCESSOS DE FABRICAÇÃO I 

DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 30 30 - 60 

 Ementa 

Conceitos básicos, estrutura metrológica e sistema internacional de unidades, medir, processo 
de medição e obtenção de resultados, sistema generalizado de medição, incerteza de medição, 
definições, fontes de erros, interpretação e cálculo de erro e seus tratamentos. 

Referências 

Bibliografia básica: 
BRASILIENSE, Mário Zanella. O paquímetro sem mistérios. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2000. 
ALBERTAZZI, Armando; SOUSA, André. Fundamentos de metrologia científica e industrial. 
Barueri, SP: Manole, 2012.  
NETO, J.C.S., Metrologia e Controle Dimensional: Conceitos, normas e aplicações. Editora 
Campus. 2012. 
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Bibliografia complementar: 
DIAS, J.L.M. Medida, normalização e qualidade: aspectos da história da metrologia no Brasil. 
Rio de Janeiro: INMETRO, 1998. 
CUNHA, L. S., CRAVENCO, M.P. Manual prático do mecânico. Curitiba: Hemus, 2007. 
GUIA para a expressão da incerteza de medição. 3ª ed. Rio de Janeiro: Abnt; Inmetro, 2003. 
Vim - Vocabulário Internacional de Metrologia - versão 2012 
LIRA, F. A. Técnicas de medição e instrumentos para controle e fabricação industrial. 
Editora Érica. 2012. 
 

 

 Código Disciplina 

PBL4E PBL 4 – APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMA 4 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

2 - - 30 30 

 Ementa 

Metodologias ativas de Aprendizagem. Conceitos gerais de Aprendizagem Baseada em 

Problemas - PBL. Estrutura do problema. Análise de problemas reais e situações das diversas 

áreas da Engenharia Mecânica. Levantamento de hipóteses. Construção de soluções com base 

em sustentabilidade, baixo custo e benefícios à sociedade. Organização e apresentação dos 

resultados. Estabelecimento de parcerias com empresas e instituições do entorno do campus. 

Referências 

Bibliografia básica: 
Todas as referências das disciplinas que integram o currículo do curso. 
 
Bibliografia complementar: 
Todas as referências das disciplinas que integram o currículo do curso. 

 
5º SEMESTRE 

 

 Código Disciplina 

IAPE INICIAÇÃO À PROGRAMAÇÃO 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

 CÁLCULO NUMÉRICO 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 15 45 - 60 
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 Ementa 

Introdução à lógica de programação. Conceitos básicos de algoritmos e solução de problemas. 

Princípios de programação. Tipos de dados, variáveis, constantes, expressões, operadores 

relacionais, aritméticos e lógicos. Estruturas de controle, repetição e seleção. Entrada e saída de 

dados. Estruturas de dados. Organização e manipulação de arquivos. Introdução a linguagem 

de programação. 

Referências 

Bibliografia básica: 
VILLAS, M.V.; VILLAS BOAS, L.F., Programação: conceitos, técnicas e linguagens. Editora 
Campus. 2004. 
SILVA, J.C.G.; ASSIS, F.S.G., Linguagens de Programação: conceitos e avaliação. Editora 
McGraw Hill. São Paulo. 2003. 
FORBELLONE, A.L.V.; EBERSPACHER, H.F., Lógica de Programação: A construção de 
algoritmos e estrutura de dados. Editora MacGraw Hill. 2005.  
 
Bibliografia complementar: 
BENEDUZZ, M.H.; METZ, A.J. Lógica e Linguagem de Programação. Curitiba. Editora do Livro 
Técnico. 2010. 
MANZANO, J.A., OLIVEIRA, J.F., Algoritmos: Lógica para desenvolvimento de 
programação de computadores. São Paulo. Editora Erica. 2010. 
MANZANO, J.A., OLIVEIRA, J.F., Estudo dirigido de algoritmos. São Paulo. Editora Erica. 
2010. 
LOPES, A.; GARCIA, G., Introdução à Programação. Rio de Janeiro. Editora Campus. 2002. 
ARAÚJO, E.C., Algoritmos: Fundamentos e Prática. Florianópolis. Editora Visual Books. 2007. 

 

 Código Disciplina 

SEDOE SÉRIE E EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS 

 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III CÁLCULO NUMÉRICO 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 60 - - 60 

 Ementa 

Séries Numéricas: Critérios de Convergência; Séries de Funções. Equações diferenciais 
ordinárias. Transformadas de Laplace. Sistemas de equações de primeira ordem. Equações 
diferenciais parciais e séries de Fourier. 

Referências 

Bibliografia básica: 
STEWART, James. Cálculo, volume 1, 2, Cengage Learning, Sao Paulo, 2013. 
FLEMMING, D. M. Cálculo B. São Paulo. Makron Books. 
ANTON, H. Cálculo – Um novo horizonte, vol 1 e 2. Editora Bookman. 
 
Bibliografia complementar: 
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DENNIS G. Zill, Equações diferenciais com aplicações em modelagem, Thomson Learning, 
São Paulo 
THOMAS, G. B. Cálculo vol I e II. Pearson Education, 2005. 
MATOS, Marivaldo P. Equações Diferenciais e Séries. Makron Books. 
LEITHOLD, L. Cálculo com geometria analítica, vol 1 e 2. Harbra, 1994. 
GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo, vol 1 e 2. Rio de Janeiro. LTC Editora, 1994. 
    

 
 

 Código Disciplina 

MS2E MECÂNICA DOS SÓLIDOS II 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

MECÂNICA DOS SÓLIDOS I ELEMENTOS DE MÁQUINAS I 

 ELEMENTOS DE MÁQUINAS II 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 60 - - 60 

 Ementa 

Tensões nas regiões elasto-plásticos. Tensões em vigas curvas. Esforços combinados. 
Concentração de tensão. Teoria da Fadiga de metais. Curva tensão-vida. Falha Estática: 
Critérios, Segurança e Confiabilidade. Danos Superficiais e Impacto. Esforços em vasos de 
pressão. 

Referências 

Bibliografia básica: 
GERE, J.M., Mecânica dos Materiais. Pioneira Thomson Learning. 2003. 
HIBBELER, R.C., Resistência dos Materiais. 7 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 
SHIGLEY, J.E. et al. Projeto de Engenharia Mecânica. 7ª edição. Editora Bookman. 2005. 
Bibliografia complementar: 
POPOV, E.P. Introdução à Mecânica dos Sólidos. Editora Edgard Blucher. 2005. 
UGURAL, A.C., Mecânica dos Materiais. Editora LTC. 2009. 
MELCONIAN, S. Mecânica Técnica e resistência dos materiais. 17ª edição. Editora Erica. 
2010. 
PARETO, L., Resistência dos Materiais e Ciência dos Materiais. Hemus Livraria, Distribuidora 
e Editora. 2003. 
SOUZA, H.R., Resistência dos Materiais. São Paulo: Provenza. 1991. 
   

 

 Código Disciplina 

CDME CINEMÁTICA E DINÂMICA DOS MECANISMOS 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

MECÂNICA GERAL ELEMENTOS DE MÁQUINAS I 

 ELEMENTOS DE MÁQUINAS II 
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 VIBRAÇÕES MECÂNICAS 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 60 - - 60 

 Ementa 

Análise cinemática em mecanismos. Síntese de mecanismos. Análise Estática em mecanismos. 
Força de atrito em mecanismos planos. Análise dinâmica em mecanismos. Aplicações práticas. 

Referências 

Bibliografia básica: 
NORTON, R.L., Cinemática e Dinâmica dos Mecanismos. Porto Alegre. AMGH Editora Ltda. 
2010. 
MABIE, H.H. & OCVIRK, F. W. Dinâmica das Máquinas. 2ª edição. Editora Rio de Janeiro: 
Livros Técnicos e Científicos LTC, vol II, 1980. 
SANTOS, I. F. Dinâmica de Sistemas Mecânicos. São Paulo: Makron Books Ltda. 2001. 
 
Bibliografia complementar: 
SHIGLEY, J.E., Dinâmica das Máquinas. São Paulo: Editora Edgard Blucher. Vol. II, 1969. 
HUSTON, R.L. & JOSEPHS, H. Dynamics of mechanical systems. Boca Raton: CRC Press 
LLC, 2002. 
HIBBELER, R.C. Dinâmica: Mecânica para Engenharia. 10ª edição. São Paulo: Prentice Hall, 
vol. 2. 2005. 
TENENBAUM, R. A. Dinâmica aplicada. Editora Manole.2006. 
SHIGLEY, J. E, et al. Projeto de Engenharia Mecânica. 7ª edição. Artmed Editora S.A., 2005. 

 

 Código Disciplina 

EFME EQUIPAMENTOS FLUIDO MECÂNICOS 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

MECÂNICA DOS FLUIDOS COMANDOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 60 - - 60 

 Ementa 

Revisão de tópicos de mecânica dos fluidos, classificação e descrição dos sistemas, grandezas 

características, seleção e dimensionamento, instalação, operação e manutenção em conjunto ou 

isoladamente. 

Referências 

Bibliografia básica: 
LIMA, Epaminondas Pio C. Mecânica das bombas. 2ª edição. Rio de Janeiro: Interciência, 2003. 
MACINTYRE, Archibald Joseph. Bombas e instalações de bombeamento. 2. ed. rev. Rio de 
Janeiro: LTC. 2012. 
SILVA, Napoleão F. Bombas alternativas industriais: teoria e prática. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2007. 
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Bibliografia complementar: 
SANTOS, S.L. Bombas e Instalações Hidráulicas. São Paulo. Editora LCTE. 2007. 
MATOS, E.E. Bombas Industriais. Editora Interciência. 2001. 
MACINTYRE, Archibald Joseph. Equipamentos industriais e de processo. Rio de Janeiro: 
LTC, 2011. 
CAMPOS, Mario Massa de; TEIXEIRA, Herbert C. G. Controles típicos de equipamentos e 
processos industriais. 2. ed. São Paulo: E. Blucher, 2010.  
SILVA, Napoleão F. Compressores alternativos industriais: teoria e prática. Rio de Janeiro: 
Petrobras, 2009.  

 

 Código Disciplina 

PRO01 PROCESSOS DE FABRICAÇÃO I 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA PROCESSOS DA FABRICAÇÃO II 

METROLOGIA  

DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 45 15 - 60 

 Ementa 

Classificação dos processos de fabricação mecânica. Processos de fundição (em areia; em casca; 
sob pressão; centrífuga e por cera perdida). Conceito de Liga Metálica - Ligas mãe ou pré-ligas - 
Metal patente. Ligas metálicas - Conceito de metais ferrosos e de metais não-ferrosos - Processos 
de Fabricação partindo do metal líquido: Lingotamento e fundição de peças - Processos de 
Fabricação partindo do metal sólido: Laminação, forjamento, extrusão e trefilação. Processo 
especial de fabricação por Metalurgia do Pó; Especificação de Metais ferrosos e especificação de 
metais não-ferrosos. Experiências e trabalhos práticos relativos aos processos de fabricação 
mecânicos e respectivos a fundição. 

Referências 

Bibliografia básica: 
KIMINAMI, C.S.; CASTRO, W.B.; OLIVEIRA, M.F. Introdução os processos de fabricação de 
produtos metálicos. São Paulo: Blucher, 2013. 
TORRE, Jorge. Manual Prático de fundição e elementos de prevenção da corrosão. Hemus 
livraria, distribuidora e editora. 2004.  
TELLES, P. C. S. Materiais para Equipamentos de Processo. 6ª edição. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2003. 
 
Bibliografia complementar: 
RIZZO, E. M. S. Introdução aos processos siderúrgicos. São Paulo: ABM, 2005. 
CHIAVERINI, V. Aços e ferros fundidos: característicos gerais, tratamentos térmicos, principais 
tipos. 7. ed. São Paulo: ABM, 2005. 
MOURÃO, Marcelo Breda (Coord.) Introdução à siderurgia. São Paulo: ABM, 2007. 
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MÜLLER, Arno. Solidificação e análise térmica dos metais. Porto Alegre: UFRGS, 2002. 
SILVA, A. L. V. C; MEI, P. R. Aços e ligas especiais. 3. ed. São Paulo: E. Blucher, 2010.  
 

 
 

 Código Disciplina 

PBL5E PBL 5 – APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMA 5 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

2 - - 30 30 

 Ementa 

Metodologias ativas de Aprendizagem. Conceitos gerais de Aprendizagem Baseada em 

Problemas - PBL. Estrutura do problema. Análise de problemas reais e situações das diversas 

áreas da Engenharia Mecânica. Levantamento de hipóteses. Construção de soluções com base 

em sustentabilidade, baixo custo e benefícios à sociedade. Organização e apresentação dos 

resultados. Estabelecimento de parcerias com empresas e instituições do entorno do campus. 

Referências 

Bibliografia básica: 
Todas as referências das disciplinas que integram o currículo do curso. 
 
Bibliografia complementar: 
Todas as referências das disciplinas que integram o currículo do curso. 

 
6º SEMESTRE 

 

 Código Disciplina 

IEE INTRODUÇÃO À ECONOMIA 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

2 30 - - 30 

 Ementa 

Conceitos Fundamentais de Economia, Mensuração da Atividade Econômica, Fundamentos da 

Micro e da Macroeconomia, Noções de Economia do Setor Público e de Comércio Internacional. 

Referências 

Bibliografia básica 
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KRUGMAN, Paul; WELLS, Robin. Introdução a Economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Economia: micro e macro. 5. ed. São Paulo, 
SP: Atlas, 2011.  
PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de; TONETO JÚNIOR, 
Rudinei (Org.). Manual de economia. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
Bibliografia complementar 
KON, Anita. Economia industrial. São Paulo: Nobel, c1994. 
KUPFER, David(Org.);HASENCLEVER, Lia (Org.). Economia industrial: fundamentos teóricos 
e práticos no Brasil. 2. ed. rev. e ampliada, 3. tiragem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier Campus, 
c2013. 
MENDES, Carlos Magno, et al. Introdução a Economia. Florianópolis / UFSC, 2007. PINDYCK, 
R. S.; RUBINFELD, D. L. Microeconomia. 7. ed. São Paulo: Prentice Hill, 2010. 
VASCONCELOS, Marco Antonio Sandoval. Fundamentos de Economia. São Paulo: Saraiva, 
2004.  
MANKIW, N. G. Introdução à Economia: Princípios de Micro e Macroeconomia. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2001. 
 

 

Código Disciplina 

CANUM CÁLCULO NUMÉRICO 

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para 

ÁLGEBRA LINEAR  

INICIAÇÃO À PROGRAMAÇÃO 

SÉRIES E EQUAÇÕES DIFERENCIAIS E 

ORDINÁRIAS 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 60 - - 60 

Ementa 

Estudo de curvas. Representação polinomial: métodos de interpolação, aproximações. 
Resolução de sistemas lineares. Autovetores. Resolução de equações não lineares. Resolução 
de sistemas não lineares. Técnicas de integração e diferenciação numéricas. Resolução de 
equações diferenciais ordinárias: métodos de Euler, Runge-Kutta, preditor/corretor. Resolução 
de equações diferenciais parciais. Aplicações numéricas em uma linguagem de programação. 

Referências 

Bibliografia básica: 
BERTOLDI, M. & NEIDE, F. Cálculo Numérico. Editora Pearson Prentice Hall, S Paulo, 2006. 
ROQUE, Valdir. Introdução ao cálculo numérico. Editora Atlas. São Paulo. 
MORAES, C. D. Cálculo numérico computacional: teoria e prática. 3.ed. São Paulo: Atlas, 
2000. 
 
Bibliografia complementar: 
BARROSO, Leônidas C. et al. Cálculo numérico. 2. ed. São Paulo: Harbra, 1987. 
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RUGGIERO, Márcia A. G.; LOPES, Vera L. da Rocha. Cálculo numérico: aspectos teóricos e 
computacionais. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2010. 
PINA, Heitor. Métodos numéricos. Lisboa: McGraw-Hill, 1995. 
RODRIGUES, José Alberto. Métodos numéricos: introdução, aplicação e programação. 
Lisboa: Silabo, 2003.  
CUNHA, Cristina. Métodos numéricos para as engenharias e ciências aplicadas. Campinas: 
Ed da UNICAMP. 1993. 

 

 

 Código Disciplina 

MAQ01 ELEMENTOS DE MÁQUINAS I 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

MECÂNICA DOS SÓLIDOS II  

CINEMÁTICA E DINÂMICA DOS 

MECANISMOS 

 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 45 15 - 60 

 Ementa 

Eixos. Acoplamentos Elásticos. Chavetas. Mancais de Rolamento: Tipos, Falhas, Especificação 
e Montagem. Lubrificação e Mancais de Escorregamento. Parafusos: Introdução e Normalização. 
Parafusos: Fixação de Estruturas. Parafusos de Potência. Uniões rebitadas: Fixação de Chapas. 
Uniões Soldadas. Molas: Tipos, Solicitações e Dimensionamento. 

Referências 

Bibliografia básica: 
NIEMANN, G. Elementos de máquinas. Vol. 1, 2 e 3. São Paulo: Ed. Edgard Blucher. 2004. 
SHIGLEY, J.E. et al. Projeto de Engenharia Mecânica. 7ª edição. Editora Bookman. 2005. 
MELCONIAN, Sarkis, Elementos de máquinas. São Paulo: Editora Érica ltda. 2010. 
 
Bibliografia complementar: 
RESHETOV, D.N. Atlas de construção de máquinas. Editora Hemus. 2005. 
CUNHA, Lamartine Bezerra da. Elementos de Máquinas. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 319 p. 
ROUILLER, R. Formulário Mecânico. Editora Hemus. 2004. 
PARETO, Luis. Formulário Técnico. Elementos de maquinas. São Paulo: Hemus, 2003. 235 
p. 
TIMOSHENKO, S. Resistência dos materiais. Rio de Janeiro: Livros técnicos e científicos Ed. 
S.A. 1976.   

 

 Código Disciplina 

TCME TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

MECÂNICA DOS FLUIDOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 

TERMODINÂMICA APLICADAS SISTEMAS TÉRMICOS 
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 REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

6 75 15 - 90 

 Ementa 

Transmissão de calor, condução e condutividade térmica. Condução em regime permanente e não 
permanente. Métodos numéricos e análise dos gráficos da condução. Coeficiente de transmissão 
de calor por convecção. Transmissão de calor em regime laminar e turbulento. Equações para 
cálculo da transmissão de calor. Transmissão de calor por radiação. Trocadores de calor. 
 

Referências 

Bibliografia básica: 
KREITH, FRANK: Princípios de Transmissão de Calor. Ed. E. BLUCHER, 1983. 
INCROPERA, F. P., De Witt, D. P., Fundamentos Transferência de Calor e de Massa, 5ª 
edição. LTC, 2003.  
HOLMAN, J.P., Transferência de Calor, McGraw-Hill, 1995.  
 
Bibliografia Complementares:  
BEJAN, A. Heat Transfer, 5th edition. John Wiley & Sons, 1993.  
BOHN, Mark S.; Kreith, Frank. Principios de Transferencia e Calor. 1ª Edição, Thomson Heinle, 
2003.  
SISSON L. E., Pitts D.R. Fenômenos de Transporte. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1996. 
FOX, R.W., McDonald, A.T. e Pritchard, P.J., Introdução à Mecânica dos Fluidos, Sexta Edição, 
LTC Editora, 2006.  
BIRD, R. B.; steward, w. E. & Lightfoot, e. N. Fenômenos de Transporte. 2ª ed., Rio de Janeiro: 
LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 2004. 
 

 

 Código Disciplina 

TDUE TEORIA DA USINAGEM 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA I PROCESSOS DE FABRICAÇÃO I 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 45 15 - 60 

 Ementa 

Revisão de tópicos de materiais de construção mecânica, classificação e descrição de grandezas 
físicas no processo de corte, principais características dos elementos envolvidos nos processos 
de usinagem. 

Referências 

Bibliografia básica: 
MACHADO, Alisson Rocha et al. Teoria da usinagem dos materiais. 1.ed. São Paulo: Blucher, 
2009.  
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FERRARESI, Dino. Usinagem dos metais: fundamentos da usinagem dos metais. 1ª edição. 
São Paulo: Edgard Blücher, 1970.  
DINIZ, A.E. et al, Tecnologia da usinagem dos materiais. 6ª edição. Editora ArtLiber. 2010. 
 
Bibliografia complementar: 
RODRIGUES, A.R. Usinagem em altas velocidades: Eficiência da ferramenta e aspectos 
energéticos do processo. 1ª edição. Editora Edgard Blucher, 2011.  
FARIAS, A. Integridade Superficial em Processos de Usinagem. 1ª edição. Editora Edgar 
Blucher. 2012. 
FITZPATRICK, Michel. Introdução aos processos de usinagem -  serie Tekne. 2013. 
STEMMER, C.E., Ferramentas de corte I. 7ª edição. Editora UFSC. 2007. 
SALES, W.F., SANTOS, S.C., Aspectos Tribológicos da Usinagem dos Materiais. Editora 
ArtLiber. 2007. 
 

 

 Código Disciplina 

PRO02.2 PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II PROCESSOS DE FABRICAÇÃO III 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 45 15 - 60 

 Ementa 

Classificação dos processos de fabricação mecânica. Processos de conformação plástica 
(laminação; forjamento; extrusão; trefilação; conformação de chapas; Processo de conformação 
hidráulica – hidroconformação). Processos de soldagem: Conceitos básicos; soldagem a arco 
elétrico: com eletrodo revestido; TIG; MIG/MAG; arco submerso; outros processos; soldagem à 
gás; soldagem aluminotérmica e soldagem por resistência. Experiências e trabalhos práticos 
relativos aos processos de fabricação mecânicos e respectivos a soldagem a arco elétrico com 
eletrodo revestido. 
 

Referências 

Bibliografia básica: 
HELMAN, H.; CETLIN, P. R. Fundamentos da conformação: mecânica dos metais. 2. ed. São 
Paulo: Artliber, 2005. 
CHIAVERINI, V. Tecnologia Mecânica.Processos de Fabricação e Tratamento. Vol I. São Paulo: 
McGraw-Hill Ltda,1986. 
MARQUES, P.V., MODENESI, P.J., BRACARENSE, A. Q. Soldagem: Fundamentos e 
Tecnologia. Belo Horizonte: UFMG, 2005. 
 
Bibliografia complementar: 
SCHAEFFER, Lírio. Conformação mecânica. Porto Alegre: Imprensa Livre, 2007. 
ARAÚJO, Luiz Antonio. Manual de siderurgia: transformação. 2. ed. São Paulo: Arte e Ciência, 
2005. 
WAINER, Emilio; BRANDI, Sergio Duarte; MELLO, Fabio Decourt Homem de 
(Coord.). Soldagem: processos e metalurgia. São Paulo: Edgard Blucher, 2005. 
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QUITES, Almir Moneiro. Introdução à soldagem a arco voltaico. Florianópolis: Soldasoft, 2002. 
SCHAEFFER, Lirio. Forjamento: introdução ao processo. 2ª edição. Porto Alegre: Imprensa 
Livre, 2006. 
 

 

 Código Disciplina 

PBL6E PBL 6 – APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMA 6 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

2 - - 30 30 

 Ementa 

Metodologias ativas de Aprendizagem. Conceitos gerais de Aprendizagem Baseada em 

Problemas - PBL. Estrutura do problema. Análise de problemas reais e situações das diversas 

áreas da Engenharia Mecânica. Levantamento de hipóteses. Construção de soluções com base 

em sustentabilidade, baixo custo e benefícios à sociedade. Organização e apresentação dos 

resultados. Estabelecimento de parcerias com empresas e instituições do entorno do campus. 

Referências 

Bibliografia básica: 
Todas as referências das disciplinas que integram o currículo do curso. 
 
Bibliografia complementar: 
Todas as referências das disciplinas que integram o currículo do curso. 

 
7º SEMESTRE 

 

 Código Disciplina 

MET01 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

 TCC 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

2 30 - - 30 

 Ementa 

A disciplina objetiva estudar os métodos concernentes à pesquisa científica, fazendo o estudante 

inquirir de modo crítico as atividades intelectuais de cunho acadêmico. Para tanto, entrar-se-á em 

problematizações, tais como: a linguagem e comunicação científica; técnicas e métodos de 

pesquisa; normas gerais para produção de textos da Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

Além disso, enfocaremos na disciplina os elementos constitutivos da monografia. 
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Referências 

Bibliografia básica: 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo, Cortez, 
2007. 
LUBISCO, Nídia Maria Lienert; VIEIRA, Sônia Chagas. Manual de estilo acadêmico: trabalhos 
de conclusão de curso, dissertações e teses. Salvador: EDUFBA, 2007. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 
3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 1991.  
 
Bibliografia complementar: 
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à    
pesquisa. 26. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.  
BOAVENTURA, Edivaldo M. Como ordenar as idéias. 5. ed. São Paulo: Ática, 1997. 59 p.   
CHASSOT, Áttico. A ciência através dos tempos. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004. 280 p. 
DENKER, A. F. M & VIA, S.C., Metodologia científica: Pesquisa empírica em ciências 
humanas. 2ª edição. Editora Saraiva. 2012. 
PEREIRA, J.M., Manual de metodologia da pesquisa científica. 2ª edição. Editora Atlas. 2010.   
 

 

 Código Disciplina 

SDTE SOCIOLOGIA DO TRABALHO 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 60 - - 60 

 Ementa 

A Sociedade moderna e a constituição da sociologia como ciência; Trabalho e relações de classe 
nos autores clássicos: Marx, Durkheim e Weber; Trabalho no início do século XX: Taylorismo e 
Fordismo; Crise do capitalismo, reestruturação produtiva e novas formas de organização do 
trabalho: Toyotismo; Organização dos trabalhadores. Sociologia do trabalho, novos e antigos 
debates: qualificação profissional, tecnologia, precarização, saúde, gênero, geração e cultura afro-
brasileira e indígena.  

Referências 

Bibliografia básica: 
DRUCK, G.; FRANCO, T. (Org.) A perda da razão social do trabalho – terceirização e 
precarização. São Paulo, Boitempo, 2007. 
HARVEY, D. A condição pós-moderna – Uma pesquisa sobre as origens da mudança 
cultural. São Paulo. Editora Loyola. 2011. 
CASTEL, R. – As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Petrópolis, Vozes. 
4ª edição. 2002. 
 
Bibliografia complementar: 
ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São 
Paulo, Boitempo, 2009. 
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GOUNET, T. Fordismo e Toyotismo: na civilização do automóvel. São Paulo. Editora 
Boitempo. 1999. 
DURKHEIM, E. Da divisão do trabalho social. São Paulo, Ed. Martins Fontes, 2010. 
FERNANDES, F. A integração do negro na sociedade de classes. Vol. I. São Paulo, Ed. Globo, 
2008. 
SENNET, R. A corrosão do caráter. Rio de Janeiro. Editora Record, 2012. 
 
 

 

 Código Disciplina 

MAQ2E ELEMENTOS DE MÁQUINAS II 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

MECÂNICA DOS SÓLIDOS II  

CINEMÁTICA E DINÂMICA DOS MECANISMOS  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 45 15 - 60 

 Ementa 

Transmissões. Tipos e características básicas das principais transmissões. Comparação e seleção 
adequada das transmissões. Engrenagens cilíndricas de dentes retos. Noções de cinemática de 
engrenamento. Nomenclatura e Definições. Perfil evolvente. Fadiga por flexão no pé do dente. 
Fadiga de rolamento. Resistência. Noções do dimensionamento de redutores. Engrenagens 
helicoidais. Definições básicas. Funcionamento. Dimensionamento. Engrenagens cônicas. 
Definições básicas. Funcionamento. Dimensionamento. Embreagens. Tipos principais e 
aplicações. Fundamentos de projeto. Freios. Tipos principais e aplicações. Características de 
materiais de atrito. Aquecimento. Dimensionamento. Sistemas auxiliares (hidro-vácuo, ABS). 
Acoplamentos Fluídicos (opcional). Fundamentos e aplicações. Elementos flexíveis. Correias 
planas e correias trapezoidais ou V. Correntes, cabos de aço(opcional). 

Referências 

Bibliografia básica: 
NIEMANN, G. Elementos de máquinas. Vol. 1, 2 e 3. São Paulo: Ed. Edgard Blucher. 2004. 
SHIGLEY, J.E. et al. Projeto de Engenharia Mecânica. 7ª edição. Editora Bookman. 2005. 
MELCONIAN, Sarkis, Elementos de máquinas. São Paulo: Editora Érica ltda. 2010. 
 
Bibliografia complementar: 
RESHETOV, D.N. Atlas de construção de máquinas. Editora Hemus. 2005. 
CUNHA, Lamartine Bezerra da. Elementos de Máquinas. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 319 p. 
ROUILLER, R. Formulário Mecânico. Editora Hemus. 2004. 
PARETO, Luis. Formulário Técnico. Elementos de máquinas. São Paulo: Hemus, 2003. 235 p. 
TIMOSHENKO, S. Resistência dos materiais. Rio de Janeiro: Livros técnicos e científicos Ed. 
S.A. 1976. 

 

 Código Disciplina 

STE SISTEMAS TÉRMICOS 
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Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 45 15 - 60 

 Ementa 

Ciclos motores ideais; ciclos motores ar-combustível; motores de ignição por centelha; motores de 

ignição por compressão; compressores a pistão; turbinas térmicas. 

Referências 

Bibliografia básica: 
VAN WYLEN, G.J.; SONNTAG, R.E.; BORGNAKKE, C. Fundamentos da termodinâmica 
clássica. 4ª edição. Editora Edgard Blucher. 1995. 
POTTER, M.C; SCOTT, E.P., Termodinâmica. 1ª edição. Editora Cengage Learning. 2007. 
INCROPERA, F. P., De Witt, D. P., Fundamentos Transferência de Calor e de Massa, 5ª edição. 
LTC, 2003. 
Bibliografia complementar: 
OLIVEIRA, M.J. Termodinâmica. Editora Livraria da Física. 2005. 
SCHMIDT, F.W; HENDERSON, R.E; WOLGEMUTH, C.H. Introdução às ciências térmicas: 
termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor. Editora Edgard Blucher. 2004. 
MORAN, M.J. et al. Princípios de Termodinâmica para Engenharia. 7ª edição. Editora LTC. 
2013. 
BOLES, M.A.; ÇENGEL, Y. Termodinâmica. 7ª edição. Editora McGraw Hill. 2013. 
OLIVEIRA, P.P., Fundamentos de Termodinâmica Aplicada: Análise Energética e Exergética. 
2ª edição. Editora Lidel. 2015. 
   

 

 Código Disciplina 

CHPE COMANDOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

EQUIPAMENTOS FLUIDO MECÂNICOS  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 20 40 - 60 

 Ementa 

Princípios físicos da Hidráulica e da Pneumática, Simbologia de Sistemas 
Hidráulicos/Eletrohidráulicos e Pneumáticos/Eletropneumáticos, Componentes de Sistemas 
Hidráulicos/EletroHidráulicos e Pneumático/EletroPneumáticos, Simulação de Sistemas 
Hidráulicos e Pneumáticos, Montagem de Sistemas Hidráulicos/Eletrohidráulicos e 
Pneumáticos/Eletropneumáticos. 

Referências 

Bibliografia básica: 
SANTOS, A., SILVA, A., FERREIRA, A. Automação Pneumática. 3ª edição. 2014. 



PPC - Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Mecânica  
 
 
 

140 

 

 
 

FIALHO, Arivelto Bustamente. Automação Hidráulica: projetos, dimensionamento e análise 
de circuitos. Ed. Érica: São Paulo, 2003; 
STEWART, Harry. Pneumática e hidráulica. 3. ed. [São Paulo]: Hemus. 2010. 
 
Bibliografia complementar: 
FIALHO, Arivelto Bustamente. Automação Pneumática: projetos, dimensionamento e análise 
de circuitos. Ed. Érica: São Paulo, 2003. 
MANUAL de pneumática e hidráulica. 4 ed. São Paulo: Jacomo, 1981. Não paginado (Manual 
de Pneumática e Hidráulica) 
FIALHO, A. B., Automatismos Hidráulicos: Princípios básicos, dimensionamento de 
componentes e aplicações práticas. Editora Erica. São Paulo. 2015. 
PRUDENTE, Francesco. Automação Industrial: Pneumática – Teoria e Aplicações. Editora 
LTC. 2013.   
MOREIRA, I.S., Comandos Elétricos de Sistemas Pneumáticos e Hidráulicos. Editora 
Senai/SP. 2012. 
 

 

 Código Disciplina 

PRO3E PROCESSOS DE FABRICAÇÃO III 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

PROCESSOS DE FABRICAÇÃO II  

TEORIA DA USINAGEM  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 45 15 - 60 

 Ementa 

Introdução aos processos de usinagem. Serramento. Torneamento. Aplainamento. Fresamento. 
Furação. Mandrilamento. Retificação. Brochamento. Processos não convencionais de usinagem. 

Referências 

Bibliografia básica: 
FERRARESI, D.  Fundamentos da Usinagem dos Metais 12a. Edição;São Paulo: Edgard 
Blucher, 2006. 
CUNHA, L. S.; CRAVENCO, M.P. Manual prático do mecânico. São Paulo: Hemus, 2006. 
DINIZ, A. E.; MARCONDES, F. C.; COPPINI, N. L. Tecnologia da usinagem dos materiais. 5 
ed. São Paulo: Artliber, 2006. 
 
Bibliografia complementar: 
WITTE, Horst. Máquinas ferramenta: elementos básicos de máquinas e técnicas de construção 
funções, princípios e técnicas de acionamento em máquinas-ferramenta. São Paulo: Hemus, 
1998. 
CASILLAS, A. L. Máquinas: formulário técnico. São Paulo: Mestre Jou, 1999.  
NOVASKI, Olivio. Introdução à engenharia de fabricação mecânica. São Paulo: Edgard 
Blucher, 2005. 
MACHADO, A. R. R. et al. Teoria da usinagem dos materiais. 1.ed. São Paulo: Blucher, 2009. 
Manual prático de máquinas ferramentas. Maxim Behar-Hemus. 2005. 
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  Disciplina 

IME INTRODUÇÃO À MANUTENÇÃO 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

 GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

2 30 - - 30 

 Ementa 

Função da manutenção no contexto tecnológico, econômico e social, origens da manutenção, 
discussão sobre a dialética da manutenção x operação, temas clássicos e contemporâneos 
pertinentes a manutenção. 

Referências 

Bibliografia básica: 
PINTO, A. K.; XAVIER, J. A. N. Manutenção: função estratégica. Rio de Janeiro: Qualitymark, 
2001. 
NEPOMUCENO, Lauro Xavier. Técnicas de manutenção preditiva. São Paulo: E. Blucher, 2002.  
VIANA, H. R. G. PCM: planejamento e controle da manutenção. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2009.  
 
Bibliografia complementar: 
FOGLIATTO, F. S.; RIBEIRO, J. D. Confiabilidade e manutenção industrial. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2009.  
BRANCO, Filho Gil. A organização, o planejamento e o controle da manutenção. Ciência 
Moderna, 2008. 
Dicionário de termos de manutenção, confiabilidade e qualidade: Edição Mercosul – 
Português/Espanhol. 4ª edição. Editora Moderna. Rio de Janeiro. 2006. 
PALADY, P. FMEA: Análise dos modos de falhas e efeitos prevendo e prevenindo antes que 
ocorram. 3ª edição. Editora IMAM. São Paulo. 2004. 
   

 

 Código Disciplina 

PBL7E PBL 7 – APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMA 7 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

2 - - 30 30 
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 Ementa 

Metodologias ativas de Aprendizagem. Conceitos gerais de Aprendizagem Baseada em 

Problemas - PBL. Estrutura do problema. Análise de problemas reais e situações das diversas 

áreas da Engenharia Mecânica. Levantamento de hipóteses. Construção de soluções com base 

em sustentabilidade, baixo custo e benefícios à sociedade. Organização e apresentação dos 

resultados. Estabelecimento de parcerias com empresas e instituições do entorno do campus. 

Referências 

Bibliografia básica: 
Todas as referências das disciplinas que integram o currículo do curso. 
 
Bibliografia complementar: 
Todas as referências das disciplinas que integram o currículo do curso. 

 
8º SEMESTRE 

 

 Código Disciplina 

IPE INTRODUÇÃO AO PROJETO 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

METODOLOGIA DA PESQUISA PROJETO SOCIAL, INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA. 

 TCC 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

2 30 - - 30 

 Ementa 

O que é Pesquisa. Tipos de Pesquisa. O método científico. A pergunta condutora. A hipótese 
científica. A delimitação do problema. O projeto de pesquisa: estrutura e normas. Planejamento, 
organização e desenvolvimento do projeto do trabalho de conclusão de curso conforme normas 
ABNT. Planejamento, definição de um tema, organização, estrutura e desenvolvimento da 
monografia. Orientação para apresentação oral de trabalhos de pesquisa.  

Referências 

Bibliografia básica: 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração 
de trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2010.  
MÁTTAR NETO, João Augusto. Metodologia cientifica na era da informática. São Paulo: Saraiva 
2007.  
OLIVEIRA Netto, Alvim Antonio de. Metodologia da pesquisa científica: guia prático para 
apresentação de trabalhos acadêmicos. 2ª ed Florianópolis: visual books, 2008.  
 
Bibliografia complementar: 
DEMO, Pedro. Introdução à Metodologia da Ciência. São Paulo: Atlas, 1995.  
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2007. 
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CARVALHO AM et al. Aprendendo metodologia científica. Uma orientação para os alunos de 
graduação. Ed. Nome da Rosa, 2000.  
DEMO P. Metodologia do Conhecimento Científico. Ed. Atlas, 2000. · Gonsalves EP. Iniciação à 
Pesquisa Científica. Ed Alínea, 4 ed revisada, 2007. 
LUNA SV. Planejamento de Pesquisa. Uma introdução. Ed PUCSP Educ. 2006.  
   

 

 Código Disciplina 

SEE SEGURANÇA E ERGONOMIA 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 45 15 - 60 

 Ementa 

Introdução a Higiene e Segurança do Trabalho, Legislação Trabalhista, Legislação Previdenciária, 

Acidentes do Trabalho: conceito, classificação, causas, consequências, investigação; riscos 

decorrentes de agentes químicos (gases, vapores e aerodispersóides, toxicologia, efeitos sobre o 

organismo); riscos decorrentes de agentes físicos (ruído, vibração, radiação, pressão anormal, 

temperaturas extremas e efeitos sobre o organismo); riscos decorrentes de agentes biológicos e 

efeitos sobre a saúde; riscos em eletricidade; riscos decorrentes da utilização de máquinas e 

equipamentos; riscos decorrentes de agentes ergonômicos (iluminação, conforto térmico, conforto 

acústico, atividades repetitivas, levantamento de peso, postura, adaptação dos postos de trabalho e 

medidas preventivas); mapeamento de riscos ambientais; controle dos agentes ambientais: exames 

médicos, monitoramento ambiental, educação e treinamento, equipamentos de proteção individual 

e coletiva, proteção e combate ao incêndio, proteção de máquinas, noções de primeiros socorros.  

Referências 

Bibliografia básica: 
GUÉRIN, F. Compreender o trabalho para transformá-lo: a prática da ergonomia. Editora USP. 
São Paulo. 2001. 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – NORMAS REGULAMENTADORAS – atualizados 
através do site www.mte.gov.br 
DUL, J.; WEERDMEESTER, B.A. Ergonomia Prática. 2ª edição revisada e ampliada. São Paulo. 
Editora Edgard Blucher. 2004.  
 
Bibliografia complementar: 
ATLAS S.A. – Manual de Legislação Atlas: Segurança e Medicina do Trabalho. São Paulo Editora 
Atlas S.S. 2004. 
IIDA, ITIRO. Ergonomia – Projeto e Produção. 2ª edição. Editora Edgard Blucher. 2005. 
SALIBA, T. M – Curso Básico de Segurança de Higiene Ocupacional. São Paulo Editora LTr Editora, 
2008. 
COUTO, H.A. – Ergonomia Aplicada ao Trabalho: O Manual Técnico da Máquina Humana volume I 
e II, Ergo Editora Ltda. 1996. 
SPINELLI, R. – Higiene Ocupacional: agentes biológicos, químicos e físicos São Paulo Editora 
Senac 2006. 
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 Código Disciplina 

VME VIBRAÇÕES MECÂNICAS 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

CINEMÁTICA E DINÂMICA DE MECANISMOS  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

3 30 15 - 45 

 Ementa 

Sistemas com um, dois ou mais graus de liberdade. Teoria de isolamento industrial.  Vibrações de 
sistemas contínuos. Captação e análise de vibrações. Balanceamento de máquinas. 

Referências 

Bibliografia básica: 
RAO, SINGIRESU. Vibrações Mecânicas. Editora Pearson. 2009. 
FRANÇA, L.N.F. & SOTELO JR, JOSÉ. Introdução às Vibrações Mecânicas. Editora Edgard 
Blucher. 2006. 
MAGRAB, E. B. & BALACHANDRAN, B. Vibrações Mecânicas – Tradução da 2ª edição norte-
americana. Editora Cengage Learning. 2011. 
 
Bibliografia complementar: 
SILVA, R. M & BECK, J. C. P. Introdução à engenharia das vibrações. Editora Edipucrs. 2012. 
KURKA, P. R. Vibrações de Sistemas Dinâmicos: Análise e Síntese. Editora Campus – Grupo 
Elsevier. 2015. 
JULIO, A.A., Manutenção preditiva: Usando análise de vibrações. Editora Manole. 2003. 
GRAHAM, K. S., Schaum’s outline of mechanical vibrations. Editora Schaum. 1996. 
THOMSON, WILLIAN T., Teoria da Vibração. Editora Interciência. 1978. 

 Código Disciplina 

RACE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

3 30 15 - 45 

 Ementa 
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 Código Disciplina 

EIE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 45 15 - 60 

 Ementa 

Geradores de vapor; tipos, fornalhas, economizadores, superaquecedores, pré-aquecedores de ar, 

tiragem, noções de tratamento de água e uso da Norma ASME I, Vasos de pressão: tipos, 

características, cálculos de costado e tampos e cálculo de espessura mínima e uso da Norma AMSE 

VIII. Trocador de Calor; tipos, características e classificação de acordo com a Norma TEMA. 

Tubulações: conceitos, acessórios, tipo de válvulas e suas aplicações, cálculo de espessura mínima e 

uso das Normas ASME B-31-1 e B-31-3. 

Referências 

Bibliografia básica: 
MACINTYRE, A. J. Equipamentos Industriais de Processo. Editora LCT, Rio de Janeiro 2011 
TELLES, P. C. S. Vasos de Pressão. Livros Técnicos Científicos Editora Ltda.-2° Edição -RJ- 2001. 
TELLES, P. C. S. Tubulações Industriais. Livros Técnicos Científicos Editora Ltda.-8° Edição -RJ- 
2010. 
Bibliografia complementar: 

Processos de refrigeração, compressores frigoríficos, fluídos frigoríficos, condensadores, 

evaporadores, isolamento frigorifico, projeto de instalação frigorifica, processo de condicionamento de 

ar, psicometria, cargas térmicas de ambientes, ventilação industrial, dimensionamento de dutos, torres 

de arrefecimento. 

Referências 

Bibliografia básica: 
MILLER, Rex; MILLER, Mark R. Refrigeração e ar condicionado. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 
STOECKER, W.  F. Refrigeração e ar condicionado. Editora Macgraw Hill. 1985. 
PENA, Sérgio Meirelles. Sistemas de ar condicionado e refrigeração: procel - programa nacional de 
conservação de energia elétrica. 2002. 
 
Bibliografia complementar: 
RAPIN, P. Manual do frio: fórmulas técnicas, refrigeração e ar-condicionado. São Paulo: Hemus, 
2001. 
BENTO, J.M.L.A. Manual prático de ar condicionado. Editora PINI. 2014. 
SILVA, J.C. & SILVA, A.C.G.C. Refrigeração e climatização para técnicos e engenheiros. Editora 
Ciência Moderna. 2008.  
DICK, W., Refrigeração comercial – para técnicos em ar condicionado. 2ª edição. Editora Cengage 
Learning. 2011. 
CREDER, H. Instalações de ar condicionado. 6ª edição. Editora LTC. 2004. 
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TELLES, P. C. S – Materiais para Equipamentos de Processos. Livros Técnicos e Científicos Editora 
Ltda.-2° Edição -RJ- 2001. 
SANTOS, V.A. Prontuário para projeto e fabricação de equipamentos industriais. Editora Icone. 
2010. 
TELLES, P. C. S. Tubulações Industriais Tabela e Gráficos. Livros Técnicos e Científicos Editora 
Ltda.-10° Edição -RJ- 2006. 
CAVALLARI, R. Avaliação de máquinas, equipamentos e complexos industriais. 1ª edição. Editora 
Leud. 2014. 
MOURA, PAULO. Apostila Equipamentos Industriais. 2012. 
   

 
 

 Código Disciplina 

MECIE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E INDUSTRIAIS 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

ELETROTÉCNICA  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 45       15       - 60 

 Ementa 

Aspectos construtivos, princípio de funcionamento, tipos aplicações e ensaios em máquinas elétricas; 
Dispositivos de sinalização e comando; Partida de motores; Circuitos de temporização, chave boia e 
portão automático. 

Referências 

Bibliografia básica: 
FALCONE, Aurio Gilberto. Eletromecânica: máquinas elétricas rotativas. São Paulo: Editora 
Edgard Blucher. 2006.  
FALCONE, Aurio Gilberto. Eletromecânica: transformadores e transdutores conversão  
eletromecânica de energia, máquinas elétricas. São Paulo: E. Blucher, 2006.  
FRANCHI, Claiton Moro. Acionamentos Elétricos. Ed. Érica, 2007. 
 
Bibliografia complementar: 
OLIVEIRA, Jose Carlos de; Cogo, Joao Roberto; Abreu, Jose Policarpo G. de. Transformadores: teoria 
e ensaios. 2.ed. São Paulo: Blucher, 1984. 
SIMONE, Gilio Aluisio. Máquinas de corrente contínua: teoria e exercícios. Porto Alegre: Érica, 2000. 
SIMONE, Gilio Aluisio. Transformadores: teoria e exercícios. 1. ed., 4. reimp. São Paulo: Érica,  
2010. 
MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais. 8 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 
NASCIMENTO JUNIOR, Geraldo Carvalho do. Máquinas elétricas: teoria e ensaios. 2. ed. rev.  
São Paulo: Érica, 2008.  
  

 

 Código   Disciplina 

GME GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO 
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Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

INTRODUÇÃO À MANUTENÇÃO INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 45 15 - 60 

 Ementa 

Organização da manutenção, sistemas de informações gerenciais, custos de manutenção, 
sobressalentes, grandes paradas de manutenção, a informática na manutenção. 

Referências 

Bibliografia básica: 
VERRI, Luiz Alberto. Sucesso em paradas de manutenção. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2008.  
PINTO, Alan Kardec; XAVIER, J.A.N. Manutenção: função estratégica. Rio de Janeiro: Qualitymark, 
2001. 
NEPOMUCENO, Lauro Xavier (Coord.). Técnicas de manutenção preditiva. São Paulo: E. Blucher, 
2002.  
 
Bibliografia complementar: 
VIANA, Herbert Ricardo Garcia. PCM: planejamento e controle da manutenção. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2009. 
FOGLIATTO, Flávio Sanson; RIBEIRO, J.L.D. Confiabilidade e manutenção industrial. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2009. 
VERRI, Luiz Alberto. Gerenciamento pela qualidade total na manutenção. Rio de Janeiro: 
Qualitymark. 2009. 
BRANCO, Filho Gil. A organização, o planejamento e o controle da manutenção. Ciência Moderna, 
2008. 
PINTO, Alan Kardec; XAVIER, J.A.N. Manutenção preditiva: Fator de Sucesso na Gestão 
Empresarial. Rio de Janeiro: Qualitymark. 2014. 
 

 

 Código Disciplina 

PBL8E PBL 8 – APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMA 8 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

2 - - 30 30 

 Ementa 

Metodologias ativas de Aprendizagem. Conceitos gerais de Aprendizagem Baseada em Problemas - 

PBL. Estrutura do problema. Análise de problemas reais e situações das diversas áreas da Engenharia 

Mecânica. Levantamento de hipóteses. Construção de soluções com base em sustentabilidade, baixo 
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custo e benefícios à sociedade. Organização e apresentação dos resultados. Estabelecimento de 

parcerias com empresas e instituições do entorno do campus. 

Referências 

Bibliografia básica: 
Todas as referências das disciplinas que integram o currículo do curso. 
 
Bibliografia complementar: 
Todas as referências das disciplinas que integram o currículo do curso. 

 
9º SEMESTRE 

 

 Código Disciplina 

PSE PROJETO SOCIAL 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

INTRODUÇÃO AO PROJETO PROJETO SOCIAL 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 10 - 50 60 

 Ementa 

Estudos sobre a base legal das políticas e programas sociais (inclusive aos que tange às temáticas da 
cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena) no Brasil. Definição de planejamento e gerencia de projetos. 
Orientação sobre Educação comunitária. Metodologia e práticas de planejamento e de gestão em 
projetos sociais. Sistemas de indicadores sociais para traçar planos de ação e avaliação em projetos. 
Construção de projetos sociais aplicáveis ao processo de intervenção profissional do engenheiro. 
Parcerias com ONG’s, comunidades quilombolas e indígenas, Instituições comunitárias e outras. 
Construção de projetos sociais (extensão) para a solução de problemas da comunidade externa, 
aplicáveis ao processo de intervenção profissional do engenheiro. 

Referências 

Bibliografia básica: 
LÜCK, Heloísa. Metodologia de projetos: uma ferramenta de Planejamento e gestão. 5ed. 
Petrópolis: Vozes, 2003. 
ARMANI, Domingos. Como elaborar Projetos? Guia Prático para elaboração e gestão de projetos 
sociais. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2000. 
MONTAÑO, C. Terceiro Setor e Questão Social: crítica ao padrão emergente de intervenção social. 
São Paulo: Cortez, 2002. 
 
Bibliografia complementar: 
ALBUQUERQUE, R. C. Da condição de pobre à de não-pobre: modelos de ação pública ante 
pobreza no Brasil. In: VELLOSO, J. P. R. e ALBUQUERQUE, R. C. (orgs.) Modernidade e 
pobreza.1994. p. 113-162. 
GADOTTI, M.; GUTIÉRREZ, Francisco (orgs) Educação Comunitária e Economia Popular. São 
Paulo: Cortez, 1999. 
AGUILAR, Maria José; ANDER-EGG, Ezequiel. Avaliação de Programas e Serviços Sociais. 
Petrópolis: Vozes, 1994. 
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PERUZZO, Cicília Maria Krohling. Comunicação nos Movimentos Populares: A Participação na 
Construção da Cidadania. Petrópolis: Vozes, 1998. 
STEPHANOU, Luis; MULLER, Lúcia Helena; CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Guia para a 
elaboração de projetos sociais. Porto Alegre: Editora Sinodal e Fundação Luterana de Diaconia. 2003. 

 

 Código Disciplina 

ITE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

INTRODUÇÃO AO PROJETO  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 10 - 50 60 

 Ementa 

Inovação tecnológica: definição e estratégias para o processo criativo. Prospecção tecnológica: acesso 
a banco de dados de artigos e patentes, exemplos de prospecção tecnológica, estratégia de pesquisa 
em banco de patentes, pesquisa de anterioridade, sistematização dos resultados obtidos, levantamento 
de estado da técnica, apresentação gráfica dos resultados, objetivos e etapas da prospecção 
tecnológica. Artigos Científicos: ética, pesquisa em bancos de dados, indicadores (índice de citações, 
fator de impacto). Patentes: classificação internacional, natureza da proteção, vigência, fluxo processual, 
custos, características do documento de patente (relatório descritivo, reivindicações, resumo, figuras, 
etc.). Transferência de tecnologia. Propriedade industrial: patentes de invenção, modelo de utilidade, 
marcas, desenho industrial, direitos autorais, etc. Cultura Maker. Construção de projetos sociais 
(extensão) para a solução de problemas da comunidade externa, aplicáveis ao processo de intervenção 
profissional do engenheiro. 

Referências 

Bibliografia básica: 
PIMENTEL, L. O., Propriedade Intelectual e a Universidade: Aspectos Legais, 1ª ed, Florianópolis: 
Fundação Boiteaux – Konrad Adenauer Stifung, 2005. 
CHRISTENSEN, C. M. O crescimento pela Inovação – como crescer de forma sustentada e 
reinventar o sucesso”. São Paulo: Campus, 2003. 
GIBSON, R.; SKARZYNSKI, P. Inovação – Prioridade No. 1. Rio de Janeiro: Elsevier Ed. Ltda., 2008. 
 
Bibliografia complementar: 
BESSANT, John; PAVITT, Keith; TIDD, John. Gestão da Inovação. 3ª. Ed. São Paulo: Artmed, 2008. 
MATTOS, João Roberto Loureiro de; GUIMARÃES, L.S. Gestão da Tecnologia e Inovação. São 
Paulo: Saraiva, 2005. 
MOREIRA, Daniel Augusto; QUEIROZ, Ana C. S. (coords.). Inovação Organizacional e Tecnológica. 
São Paulo: Thomson, 2007. 
TIDD, Joe; BESSANT, John; PAVITT, Keith. Gestão da Inovação. Porto alegre: Bookman, 2008. 
GUTSCHE. J. Criação e Inovação no Caos. São Paulo: Elsevier Ed. Ltda., 2010. 

 

 Código Disciplina 

IIE INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 
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EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS  

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E 

INDUSTRIAIS 

 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 45 15 - 60 

 Ementa 

Conceitos básicos de instrumentação para controle de processos; Características gerais de 
instrumentos; Identificação e símbolos de instrumentos; Medição de variáveis industriais; Teoria de 
controle; Elementos finais de controle. 

Referências 

Bibliografia básica: 
BEGA, Egídio Alberto (Org.). Instrumentação industrial. 2. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2006. 583 
p. 
BOLTON, William. Instrumentação e Controle. São Paulo: Hemus, 2005. 197 p.  
FIALHO, Arivelto Bustamante. Instrumentação industrial: conceitos, aplicações e análises. 3 ed. 
São Paulo: Érica, 2005. 276 p. 
 
Bibliografia complementar: 
ALVES, José Luiz Loureiro. Instrumentação, controle e automação de processos. 2.ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2010. 201p. 
BALBINOT, Alexandre; BRUSAMARELLO, Valner João., Instrumentação e fundamentos de 
medidas. Volume 2. 2ª edição. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 492 p. 
SANTOS NETO, Miguel Pereira. Automação e controle de processos industriais. Simões Filho: 
Autor, 2012. 130 p. 
SILVEIRA, P. R. & Santos, W. E. Automação - Controle Discreto, 7ª Edição, Editora Érica. 
SIGHIERI, Luciano. Controle automático de processos industriais: instrumentação. 2. ed. São 
Paulo: Edgard Blucher, 2003. 234 p. 

 

 Código Disciplina 

INEE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 45 15 - 60 

 Ementa 

Histórico da Inspeção de Equipamentos e os aspectos legais sobre sua implantação no Brasil. 

Conceituação e caracterização das descontinuidades e defeitos detectados em componentes 

mecânicos. Conceitos e princípios de execução com aplicação pratica em laboratório das técnicas de 

inspeção de equipamentos: Inspeção visual e ensaios de liquido penetrante. Conceitos sobre a 
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execução dos ensaios de partícula magnética, radiografia e ultrassom. Estudo da técnica de 

identificação de ligas metálicas com aplicação pratica do ensaio de teste por pontos. 

Referências 

Bibliografia básica: 
SANTOS, C. A, GARCIA, A., SPIM, J. A., Ensaios dos Materiais. Editora LTC. 2ª edição. 2012. 
SILVA, LEONARDO. Líquido penetrante. Editora DSEED. 1ª edição. 2010. 
ANDREUCCI, RICARDO. Partículas Magnéticas. Editora Abende. Edição Julho/2003. 
 
Bibliografia complementar: 
ANDREUCCI, RICARDO. Ensaio por Ultra-som. Editora Abende. Edição Julho/2003. 
ANDREUCCI, RICARDO. Líquidos Penetrantes. Editora Abende. Edição Julho/2003. 
NORMA REGULAMENTADORA NR – 13. 
MACINTYRE, A. J. - Equipamentos Industriais de Processo. Editora LCT, Rio de Janeiro 2011. 
TELLES, P. C. S. Materiais para Equipamentos de Processos. Livros Técnicos e Científicos Editora 
Ltda.-2° Edição -RJ- 2001. 
   

 
10º SEMESTRE 

Código Disciplina 

PFC01 PROJETO DE FIM DE CURSO (PFC) 

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para 

INTRODUÇÃO AO PROJETO NÃO HÁ 

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

2 30 - - 30 

Ementa 

Desenvolvimento e conclusão do Trabalho de Conclusão de Curso, sob orientação, supervisão e 
avaliação de docente. Seminários Internos de Avanço de Pesquisa. Defesa pública do trabalho de 
conclusão de curso. 

Bibliografia básica: 
BRANDÃO, C. R. A pergunta a várias mãos: a experiência da pesquisa no trabalho do educador. 
São Paulo: Cortez, 2003. 
CHIZZOTTI, A. Pesquisa em Ciências humanas e sociais. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2000. 
SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. 21. ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

Bibliografia complementar: 
DEMO, P. Introdução à Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 1991. 
GONÇALVES, E. P. Conversa sobre iniciação à pesquisa científica. Campinas: Alínea, 2001. 
LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodologia científica. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 1996. 
LIMA, M. C. Monografia: a engenharia da produção acadêmica. São Paulo: Saraiva, 2004. 
SANTOS, A. R. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 6. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 
2004. 
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 Código Disciplina 

ESE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

12 - 180 - 180 

 Ementa 

Desenvolvimento de atividades profissionais junto a diversas áreas da indústria e de empresas em geral, 

dentre outras instituições que atuem na área da Engenharia Mecânica e que sejam conveniadas aos 

órgãos de fomento de estágio. Elaboração de relatório final de estágio que contemple as atividades 

desenvolvidas. 

Referências 

Bibliografia básica: 
Todas as referências das disciplinas que integram o currículo do curso. 
 
Bibliografia complementar: 
Todas as referências das disciplinas que integram o currículo do curso. 

 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

Área de concentração: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

 Código Disciplina 

MCE MATERIAIS CERÂMICOS 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 60 - - 60 

 Ementa 

Introdução; Tipos de cerâmicas; Estruturas e propriedades das cerâmicas; Síntese de pós cerâmicos e 

processamento dos produtos cerâmicos; Aplicações de cerâmicas avançadas e Aplicações de cerâmica 

tradicionais (argilas). 

Referências 

Bibliografia básica: 
SANTOS, Zora I. Gama dos. Tecnologia dos materiais não metálicos - classificação, estrutura, 
propriedades, processos de fabricação e aplicações. Érica, 2015. 
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CALLISTER JR., W. D. Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução. 8ª edição. Rio de 
Janeiro: LTC, 2012. 
ASKLAND, Donald R. Ciência e engenharia dos materiais. São Paulo: CENGAGE learning,2008. 
 
Bibliografia complementar: 
RUPEN, Adamian. Novos materiais: tecnologia e aspectos econômicos. Rupen Adamian. Rio de 
Janeiro: COPPE/UFRJ, 2008.  
ASHBY, Michael; JONES, D.R.H. Engenharia de materiais: uma introdução a propriedades, 
aplicações e projeto. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
NUNES, Laercede Paula. Materiais: aplicações de engenharia, seleção e integridade. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2012. 
REMY A; GAY, M; GONTHIER, R. Materiais. São Paulo: Hemus, 2002. 
SOUZA, Sérgio Augusto de, 1936. Ensaios mecânicos de materiais metálicos: fundamentos teóricos 
e práticos. 5 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2000. 

 
 

 Código Disciplina 

ENME ENSAIOS MECÂNICOS 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

CIÊNCIAS DOS MATERIAIS  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 45 15 - 60 

 Ementa 

Introdução ao conceito de ensaio dos materiais; finalidade vantagens e classificação dos ensaios; 
espécies de ensaio: tração, compressão, dobramento e flexão, torção, dureza, impacto, fluência, 
tenacidade à fratura, fadiga; noções de ensaios não-destrutivos. 

Referências 

Bibliografia básica: 
GARCIA, A., SPIM, J.A., SANTOS, C.A., Ensaios dos materiais, LTC, 247 pg, 2000. 
CALLISTER JR, W.D. Ciência e engenharia e materiais: uma introdução. 7ª edição. LTC, Rio de 
Janeiro, 2006. 
SOUZA, SÉRGIO AUGUSTO de. Ensaios mecânicos de materiais metálicos: fundamentos teóricos 
e práticos. 5ª ed. São Paulo: Blucher, 2011. 
 
Bibliografia complementar: 
DIETER, GE, Metalurgia mecânica. Guanabara Dois, 653 pg, 1981.  
SMITH, W.F. Princípios e ciência de engenharia dos materiais. Mcgraw-Hill, Portugal, 1998. 
VANVLACK, L.H., Princípios de ciência dos materiais. Edgard Blucher, 427 pg., 1970. 
MEYERS, M. A., CHAWLA, K. K. Princípios de Metalurgia Mecânica. Edgar Blücher, São Paulo, 1982. 
SILVA, E. M. de P. E., Fundamentos de ensaios mecânicos de metais. UFMG,1980 
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 Código Disciplina 

COE CORROSÃO 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 45 15 - 60 

 Ementa 

Introdução: Princípios básicos da corrosão. Corrosão em meios aquosos e atmosféricos. 
Corrosão generalizada e por pite. Corrosão em frestas, intergranular, seletiva. Oxidação e 
corrosão em temperatura elevada. Corrosão sob ação mecânica: corrosão-sob-tensão e fadiga-
sob-corrosão. Proteção anticorrosiva: revestimentos orgânicos e metálicos. Proteção catódica e 
anódica. Inibidores de corrosão. Técnicas de monitoramento de corrosão. 
 

 

Referências 

Bibliografia básica: 
GENTIL, V. Corrosão. LTC, Rio de Janeiro.6ª Edição. 2012. 
JAMBO, Hermano C. M., Corrosão, Rio de Janeira, Petrobras 
GEMELLI, E. Corrosão de Materiais Metálicos e Sua Caracterização. LTC, Rio de Janeiro, 2001. 
  
Bibliografia complementar: 
DULTRA, Aldo C. Proteção Catódica -Técnica de Combate a Corrosão. 4a Edição. Editora 
Interciência. 1999. 
VIDELA, Hector A., Biocorrosão, Biofouling e Biodegradação de Materiais. 1a edição, Editora 
Blucher, 2003. 
RAMANATHAN, Lalgudi V. Corrosão e seu controle. Hermus: São Paulo, 1977 
CALLISTER JR, W. D. Ciência e Engenharia de Materiais - Uma Introdução. 7a Edição, Editora LTC, 
2008.  
SHACKELFORD, J. F. Ciência dos Materiais. 6ª Edição, Editora Prentice Hall Brasil, 2008. 
   

 

 Código Disciplina 

SME SELEÇÃO DE MATERIAIS 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

CIÊNCIAS DOS MATERIAIS  

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 45 15 - 60 
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 Ementa 

Introdução a seleção de materiais. Critério de seleção de materiais. Materiais de engenharia e suas 
propriedades. Cartas de seleção de materiais. Seleção de materiais. Seleção de processos. Estudo de 
casos. 

Referências 

Bibliografia básica: 
FERRANTE, Maurizio. Seleção de materiais. 2. ed. São Carlos: EdUFSCar, 2002.  
ASHBY, M. F.; JONES, David R. H. (Autor). Engenharia de materiais. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier: 
Campus, 2007. 
ASHBY, M. F. Materials selection in mechanical design. Oxford: Butterworth Heinemann, c1992.  
 
Bibliografia complementar: 
ASM INTERNATIONAL. ASM handbook. Materials Park, Ohio: ASM International, c1985-c2008. 
SOUZA, SÉRGIO AUGUSTO de. Ensaios mecânicos de materiais metálicos: fundamentos teóricos 
e práticos. 5ª ed. São Paulo: Blucher, 2011. 
MEYERS, M. A., CHAWLA, K. K. – Princípios de Metalurgia Mecânica. Edgar Blücher, São Paulo, 
1982. 
SILVA, E. M. de P. E., Fundamentos de ensaios mecânicos de metais, UFMG,1980 
GARCIA, A., SPIM, J.A., SANTOS, C.A., Ensaios dos materiais, LTC, 247 pg, 2000. 

 
 
Área de concentração: MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES 
 

 Código Disciplina 

MERE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ROTATIVOS 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 30        30 - 60 

 Ementa 

Manutenção de bombas centrifugas, rotativas, alternativas: princípios, elementos mecânicos e 
procedimento de manutenção; Manutenção de turbinas a vapor princípios, elementos mecânicos e 
procedimento de manutenção; Manutenção de compressor centrifugo, alternativo, rotativo: princípios, 
elementos mecânicos e procedimento de manutenção. 

Referências 

Bibliografia básica: 
LIMA, Epaminondas Pio C. Mecânica das bombas. 2ª edição. Rio de Janeiro: Interciência, 2003. 
NOBREGA, P.R.L., Manutenção de compressores alternativos e centrífugos. 1ª edição. Synergia 
Editora. 2011. 
AFONSO, L.O.A.; MARTINS, G.L., Desempenho de turbomáquinas no campo. 1ª edição. Synergia 
Editora. 2009. 
 
Bibliografia complementar: 
SANTOS, V.A., Manual prático de manutenção industrial. 4ª edição. Icone editora. 2013. 
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ALMEIDA, P.S. Manutenção Mecânica Industrial – conceitos básicos e tecnologia aplicada. Editora 
Saraiva. 2014. 
MACINTYRE, Archibald Joseph. Bombas e instalações de bombeamento. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: 
LTC.  
SILVA, Napoleão F. Bombas alternativas industriais: teoria e prática. Rio de Janeiro: Interciência, 
2007.  
SILVA, Napoleão F. Compressores alternativos industriais: teoria e prática. Rio de Janeiro: 
Petrobras, 2009. 

 
 

 Código Disciplina 

TIE TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 45 15 - 60 

 Ementa 

Tipos de tubos empregados em tubulações industriais. Válvulas. Acessórios de tubulação. Juntas 
de Expansão. Traçado e desenho das tubulações. Suportes de tubulação. Noções de cálculo de 
projeto de tubulações. Montagem e testes de tubulação. Noções de Flexibilidade. Principais 
códigos e normas de tubulações industriais. 
 

 

Referências 

Bibliografia básica: 
TELLES, P.C.S. Tubulações Industriais: Materiais, projeto e montagem. 10ª edição. Editora LTC. 
2001. 
TELLES, P.C.S. Tubulações Industriais: Cálculos. 9ª edição. Editora LTC. 1999. 
BAILONA, B.A. et al., Análise de tensões em tubulações industriais: para engenheiros e 
projetistas. Rio de Janeiro. Editora LTC. 2006. 
 
Bibliografia complementar: 
ARAUJO, E.C., Curso técnico de tubulações industriais. São Paulo. Editora Hemus. 2002. 
GHIZZE, A. Manual do encanador industrial. 4ª Edição. São Paulo. Editora Ibrasa, 1987. 
FILHO, J.L.F. Manual de tensões de tubulações industriais: Flexibilidade. 1ª Edição. Editora LTC. 
2013. 
MATHIAS, A.C. Válvulas: Industriais, segurança e controle. 2ª edição. Editora ArtLiber. 2014. 
FERNANDES, P.S.T. Montagens Industriais – Planejamento, execução e controle. 2ª edição. Editora 
ArtLiber. 2009.    

 

 Código Disciplina 

AFE ANÁLISE DE FALHAS 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 
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Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 45 15 - 60 

 Ementa 

Introdução: Mecanismos de deterioração. Fatores metalúrgicos que influenciam nas falhas. 
Fatores mecânicos que influenciam nas falhas. Conceitos de Mecânica da Fratura e suas 
aplicações. Tipos de fraturas: Fratura Dutil. Fratura Frágil. Fadiga. Noções sobre FEMEA. 
 

 

Referências 

Bibliografia básica: 
BLOCH, H et al., Análise e solução de falhas em sistemas mecânicos. Editora Campus – Grupo 
Elsevier. 2014. 
AFONSO, LUIZ O.A., Equipamentos Mecânicos – Análise de Falhas e Solução de Problemas, 2a 
edição, Rio de Janeiro, Editora Qualitymark, 2006. 
TELLES, P. C. S. Materiais para Equipamentos de Processos. Livros Técnicos e Científicos Editora 
Ltda.-2° Edição -RJ- 2001. 
 
Bibliografia complementar: 
VIDELA, Hector A., Biocorrosão, Biofouling e Biodegradação de Materiais. 1a edição, Editora 
Blucher, 2003. 
ASHBY, Michael F. Engenharia de Materiais. Volumes I e II, 3a edição Editora Campus. 2008. 
GEMELLI, E. Corrosão de Materiais Metálicos e Sua Caracterização. LTC, Rio de Janeiro, 2001. 
CALLISTER JR, W. D. Ciência e Engenharia de Materiais - Uma Introdução. 7ª Edição. Editora LTC. 
2008.  
SHACKELFORD, J. F. Ciência dos Materiais, 6ª Edição. Editora Prentice Hall Brasil. 2008. 
   

 

 Código Disciplina 

METRE MÁQUINAS DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTE 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 60        - - 60 

 Ementa 

Panorama geral das máquinas de levantamento e transporte; Normas de classificação das máquinas 
de levantamento; Sistemas de suspensão de carga; Sistemas de translação; Sistemas de transportes; 
Sistemas de motorização e frenagem; tifor, talhas, pontes rolantes, guindastes, elevadores, correias 
transportadoras. 

 

Referências 

Bibliografia básica: 
BRASIL, H.V. Máquinas de Levantamento. Rio de Janeiro. Editora Guanabara. 1998. 
RUDENKO, N. Máquinas de elevação e transporte, Livros Técnicos e Científicos. 1976. 
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CORREIA, G.M. Sistemas de Transportes de Cargas. 1ª edição. Editora Edifeo. 2013. 
 
Bibliografia complementar: 
FERRARESI, DINO. Máquinas de Elevação e Transporte. Revisada por Purquerio, Benedito de. São 
Carlos. EESC-USP. 2001. 
SILVA, D.R., Transporte Pneumático. 1ª edição. Editora Artliber. 2005. 
FAÇO. Manual de transportes contínuos. 3ª edição. São Paulo. Fábrica de aço Paulista S. A. 1981. 
NORTON, R.L. Projeto de Máquinas: uma abordagem integrada. 2ª edição. 2004. 
BRAZ, J.E. Transportadores de Correia. Belo Horizonte. Instituto de Engenharia Aplicada. 1992. 
   

 
Área de concentração: MULTIDISCIPLINAR 
 

 Código Disciplina 

PCNCE PROGRAMAÇÃO CNC 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 30 30 - 60 

 Ementa 

Conceitos básicos de CNC, tipo de programação. Sistemas de coordenadas. Fundamentos gerais de 
programação de máquinas CNC. Programação de tornos. Programação de centros de usinagem e 
Operações básicas em torno CNC. 
 

 

Referências 

Bibliografia básica: 
SILVA, Sidnei Domingues da. CNC: programação de comandos numéricos computadorizados 
torneamento. São Paulo: Érica, 2002.  
ROMI, Ind. S. A. Manual de programação e Operação do Siemens 810D. São Paulo. 2000. 
IFAO. Comando numérico CNC: técnica operacional: torneamento: programação e operação. São 
Paulo: E.P.U., 2012. 
 
Bibliografia complementar: 
SOUZA, A.F.; ULBRICH, C.B.L. Engenharia integrada por computadores e sistemas 
CAD/CAM/CNC. 2ª edição. Editora ArtLibert. 2013. 
FITZPATRICK, M. Introdução à usinagem com CNC. Série Tekne. Editora MacGraw Hill. 2013. 
WEISS.A. Processos de Fabricação Mecânica. 1ª edição. Editora Livro Técnico. 2012. 
CUNHA, Lauro Salles; CRAVENCO, Marcelo Padovani. Manual prático do mecânico. São Paulo: 
Hemus, 2002. 
CHIAVERINI, V. Tecnologia Mecânica. 2ª edição. São Paulo. Editora Makron Books. 1986. 

 

 Código Disciplina 

AUIE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 
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Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 45 15 - 60 

 Ementa 

Introdução aos sistemas de automação industrial; Controladores lógicos programáveis (CLP); Sistemas 
digitais de controle distribuído (SDCD); Redes de comunicação industrial; Intertravamento e sistemas 
de segurança. 
 

Referências 

Bibliografia básica: 
GEORGINI, Marcelo. Automação aplicada: descrição e implementação de sistemas sequenciais 
com PLCs. 9. ed. São Paulo: Érica, 2010. 236 p. 
SILVEIRA, Paulo Rogério da; SANTOS, Winderson E. dos. Automação e controle discreto. 9.ed. São 
Paulo: Érica, 2011. 235p. 
BONACORSO, Nelso Gauze; NOLL, Valdir. Automação eletropneumática. 11ª edição, rev. São 
Paulo: Érica, 2011. 160 p. 
 
Bibliografia complementar: 
NATALE, Ferdinando. Automação industrial. 10. ed. São Paulo: Érica, 2011. 252p. 
CAPELLI, Alexandre. Automação industrial: controle do movimento e processos contínuos. Sao 
Paulo: Érica, 2011. 236 p. 
PRUDENTE, Francesco. Automação industrial plc: teoria e aplicações. 2ª ed. Rio de Janeiro: L.T.C., 
2011. 
FRANCHI, Claiton Moro; CAMARGO, Valter Luís Arlindo de. Controladores lógicos programáveis: 
sistemas discretos. 2. ed. São Paulo: Érica, 2011. 352 p. 
SANTOS, Winderson Eugenio dos. Controladores lógicos programáveis (clps). Curitiba: Base 
Editorial, 2010. 
 

 

 Código Disciplina 

GPE GESTÃO DE PROJETOS 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 30        30 - 60 

 Ementa 

Reconhecer as oportunidades e condições para a proposta de projetos; entender o ambiente de 
projetos; definir os objetivos e o escopo de projetos; planejar projetos; detalhar os insumos e os 
produtos de projetos; controlar o andamento de projetos; documentar e comunicar os resultados de 
projetos; avaliar os resultados de projetos; finalizar e apresentar projetos. Capacitar-se para atuar 
como Gerente de Projetos. 
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Referências 

Bibliografia básica: 
BERNARDES, Maurício Moreira e Silva. Microsoft project 2007: gestão e desenvolvimento de 
projetos. 3. ed. São Paulo: Érica, 2010. 
CLEMENTE, A. (org.) Projetos empresariais e públicos. São Paulo: Atlas, 1997. 

DIENSMORE, P.C. Como se tornar um profissional em gerenciamento de projetos. Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 2003. 

 
Bibliografia complementar: 
KERZNER, H. Gestão de projetos. São Paulo: Bookman, 2000. 
MAXIMINIANO, A. C. A. Administração de projetos. São Paulo: Atlas, 1997. 

VALERIANO, D. Gerência em projetos. Makron, Rio de Janeiro, 1998. 

VALERIANO, D. Gerenciamento estratégico e administração por projetos. Makron, Rio de 

Janeiro, 2001. 

SANTOS, J.A; CARVALHO, H.G. Referencial brasileiro de competências em gerenciamento de 

projetos. Curitiba: ABPG, 2005.   

 

Código Disciplina 

EMPE EMPREENDEDORISMO 

Pré-requisitos da disciplina Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 30 30       - 60 

Ementa 

Introdução ao desenvolvimento de novos empreendimentos: histórico e conceituação. Oportunidades 
de negócios; identificação, seleção e definição do negócio. O processo de criação de uma empresa. 
Empreendedorismo Social. Empreendedorismo de base tecnológica. Prática: Orientação e construção 
de um Plano de negócios. 

Referências 

Básica 
BERNARDI, L.A. Manual de Plano de Negócios: fundamentos, processos e estruturação. 2º ed. São 
Paulo, Editora Atlas, 2014 
SANTOS, S. A.; CUNHA, N. C. V. (orgs.) Criação de empresas de base tecnológica: conceitos, 
instrumentos e recursos. Maringá: Unicorpore, 2004. 
HISRICH, R.D. et.al. Empreendedorismo. 9ª ed. São Paulo, Mc Graw Hill, 2014 
 
Complementar 
COZZI, A. et.al. Empreendedorismo de base tecnológica: Spin-off : criação de novos negócios a 
partir de empresas constituídas, universidades e centros de pesquisa. Rio de Janeiro, Campus, 
2008. 
DORNELLAS, J.C.A. Plano de negócios: seu guia definitivo. São Paulo, Campus, 2011 
DRUCKER, P. Inovação e espírito empreendedor. São Paulo: Cencage Learning, 2001. 
PORTER, M.E.. Estratégia Competitiva. 2ª ed. São Paulo, Elsevier Editora Ltda., 2004.  



PPC - Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Mecânica  
 
 
 

161 

 

 
 

SANTOS, S. A. (org.). Empreendedorismo de base tecnológica: trajetórias e perspectivas. 
Maringá,  Unicorpore, 2005. 
 

 
Área de concentração: LINGUAGENS E HUMANIDADES 
 

 Código Disciplina 

LIBRAS LIBRAS 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

3 45 - - 45 

 Ementa 

O Movimento histórico da Língua de Sinais – a utilização de uma língua própria; Língua e linguagem. 
As tendências na educação dos surdos. As línguas de sinais e a língua de sinais Brasileira - LIBRAS; 
As relações espaciais, e a LIBRAS; Estrutura linguística da LIBRAS e sua gramática. Vocabulário 
básico em LIBRAS. 

Referências 

Bibliografia básica: 
CAPOVILLA, Fernando César; Raphael, Walkíria Duarte. Enciclopédia da língua de sinais 
brasileira: o mundo dos surdos em libras: v.1 como avaliar o desenvolvimento da competência de 
leitura de palavras. l ed. 1 reimp. São Paulo: EDUSP, 2009. 1. 680 p. 
SANTANA, Ana Paula. Surdez e linguagem: aspectos e implicações neurolinguísticas. São Paulo: 
Plexus, 2007. 268 p. 17 cm. Doação do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação. 
SOUZA, A. P. et al. Acessibilidade e tecnologia assistiva: pensando a inclusão sociodigital de PNEs. 
Editora Corag 2013. 
 
Bibliografia complementar: 
CAPOVILLA, Fernando César; Raphael, Walkíria Duarte. Enciclopédia da língua de sinais 
brasileira: o mundo dos surdos em libras: v.2 artes e cultura, esportes e lazer. São Paulo: EDUSP, 
2009. 2. 827 p. 
CAPOVILLA, Fernando César; Raphael, Walkíria Duarte. Enciclopédia da língua de sinais 
brasileira: o mundo dos surdos em libras: v.3 família e relações familiares e casa. São Paulo: EDUSP, 
2005. 3. 857  
CAPOVILLA, Fernando César; Raphael, Walkíria Duarte. Enciclopédia da língua de sinais 
brasileira: o mundo dos surdos em libras: v. 4 comunicação, religião e eventos. São Paulo: EDUSP, 
2009. 4. 1009 p 
CAPOVILLA, Fernando César; Raphael, Walkíria Duarte. Enciclopédia da língua de sinais 
brasileira: o mundo dos surdos em libras: v.8 palavras de função gramatical. São Paulo: EDUSP, 
2005. 8. 896 p. 
SANTANA, A. P. Surdez e Linguagem - Aspectos e Implicações Neurolinguísticas. Plexus Editora, 
2010. 
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 Código Disciplina 

INGLESE INGLÊS INSTRUMENTAL 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

2 30 - - 30 

 Ementa 

Estudo de estratégias de leitura, noções de gramática da língua inglesa e vocabulário da área de 
Eletromecânica visando ao desenvolvimento da habilidade de leitura e compreensão de textos 
técnicos. 

Referências 

Bibliografia básica: 
MUNHOZ, Rosângela. Inglês Instrumental: estratégias de leitura. São Paulo: Texto Novo, 2000. 
GUANDALINI, Eiter Otávio. Técnicas de Leitura em Inglês. São Paulo: Texto Novo, 2002. 
SOUZA, Adriana Grade Fiori (et al). Leitura em Língua Inglesa: uma abordagem instrumental. São 
Paulo: Disal, 2005. 
 
Bibliografia complementar: 
ALMEIDA, Rubens Queiroz. As palavras mais comuns da língua inglesa. São Paulo: Editora 
Novatec, 2003 
FERRO, Jefferson. Around the world: Introdução à leitura em língua inglesa. Paraná: IBPEX, 2006 
FURSTENAU, Eugênio. Novo dicionário de termos técnicos inglês-português. 24.ed. São  
Paulo: Globo, 2005 
TORRES, Nelson: Gramática prática da língua inglesa: o inglês descomplicado. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2001 
LAPKOSKI, Graziella Araújo de Oliveira. Do texto ao sentido: teoria e prática de leitura em língua 
inglesa. Paraná: IBPEX, 2010.LES, P. C. S. Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda.-2° Edição -
RJ- 2001. 
 

 

 Código Disciplina 

REER RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Total Teórico Práticos Extensão Total 

4 45 15 - 60 

 Ementa 

Reflexão e crítica sobre os conceitos de raça, etnia e identidades no contexto histórico brasileiro. 
Exame dos espaços construídos com base nos discursos científicos que fundamentam a hegemonia 
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de determinado grupo étnico e consolidam o racismo. As construções conceituais, ações políticas 
que permeiam os estudos das Relações Étnico-raciais no Brasil. 

Referências 

Bibliografia básica: 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 17 DE JUNHO DE 2004 do CNE (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO) 
que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasil: MEC, 2004. 
CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas Híbridas. SP: Edusp, 2013. 
SWARCSZ, Lilia Moritz. O Espetáculo das Raças: cientistas, instituições e questão racial no 
Brasil (1870-1930). CIA das Letras, 1993. 
 
Bibliografia complementar: 
DANTAS, Carolina Vianna. O Brasil café com leite: debates intelectuais sobre mestiçagem e 
preconceito de cor na primeira república. Niterói –RJ: Tempo, vol.13, número 26, 56-79, 2009. 
Educação antirracista: caminhos abertos pela lei federal nº 10.639/03. Brasília: Ministério da 
educação, 2005. 236p. (Coleção Educação para todos) (número de consulta: 305.80981 E21 2005) 
ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira e identidade nacional. Brasiliense: São Paulo, 1994. 
STOER, S. e CORTESÃO, L. Levantando A Pedra – Da Pedagogia Inter/ Multicultural às 
Políticas Educativas Numa Época de Transnacionalização. Porto: Edições Afrontamento, 1999. 
CANDAU, Vera Maria Ferrão. Direitos humanos, Educação e interculturalidade: as tensões entre 
igualdade e diferença. Revista Brasileira de Educação, vol.13, 2008.   

 

 Código Disciplina 

INCLUSÃOE INCLUSÃO 

Pré-requisitos da disciplina  Pré-requisito para 

  

Créditos Carga horária 

Teórico

s 

Práticos Extensão Total Teórico Práticos Extensão Total 

3 1 - 4 45 15 - 60 

 Ementa 

Direitos humanos e sociedade. Legislação para a inclusão de pessoas com deficiência. Conceitos 

ligados à inclusão e diversidade. Acessibilidade (pedagógica, atitudinal, comunicacional e digital). 

Tipologia e características das deficiências, TGDs e espectro autista. Tecnologia assistiva. Aspectos 

políticos culturais da inclusão. 

Referências 

Bibliografia básica: 
ABNT. NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 
Rio de Janeiro: ABNT, 2015. 
BRASIL, Presidência da República. LEI Nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, 2015. 
SONZA, Andréa Poletto (Org.). Acessibilidade e tecnologia assistiva: pensando a inclusão 
sociodigital de PNEs. Bento Gonçalves, RS: [IFRS], 2013. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
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Bibliografia complementar: 
BRASIL, Ministério do Trabalho. LEI Nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Brasilia, 1991. 
FOUCAULT, Michel. Os anormais: Curso no Collège de France (1974-1975). Tradução: Eduardo 
Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
SARCINELLA, Luigi Maria. Deficientes – Pitecantropos Oblíquos. São Paulo: Editora HARBRA, 
2000. 
SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: Construindo uma sociedade para todos. 5.ed. Rio de Janeiro: 
WVA, 2003. 
XIBERRAS, Martine. As teorias da exclusão: para uma construção do imaginário do desvio. 
Tradução: José Gabriel Rego. Lisboa: Instituto Piaget, 1993. 
 

 


