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RESOLUÇÃO Nº 54 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014. 

 

O PRESIDENTE DE COLEGIADO DE CURSO DO CURSO SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL, da Faculdade de Engenharias, 

Arquitetura e Urbanismo e Geografia da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve: 

 

 Opinar favoravelmente pela aprovação das atualizações do Projeto Pedagógico do 

Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial solicitadas pelos avaliadores do 

MEC durante a visita de Renovação de Reconhecimento de Curso, processo e-MEC 

201350929. Neste contexto foram aprovadas a inclusão da temática da história Afro-

Brasileira e Indígena, conforme Lei n 11.645 de 10/03/2008 e Resolução CNE/CP n 01 

de junho de 2004 e atualização das bibliografias junto ao Projeto Pedagógico do curso, nos 

termos do anexo desta Resolução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Cristiano Quevedo Andrea 
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PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 

ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Decorrente da necessidade do planejamento do processo ensino-aprendizagem, 

objetivando a qualidade do profissional e do cidadão que se pretende formar, a elaboração 

do Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial da 

UFMS se faz necessário. 

Acredita-se que a elaboração e construção do Projeto Pedagógico - enquanto 

proposta de trabalho coletivamente assumida - pode contribuir para que o Curso atinja seus 

objetivos, sintetizados na formação de profissionais competentes, criativos, com visão 

crítica, bem como de cidadãos cônscios de suas responsabilidades para com a sociedade. 

O Projeto Pedagógico constitui-se em valioso instrumento indutor da melhoria da 

qualidade e da busca da excelência no ensino superior de Tecnologia em Eletrotécnica 

Industrial na UFMS, desde que periodicamente revisto e aperfeiçoado. 

Vários fatores, internos e externos, contribuem para a adoção do Projeto Pedagógico 

como instrumento para melhoria qualitativa do Curso e de suas práticas pedagógicas e 

curriculares. 

Como fatores externos de motivação, destacam-se as demandas relativas ao Exame 

Nacional de Cursos e às visitas das comissões de especialistas da Sesu/MEC, visando à 

verificação das condições de oferta dos cursos de graduação, ao recredenciamento 

institucional e à renovação do reconhecimento dos cursos. Contribuíram ainda as 

discussões, encaminhadas nacionalmente e em nível local, sobre as diretrizes curriculares 

para os cursos de graduação de tecnologia. 

Ademais, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), órgão 

encarregado da organização do Exame Nacional de Cursos, vem solicitando dos cursos 

submetidos ao Provão/Enade o encaminhamento dos seus Projetos Pedagógicos. 

Com esse objetivo, o Responsável pela Supervisão do Curso Superior de Tecnologia 

em Eletrotécnica Industrial elabora “proposta de projeto pedagógico do curso de graduação 

em Tecnologia em Eletrotécnica Industrial”, a ser submetida à discussão pela comunidade 

envolvida com o Curso e nele atuante. 

Um elemento impulsionador decisivo é a estruturação curricular do Curso Superior 

de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial, o qual, necessariamente, demandaria diretrizes, 

definições e outros aspectos, contemplados na proposta de trabalho consubstanciada no 

Projeto Político-Pedagógico do Curso. 

Desse modo, os aspectos curriculares abordados neste documento referem-se à 

Estrutura Curricular a ser adotada pelo Curso, de acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, que explicita o Projeto Pedagógico. 

É entendimento comum que o projeto pedagógico estabelece um rumo para o 

trabalho educativo, proporcionando uma filosofia a ser adotada pelos atores envolvidos no 

processo. Ele articula intenções, prioridades, atividades e ações, visando à consecução dos 

objetivos do Curso, coletivamente definidos. 
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Como proposta de trabalho, o Projeto Pedagógico precisa periodicamente ser 

avaliado quanto à sua execução, objetivos e metas e, se necessário, reorientado. Longe de 

ser um documento pronto e acabado, deve estar aberto às revisões e aperfeiçoamentos. 

 

 

1.1 HISTÓRICO DA UFMS 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) teve sua origem 

em 1962, com a criação da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Campo Grande, na 

cidade de Campo Grande, que seria o embrião do ensino superior público no sul, do então 

Estado de Mato Grosso. 

Em 26.07.1966, pela Lei Estadual nº 2.620, esses cursos foram absorvidos com a 

criação do Instituto de Ciências Biológicas de Campo Grande (ICBCG), que reformulou a 

estrutura anterior, instituiu departamentos e criou o primeiro curso de Medicina. 

No ano de 1967, o Governo do Estado, criou em Corumbá o Instituto Superior de 

Pedagogia e, em Três Lagoas, o Instituto de Ciências Humanas e Letras, ampliando assim a 

rede pública estadual de ensino superior. 

Integrando os Institutos de Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas, a Lei Estadual 

nº 2.947, de 16.09.1969, criou a Universidade Estadual de Mato Grosso (UEMT). 

Em 1970, foram criados e incorporados à UEMT, os Centros Pedagógicos de 

Aquidauana e Dourados. 

Com a divisão do Estado de Mato Grosso, a UEMT foi federalizada pela Lei 

Federal nº 6.674, de 05.07.1979, passando a denominar-se Fundação Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul (UFMS). O então Centro Pedagógico de Rondonópolis, sediado em 

Rondonópolis/MT, passou a integrar a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 

Além da sede na Cidade Universitária de Campo Grande, em que funcionam oito 

unidades setoriais: Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), Faculdade de 

Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (FAENG), Centro de Ciências Humanas 

e Sociais (CCHS), Faculdade de Medicina (FAMED), Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia (FAMEZ), Faculdade de Odontologia (FAODO), Faculdade de Computação 

(FACOM) e faculdade de Direito (FADIR); a UFMS mantêm unidades setoriais nas 

cidades de Aquidauana (CPAQ), Bonito (CPBO), Chapadão do Sul (CPCS), Corumbá 

(CPAN), Coxim (CPCX), Naviraí (CPBO), Nova Andradina (CPNA), Paranaíba (CPAR), 

Ponta Porã (CPPP) e Três Lagoas (CPTL), descentralizando o ensino para atender aos 

principais pólos de desenvolvimento do Estado. 

A UFMS possui cursos de graduação e pós-graduação, presenciais e a distância. Os 

cursos de pós-graduação englobam as especializações e os programas de mestrado e 

doutorado. 

Visando atingir os objetivos essenciais de aprimoramento do ensino e estímulo às 

atividades de pesquisa e de extensão, a UFMS vem participando ativamente da preservação 

dos recursos naturais do meio ambiente de Mato Grosso do Sul, especialmente da fauna e 

flora do Pantanal e do Cerrado, região onde está inserida. 
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O Campus de Dourados (CPDO) foi transformado na Universidade Federal da 

Grande Dourados (UFGD), com a sua instalação realizada em 01.01.2006, de acordo com a 

Lei nº 11.153, de 29.07.2005. 

 

 

1.2 HISTÓRICO DO CENTRO/CÂMPUS 

Com a implantação do curso de Engenharia Civil pela Universidade Estadual de 

Mato Grosso, no campus de Campo Grande em 1972, criou-se o Centro de Estudos Gerais - 

CEG constituído pelos Departamentos de Engenharia, Matemática, Química, Física e 

Biologia. 

Com a divisão do Estado de Mato Grosso, e a federalização da antiga Universidade 

Estadual de Mato Grosso, houve uma reestruturação administrativa da Universidade, 

criando-se novos centros. 

O campus da cidade universitária de Campo Grande da UFMS foi constituído pelos 

Centros de Ciências Humanas e Sociais (CCHS), Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) e 

o Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (CCET). 

Em 2009 criou-se a Faculdade de Computação, extinguindo-se o DCT 

(Departamento de Computação e Estatística) que fazia parte do CCET. 

Em 2013 foi extinto o CCET, e criado a Faculdade de Engenharias, Arquitetura e 

Urbanismo e Geografia (FAENG). A FAENG oferece cursos de graduação e pós-

graduação, promovendo atividades de extensão e pesquisa. Atualmente, os cursos de 

graduação oferecidos pela FAENG são: Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Engenharia 

Ambiental, Engenharia de Produção, Arquitetura e Urbanismo, Tecnologia em 

Eletrotécnica Industrial, Tecnologia em Saneamento Ambiental e Tecnologia em 

Construção de Edifícios. Na Pós-Graduação, a FAENG atua oferecendo curso de mestrado 

em Engenharia Elétrica, mestrado e doutorado em Tecnologias Ambientais e mestrado em 

Eficiência Energética e Sustentabilidade. Além desses, vários cursos de especialização 

também são oferecidos regularmente. 

 

 

1.3 HISTÓRICO DO CURSO 

Na segunda metade dos anos 80, em consequência do crescimento das atividades 

econômicas e expansão dos serviços no Estado de Mato Grosso do Sul, ocorreu uma 

demanda acentuada de profissionais qualificados, relacionados à área de Engenharia 

Elétrica, para atuação nos setores público e privado. Para atender a essas necessidades foi 

criado no ano de 1987 o Curso de Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul. Nessa primeira fase os docentes da área de formação profissional foram 

lotados no Departamento de Estrutura e Construção Civil. 

Em dezembro de 1992, foi criado o Departamento de Engenharia Elétrica - DEL, 

que passou a funcionar em prédio próprio (com uma área construída de 788,58 m2), com 07 

salas de laboratórios, 07 salas de professores, 02 salas para atividades administrativas e, 

atualmente, 01 sala utilizada pelo PET de Engenharia Elétrica.  
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A criação do Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial originou-se 

na CI Nº 24, de 18/08/2009, do então chefe do Departamento de Engenharia Elétrica, 

Professor Dr. Valmir Machado Pereira, ao Pró-Reitor de Ensino de Graduação da UFMS. 

Que em função da participação da UFMS no programa do governo federal de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) submete a proposta de 

criação do Curso. A aprovação da criação do curso ocorreu por meio da Resolução Nº 45, 

de 25 de agosto de 2009, do Conselho Universitário da UFMS. 

A estrutura laboratorial do curso de Engenharia Elétrica e de Tecnologia em 

Eletrotécnica Industrial é composta por nove laboratórios: Materiais Elétricos, Eletrônica, 

Conversão de Energia, Eficiência Energética, Controle e Proteção e, em prédio próprio o 

Laboratório de Inteligência Artificial, Eletrônica de Potência e Eletrônica Digital e o 

Laboratório de Sistemas Embarcados. 

A divulgação do primeiro vestibular ocorreu em 25/08/2009, através do EDITAL 

PREG 078/2009, no qual constavam cinquenta vagas para o curso. A primeira convocação 

para matrícula dos candidatos aprovados no vestibular foi em 12/02/2010, pelo Edital 

PREG n° 015/2010, sendo convocados os 30 candidatos aprovados. As matriculas foram 

realizadas nos dias 24 e 23 de fevereiro de 2010, comparecendo 26 candidatos do total de 

convocados. 

As disciplinas oferecidas ao curso foram inicialmente lotadas no Departamento de 

Engenharia Elétrica. Para a implantação do curso foi concedida a contratação de dois 

docentes para o Departamento de Engenharia Elétrica.  

O primeiro Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial 

foi instituído pela Instrução de Serviço Nº 7, de 12 de fevereiro de 2010, do Diretor do 

CCET/UFMS, sendo constituído pelos docentes: Prof. Dr. Amâncio Rodrigues da Silva 

Júnior, Prof. Dr. Evandro Mazina Martins, Prof. Dr. Jéferson Meneguin Ortega, Prof. Dr. 

Valmir Machado Pereira e Prof. Me. Robim Pereira Kosloski (Presidente), lotados no 

DEL/CCET. Um novo colegiado foi instituído pela Instrução de Serviço Nº 096, de 16 de 

agosto de 2013, pelo Diretor da FAENG/UFMS, João Onofre Pereira Pinto, sendo 

constituído pelos docentes: Cristiano Quevedo Andrea (Presidente), Edson Antonio Batista, 

Frederico Silva Moreira e Jurandir de Oliveira Soares. 

 

 

1.4 NECESSIDADE SOCIAL DO CURSO 

No Brasil, os cursos de tecnologia tiveram seu início (em instituições públicas e 

privadas) no final da década de 60 e no começo da década de 70. Foi na cidade de São 

Paulo que foram feitas as primeiras experiências, exemplo disso é a FATEC – SP que, no 

ano de 1969, criou o primeiro curso superior de tecnologia do país. O qual era ligado à 

construção civil e englobava matérias tais como pavimentação, construção de edifícios e 

obras hidráulicas. 

Conforme o Parecer CNE/CP 29/2002, do Conselho Nacional de Educação que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional de Nível 

Tecnológico: O curso superior de tecnologia deve contemplar a formação de um 

profissional “apto a desenvolver, de forma plena e inovadora, atividades em uma 
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determinada área profissional”, e deve ter formação específica para: aplicação e 

desenvolvimento de pesquisa e inovação tecnológica; difusão de tecnologias; gestão de 

processos de produção de bens e serviços; desenvolvimento da capacidade empreendedora; 

manutenção das suas competências em sintonia com o mundo do trabalho; e 

desenvolvimento no contexto das respectivas áreas profissionais. 

Em 2006, o Ministério da Educação elaborou o Decreto nº 5.773/06 que visou 

estabelecer o Catalogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (CSTs) e sistematizar 

tais cursos. Os CSTs vieram responder à demanda por preparação, formação e 

aprimoramento educacional e profissional, numa situação em que os indivíduos não podem 

ou não querem dispensar quatro ou cinco anos para cursarem uma graduação convencional. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Parecer/CES n° 436/01 

estabelecem que os Cursos Superiores de Tecnologia, sendo cursos de graduação, dão 

sequência ao Ensino Médio, podendo o egresso dos cursos tecnológicos, dar 

prosseguimento a seus estudos em outros cursos e programas da educação superior, tais 

como cursos de Graduação, de Especialização e Programas de Mestrado e Doutorado. 

O Estado do Mato Grosso do Sul está situado na região Centro-oeste do Brasil, 

sendo que durante muito tempo era apenas uma região produtora de gado, assumindo a 

posição de grande produtor e exportador do produto. Após a Segunda Guerra Mundial, 

passou a ser um importante porto de exportação de minério de ferro com a construção do 

terminal de minérios de Corumbá. Desde a década de 70 sofre um processo de crescimento 

econômico impulsionado pela maior extração de carvão, instalação de usinas de álcool e 

açúcar, indústrias têxteis, de celulose e outras. O Estado tem atualmente cerca de 3.000.000 

habitantes, dos quais aproximadamente 800.000 residem na capital Campo Grande. 

Em relação ao mercado de trabalho, pode ser observado, que os profissionais de 

Tecnologia em Eletrotécnica Industrial registrados no CREA-MS provêm de outros 

estados. Nesta área detecta-se uma significativa demanda por Tecnólogos com 

conhecimentos sobre máquinas, equipamentos elétricos industriais, dispositivos 

eletromecânicos e de eletrônica de potência, e aptidão para planejar, elaborar, executar, 

supervisionar e avaliar projetos de instalação e/ou manutenção elétrica e uso racional de 

fontes de energia. 

Uma significativa parcela desses profissionais será absorvida pelas empresas 

concessionárias de energia, empresas do setor de serviços, usinas de álcool e açúcar, 

indústrias têxteis, indústrias de celulose e outras da região Centro-Oeste, que desde a 

década de 70, apresentam significativa expansão na região. 

Dessa forma, a maioria dos profissionais de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial 

graduados pela UFMS passará a atuar tanto no mercado de trabalho sul-mato-grossense 

como também de outras regiões. Para isso, contribuirá, em larga escala, a participação dos 

acadêmicos como estagiários nas empresas, assim permitindo um contato mais intenso dos 

setores técnicos e de recursos humanos das empresas com os acadêmicos, possibilitando 

àqueles aferir com maior precisão a qualidade da formação recebida pelos alunos de 

Tecnologia em Eletrotécnica Industrial da UFMS. 
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Em termos gerais, as ações externas desenvolvidas pelo conjunto do corpo docente 

da FAENG têm contribuído para chamar a atenção para a qualificação dos profissionais que 

vêm sendo formados pela UFMS ao longo de mais de uma década. 

No contexto de Campo Grande, cidade sede, o curso de Tecnologia em 

Eletrotécnica Industrial tem contribuído para o desenvolvimento de atividades nos setores 

de eletroeletrônica, eletromecânicos, eletrônica de potência, segurança, projetos de 

instalação e/ou manutenção elétrica; uso racional de fontes de energia. 

Pode-se afirmar que a existência do curso, ao lado de outros do FAENG, 

impulsionou todo um conjunto de iniciativas em âmbito local e estadual, a exemplo da 

criação de micro, pequenas e médias empresas. 

Do mesmo modo, são estimulados o relacionamento e a parceria com o setor 

produtivo através de convênios, projetos, cursos de especialização, estágios de alunos em 

empresas, a participação de professores em assessorias, consultorias, etc. Essa postura de 

valorização e incentivo à interação universidade-empresa faz com que os docentes do Curso 

Superior em Eletrotécnica Industrial estejam sintonizados com a realidade do mercado de 

trabalho e suas transformações, o que repercute positivamente no desempenho do Curso. 

O Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial, com três anos e meio 

de duração, visa à formação acadêmica de profissionais aptos para o desenvolvimento de 

atividades técnicas e administrativas inerentes ao setor de energia, intervindo nos processos 

produtivos de manutenção e instalação de sistemas eletromecânicos e dimensionamento de 

circuitos elétricos. Capacitando-os adequadamente para planejar, gerenciar, supervisionar e 

manter máquinas e dispositivos eletromecânicos em linhas de produção, bem como para 

atuar no controle de qualidade da produção de equipamentos e dispositivos eletromecânicos 

e de eletrônica de potência. E, ainda, para atuar na gestão de processos de sistemas 

elétricos, qualidade e confiabilidade do sistema de produção, comercialização de produtos 

elétricos, utilização de materiais, equipamentos eletromecânicos e procedimentos de 

segurança, aliados à consciência ambiental. 

 

 

2 ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO 

2.1 COORDENAÇÃO DO CURSO 

O Estatuto da UFMS (aprovado pela Portaria nº 1.686-MEC, de 3 de Julho de 2003, 

publicada no D.O.U. de 7 de Julho de 2003) estabelece em seu Artigo 62 que a 

Coordenação de Curso de Graduação será exercida: 

I – em nível deliberativo, pelo Colegiado de Curso; 

II – em nível executivo, pelo Coordenador de Curso ou pelo Presidente do 

Colegiado. 

E no Artigo 64 e seus parágrafos estabelece em relação ao coordenador de curso: a 

eleição e designação, a formação exigida, a substituição, os recursos aos atos, as atribuições 

e responsabilidades. 

O Regimento Geral da UFMS, aprovado pela Resolução COUN nº 55, de 

30.08.2004, estabelece em seu Artigo 26 que “O colegiado de Curso, definido como 

unidade didático-científica, é responsável pela supervisão das atividades didáticas do curso, 
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pela orientação aos acadêmicos, com vistas a sua efetiva integração no âmbito comunitário 

e do desempenho de cada um deles, no cumprimento de suas obrigações”. 

Ainda, o Regimento Geral, no Artigo 28 descreve a composição do Colegiado de 

Curso, no Artigo 29 trata da escolha do Coordenador de Curso, no Artigo 30 descreve as 

competências do Colegiado de Curso, e no Artigo 31 relaciona as competências do 

Coordenador de Curso. 

O colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial, criado 

pela Instrução de Serviço Nº 096, de 16 de agosto de 2013, pelo Diretor da FAENG/UFMS, 

João Onofre Pereira Pinto, é composto pelos docentes: Cristiano Quevedo Andrea 

(Presidente), Edson Antonio Batista, Frederico Silva Moreira e Jurandir de Oliveira Soares. 

As reuniões do Colegiado de curso serão mensais. 

 

 

2.2 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA 

Quanto à organização acadêmico-administrativa do ensino de graduação, no âmbito 

da UFMS, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG) é responsável pela orientação, 

coordenação e avaliação das atividades didático-pedagógicas, de controle escolar, de 

concurso para professor efetivo, de contratação de docentes substitutos, de processo 

seletivo de discentes e de aquisição de acervo bibliográfico, servindo de suporte às 

unidades setoriais. 

A PREG é composta das seguintes Coordenadorias: Administração Acadêmica 

(CAA/PREG); Biblioteca Central (CBC/PREG); e Desenvolvimento e Avaliação do Ensino 

(CDA/PREG). Seu objetivo é propor às unidades setoriais a adoção de medidas necessárias 

à estruturação curricular dos cursos em seus aspectos legais, formais, pedagógicos, ao 

aperfeiçoamento da administração acadêmica, à expansão quantitativa do quadro docente e 

à melhoria das condições de ensino. 

A Coordenadoria de Administração Acadêmica (CAA/PREG) é composta pelas 

seguintes Divisões: 

- Acompanhamento Docente (DIDO/CAA/PREG): responsável pela orientação, 

acompanhamento e controle de docentes, acompanhamento e controle de concursos 

públicos para ingresso na carreira do magistério público; carga horária docente e plano de 

oferta de disciplinas dos cursos de graduação; 

- Controle Escolar (DICE/CAA/PREG): responsável pela orientação 

acompanhamento e controle de discentes, controle de calendários acadêmicos, revisão dos 

históricos escolares, controle de processos seletivos, identificação da situação acadêmica, 

liberação para a colação de grau, expedição de diplomas de cursos de graduação e atuação 

direta junto as Secretarias Acadêmicas das Unidades Setoriais. 

A Coordenadoria de Biblioteca Central (CBC/PREG) é composta pelas seguintes 

divisões: 

- Atendimento ao Usuário (DIAU/CBC/PREG); 

- Periódicos e Intercâmbio (DIPI/CBC/PREG); 

- Processamento Técnico (DIPT/CBC/PREG). 
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Além disso, compete à Coordenadoria de Biblioteca Central (CBC/PREG) verificar 

com cada Coordenador de Curso de Graduação, a necessidade de acervo e disponibilizar, 

conforme orçamento da UFMS, os recursos necessários para a execução da política de 

aquisição e atualização de acervo bibliográfico, dando ênfase às publicações nacionais e 

estrangeiras que contribuem com o avanço do conhecimento científico. 

A Comissão de Seleção do Material Bibliográfica (COMABI), formada por 

professores representantes das Unidades Setoriais, colabora com a CBC/PREG na 

distribuição dos recursos orçamentários e financeiros para a aquisição do acervo 

bibliográfico.  

A Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação de Ensino (CDA/PREG) é 

composta pelas seguintes Divisões: 

- Apoio Pedagógico (DIAP/CDA/PREG): responsável pela orientação, 

acompanhamento e controle de monitoria, Projeto de Ensino de Graduação (PEG), 

Programa de Educação Tutorial (PET), reconhecimento e renovação de reconhecimento dos 

cursos de graduação, ENADE; outras formas de avaliação realizada pelas comissões 

externas; e outros assuntos correlatos; 

- Currículos e Programas (DICP/CDA/PREG): responsável pela orientação, análise 

e formatação final dos Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação para a apreciação e 

decisão do Conselho de Ensino de Graduação (COEG), colaboração na análise e elaboração 

de editais de processos seletivos, alteração de turno de funcionamento, e outros assuntos 

correlatos; 

- Legislação e Normas (DILN/CDA/PREG): responsável pela orientação de 

aplicação da legislação acadêmica federal e da UFMS e emissão de pareceres sobre as 

questões acadêmicas, transferências, revalidação de diplomas de graduação expedidos por 

estabelecimentos estrangeiros, convênios de estágio curricular e não curricular, e outros 

assuntos correlatos. 

O controle acadêmico da UFMS é realizado pela Divisão de Controle Escolar 

(DICE/ CAA/ PREG) e, pelas Secretarias Acadêmicas. O acadêmico, ao ingressar na 

UFMS, recebe um RGA (registro geral do acadêmico). A Secretaria abre um prontuário 

para o mesmo, onde ficam arquivados todos os documentos pertinentes a sua vida 

acadêmica. 

Esta Divisão coordena e supervisiona as atividades inerentes à área acadêmica, 

incluindo matrículas, trancamentos, frequências, notas, aprovação/reprovação, fluxo 

curricular de conclusão de curso. A efetivação do controle é transmitida a SECAC/FAENG 

e orientada pelo Colegiado de Curso. A SECAC/ FAENG atende a comunidade acadêmica 

e ao público em geral, de segunda a sexta-feira, das 7h00 as 11h00, das 13h00 às 17h00 e 

das 18h00 às 22h00 horas. 

O controle acadêmico encontra-se atualmente informatizado e disponibilizado aos 

professores e aos coordenadores dos cursos da FAENG. O acesso ao Sistema de Controle 

Acadêmico do Professor (SISCAD-PROF) funciona como um diário eletrônico com senha 

própria. Nele os professores lançam o plano de ensino de cada disciplina, o cronograma de 

aulas, ausências e presenças dos acadêmicos, o critério e fórmula de cálculo das diferentes 

avaliações e o lançamento de notas e conteúdos. 
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O sistema permite a impressão de listas de chamada ou de assinatura na forma do 

diário convencional, o quadro de notas parcial ou final do período letivo e a ata final, sendo 

enviada eletronicamente para a PREG com a devida emissão do comprovante. A mesma ata 

é impressa e, depois de assinada, é arquivada para eventual comprovação. 

O coordenador de Curso tem acesso aos dados das disciplinas, permitindo um amplo 

acompanhamento do desenvolvimento e rendimento dos acadêmicos do curso, por meio dos 

seguintes relatórios: 

- Acadêmicos por situação atual; 

- Acadêmicos que estiveram matriculados no período informado; 

- Histórico Escolar do acadêmico em todo o curso ou no período letivo atual; 

- Relação dos acadêmicos por disciplina; 

- Relação dos endereços residenciais; titulo eleitoral e demais dados cadastrais dos 

acadêmicos; 

- Relação dos acadêmicos com respectivo desempenho no Curso comparando seu 

desempenho individual à média geral do curso. 

Foi disponibilizado ainda neste Sistema, um programa específico para verificação 

da carga horária cumprida pelos acadêmicos dos cursos avaliados pelo ENADE, com a 

finalidade de listar os acadêmicos habilitados, das séries iniciais e da última, conforme a 

Portaria MEC de cada ano que regulamenta a aplicação do ENADE. 

Os acadêmicos têm acesso às informações sobre a sua vida acadêmica pelo site 

www.siscad.ufms.br, digitando o seu registro acadêmico e senha. 

No âmbito dos cursos de graduação existem as figuras do colegiado de curso e do 

coordenador de curso, que exercem as funções acadêmico-administrativas. 

O sistema acadêmico adotado pelo curso de graduação de Tecnologia em 

Eletrotécnica Industrial é o Sistema Semestral de Matrícula por Disciplina. 

O currículo do Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial é 

constituído por um conjunto de atividades acadêmicas, distribuídas nas seguintes 

categorias: 

I - Formação Básica 

II - Formação Tecnológica 

III - Formação Humanística 

IV - Núcleo de Disciplinas Complementares Optativas 

V - Núcleo de Atividades Práticas. Atividades práticas obrigatórias, correspondentes 

ao estágio supervisionado e às atividades complementares; atividades extraclasse, 

consideradas relevantes para a formação do acadêmico. 

O estudante, em sua matrícula inicial, será inscrito em todas as atividades 

acadêmicas obrigatórias previstas no primeiro semestre do curso. As matrículas 

subsequentes deverão ser renovadas anualmente pelo estudante, conforme o Calendário 

Acadêmico para os cursos de graduação, presenciais, da UFMS. 

O colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial está 

localizado no prédio do antigo Departamento de Engenharia Elétrica. No âmbito da 

Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia - FAENG a organização 
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acadêmico-administrativa é composta pelo Colegiado de Curso, Conselho de Centro e 

Secretaria Acadêmica. 

O acompanhamento do projeto pedagógico do curso será realizado pelos membros 

do Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial, envolvendo os 

docentes e discentes do Curso. 

Para realizar o acompanhamento do Projeto Político Pedagógico, poderão ser 

considerados os seguintes pontos: 

- O foco do acompanhamento será a autoavaliação interna do curso, abrangendo 

avaliação da estrutura, do currículo e das práticas pedagógicas dos docentes e dos discentes, 

visando à correção de rumos e a possibilidade de melhoria e avanços a partir do debate 

entre os sujeitos do processo educativo; 

- Estabelecer procedimentos de acompanhamento das disciplinas, alunos e 

professores que permitam a implementação de mecanismos de recuperação dos alunos e 

revisão dos processos de ensino-aprendizagem, com base na avaliação dos semestres 

anteriores; 

- Definir Orientação Metodológica e Ações Pedagógicas, por meio de atividades de 

educação continuada como cursos, oficinas, seminários interdisciplinares, em atendimento 

as necessidades dos docentes e técnico-administrativos envolvidos com o curso, no que se 

refere à elaboração de instrumentos de avaliação, planejamento de atividades de avaliação, 

estratégias de dinamização da sala de aula, além de técnicas de ensino, projetos, etc. 

Quanto ao planejamento pedagógico do curso, a cada início de período letivo, o 

coordenador de curso e a chefia dos departamentos que oferecem disciplinas ao curso se 

reunirão para decidir o número de turmas de disciplinas obrigatórias, as disciplinas 

optativas, bem como o horário das mesmas. No primeiro dia de aula, o docente responsável 

pela disciplina apresentará e esclarecerá aos acadêmicos o plano de ensino da disciplina. 

Cabe ao Colegiado do Curso aprovar e acompanhar a efetivação do que está proposto em 

cada Plano de Ensino. 

O aluno tem acesso às informações sobre a sua vida acadêmica dirigindo-se a 

Secretaria Acadêmica do Centro e ao Coordenador de curso, bem como mediante o Sistema 

de acompanhamento Discente - SISCAD. 

 

 

2.3 ATENÇÃO AOS DISCENTES 

De acordo com os Art. 162 e 163 do Regimento Geral, a UFMS presta assistência 

ao corpo discente, sem prejuízo de suas responsabilidades com os demais membros da 

comunidade. 

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis (PREAE) é a 

responsável pela execução da política institucional de apoio ao estudante, por meio dos 

seguintes programas: 

- de alimentação e saúde; 

- bolsa de permanência, extensão, monitoria, iniciação científica e estágio com 

prévia audiência da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, no que couber; 

- de orientação psicopedagógica e profissional. 
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Quanto ao apoio à participação em eventos, os docentes do Curso de Tecnologia em 

Eletrotécnica Industrial têm apoiado e incentivado a participação dos acadêmicos em 

atividades complementares, que enriquecem a sua formação, tais como: 

- A Semana Tecnológica promovida pelos Cursos da FAENG/UFMS; 

- O Projeto contínuo de Extensão “A UFMS VAI À ESCOLA” – um projeto que 

consiste na realização de ações sociais desenvolvidas regularmente nos finais de semana em 

escolas públicas e regiões do Estado do Mato Grosso do Sul. Atualmente, integrado por 

acadêmicos voluntários da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, o projeto destaca-

se no cenário das grandes ações sociais realizadas no país, sendo reconhecido e classificado 

como "projeto modelo" pelo MEC. O projeto conta com a colaboração de aproximadamente 

400 acadêmicos voluntários de 18 cursos da UFMS. 

- Viagens a congressos, através da Pró-Reitoria, para viabilização da ajuda de custo 

(recursos das fundações de apoio). 

Quanto ao apoio pedagógico, os acadêmicos dispõem de uma sala de estudos onde 

têm acesso a computadores empregados na confecção de trabalhos escolares; há também os 

monitores de ensino que prestam auxílio nas disciplinas; além disso, os docentes do 

departamento, normalmente, dispõem horários de orientação aos acadêmicos, para o 

esclarecimento de dúvidas relativas a conteúdos de disciplinas em andamento. 

Além do apoio que recebem dos docentes do curso, especialmente dos membros do 

Colegiado do Curso, os acadêmicos também dispõem dos serviços oferecidos pela Pró-

Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis, através da Coordenadoria de Assuntos 

Estudantis - CAE, Divisão de Apoio e Assistência Acadêmica - DIAA, que tem como 

metas planejar, executar e avaliar ações voltadas ao atendimento das necessidades 

socioeconômicas e psicológicas dos acadêmicos, especialmente, os de baixa renda: 

- Bolsa Alimentação: O acadêmico que, após análise socioeconômica realizada pelo 

Serviço Social, for selecionado como bolsista, terá desconto nas refeições do Restaurante 

Universitário - RU. Esse bolsista poderá receber visita domiciliar como um dos 

procedimentos do processo de seleção; 

- Bolsa de Permanência: Trata-se de um Programa que visa atender prioritariamente 

ao aluno de baixa renda. Sendo selecionado, após avaliação socioeconômica, e 

apresentando bom rendimento escolar, o acadêmico terá a oportunidade de ser auxiliado 

financeiramente para sua manutenção através do próprio trabalho; 

- Bolsas do Programa PIBIC/CNPq (Iniciação Científica): Os alunos do curso 

poderão ser beneficiados por bolsa de Iniciação Científica, mantida pelo CNPq (concedidas 

através da Pró-Reitoria de Pesquisa/UFMS ou diretamente no órgão financiador), e 

colaborarem em pesquisas desenvolvidas por docentes da UFMS; 

- Estágio Extracurricular: Trata-se de estágio extracurricular (remunerado ou não), 

que visa oferecer ao aluno da UFMS condições financeiras e educacionais que possam 

auxiliá-lo na manutenção de sua vida particular e do seu curso. A UFMS estabelece 

convênio com Entidades/Empresas interessadas no estágio a exemplo da ENERSUL, 

SESC, entre outras. Também é orientado e encaminhado pelo Serviço Social ao CIEE 

(Centro de Integração Empresa Escola) e IEL (Instituto Euvaldo Lodi), locais que 
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cadastram e fazem o intercâmbio com outros campos de estágio como Banco do Brasil S/A, 

Caixa Econômica Federal, SEBRAE, entre outros; 

- Assistência Médica: Orientação e encaminhamento formal do acadêmico ao 

Ambulatório Geral do NHU, que fará agendamento e consulta médica conforme vagas 

asseguradas ao acadêmico. Quando necessário, também estará à disposição dos acadêmicos 

outros serviços oferecidos pelo Hospital Universitário, todos de forma gratuita; 

- Assistência Odontológica: Trata-se de um atendimento gratuito que se caracteriza 

pelo agendamento prévio entre a DIAA e a Policlínica do HU, para avaliação odontológica. 

Dispõe também do serviço de emergência. A DIAA busca antecipar os casos de situação de 

baixa renda para o referido encaminhamento. 

- Serviço de Atendimento Psicológico: Presta atendimento individualizado ao 

acadêmico da UFMS, objetivando auxiliá-lo nos desajustes de sua vida particular, social, 

educacional e profissional, respeitando sempre a singularidade de cada indivíduo. O 

agendamento é na própria DIAA. 

- Outros Serviços Sociais: O Serviço Social se encontra á disposição de todos os 

acadêmicos da UFMS, nas mais diversas necessidades que possam ser apresentadas à 

DIAA, ou seja, além dos programas já estruturados, os casos específicos também recebem a 

devida atenção e providência; 

O mecanismo de nivelamento do discente é aplicado quando é detectado o problema 

de assimilação de conteúdos ou desempenho não satisfatório nas avaliações de ensino-

aprendizagem. Outra forma de nivelamento de estudos ocorre por análise de currículo de 

estudos realizados anteriormente ao ingresso do acadêmico na UFMS.  

Os acadêmicos serão estimulados a apresentarem e divulgarem os trabalhos 

produzidos nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, nos diversos eventos de que 

participarem (SBPC, Eventos Locais, Regionais e Nacionais, etc.), recebendo apoio 

financeiro, sempre que possível. 

Para discentes portadores de necessidades especiais, existem instalações físicas no 

bloco de salas de aulas que se encontram com banheiros apropriados, rampas e elevador 

para atender ao acesso de alunos com deficiências físicas (cadeirantes, próteses ortopédicas 

e outras), no entanto, não se tem definida uma política de atendimento, bem como, recursos 

humanos capacitados que contemplem às necessidades pedagógicas dos acadêmicos com 

outras necessidades, como cegos e surdos (Linguagem Braile e Libras). Os acadêmicos 

canhotos são atendidos com carteiras apropriadas. 

 

 

3 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

3.1 CURSO: Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial. 

3.2 MODALIDADE DO CURSO: Tecnológico. 

3.3 HABILITAÇÃO: Formação Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial. 

3.4 TÍTULO ACADÊMICO CONFERIDO: Tecnólogo em Eletrotécnica Industrial. 

3.5 MODALIDADE DE ENSINO: Presencial. 

3.6 REGIME DE MATRÍCULA: Sistema Semestral de Matrícula por Disciplina. 

3.7 TEMPO DE DURAÇÃO: 
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a) mínimo CNE: 3 anos; 

b) máximo CNE: não definido; 

c) mínimo UFMS: 3,5 anos; 

d) máximo UFMS: 6 anos. 

3.8 CARGA HORÁRIA MÍNIMA: 

a) CNE: 2400 horas. 

b) UFMS: 2618 horas. 

3.9 NÚMERO DE VAGAS: 50 vagas. 

3.10 NÚMERO DE TURMAS: Uma. 

3.11 TURNO DE FUNCIONAMENTO: Noturno e Sábado. 

3.12 LOCAL DE FUNCIONAMENTO: Faculdade de Engenharias, Arquitetura e 

Urbanismo e Geografia - UFMS. 

3.13 FORMA DE INGRESSO: O ingresso ocorre mediante o processo seletivo via 

realização do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e SISU (Sistema de Seleção 

Unificada) e transferências de outras IES, portadores de diploma de curso de graduação em 

nível superior, na existência de vaga, e transferência compulsória na forma legal. 

 

 

4 CONCEPÇÃO DO CURSO 

4.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

O Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial pretende formar 

profissionais capazes de contribuir com o desenvolvimento sociocultural sustentável.  

Trata-se de um curso que corresponde à educação superior profissional de nível 

tecnológico. Sendo assim, um curso de Graduação, aberto a candidatos que tenham 

concluído o ensino médio ou equivalente e que, no caso específico da UFMS, é estruturado 

para atender a diversos setores da economia, abrangendo uma área especializada: 

Eletrotécnica. Esse curso confere diploma de Tecnólogo e é amparado pela legislação 

vigente emanada do CNE/CES/MEC. 

Os Cursos Superiores de Tecnologia respondem à demanda por preparo, formação e 

aprimoramento educacional e profissional, numa situação em que os indivíduos não podem 

ou não querem dispensar quatro ou cinco anos para cursarem uma graduação convencional. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Parecer/CES n° 436/01 estabelecem 

que os Cursos Superiores de Tecnologia, sendo cursos de graduação, dão sequência ao 

Ensino Médio, podendo o egresso dos cursos tecnológicos dar prosseguimento a seus 

estudos em outros cursos e programas da educação superior, tais como cursos de 

Graduação, de Especialização e Programas de Mestrado e Doutorado.  

O graduado no curso de tecnologia denomina-se “tecnólogo” e é profissional de 

nível superior, apto a desenvolver atividades em uma determinada área. Possui formação 

direcionada para aplicação, desenvolvimento e difusão de tecnologias, com formação em 

gestão de processos de produção, de bens e serviços, e capacidade empreendedora, em 

sintonia com o mercado.  

Diante da exigência de profissionais habilitados a trabalhar com as tecnologias em 

expansão no cenário atual, a Universidade necessita desenvolver cursos de formação 
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capazes de atender às demandas do mercado com rapidez e eficiência. Nesse cenário, a 

educação profissional de nível tecnológico, em que estão alojados os cursos superiores de 

tecnologia, vem experimentando crescimento substancial, principalmente porque, os Cursos 

Superiores em Tecnologia visam capacitar o profissional de modo mais focado, preciso e 

econômico em relação aos cursos de bacharelado.  

Quanto à especificidade do Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica 

Industrial, a mesma se justifica diante do aumento da demanda de profissionais na área da 

eletrotécnica desde a privatização do setor elétrico brasileiro. Além de empresas energéticas 

que possuem sedes e filiais no estado de Mato Grosso do Sul, a região Centro-Oeste tem 

recebido inúmeros incentivos para desenvolvimento de novos produtos e aprimoramento 

científico de profissionais nas áreas tecnológicas a fim de promover o desenvolvimento da 

região e inserir a mesma no contexto tecnológico do país.  

Face ao exposto, a UFMS visa oportunizar a população local a realização do Curso 

Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial, de modo que esta possa permanecer em 

atividades profissionais, capacitando-se adequadamente para planejar, gerenciar, 

supervisionar e manter máquinas e dispositivos eletromecânicos em linhas de produção, 

bem como para atuar no controle de qualidade da produção de equipamentos e dispositivos 

eletromecânicos e de eletrônica de potência. E, ainda, para atuar na gestão de processos de 

sistemas elétricos, qualidade e confiabilidade do sistema de produção, comercialização de 

produtos elétricos, utilização de materiais, equipamentos eletromecânicos e procedimentos 

de segurança, aliados à consciência ambiental.  

O Curso prevê uma carga horária mínima de 2.224 horas, dentre as quais se inserem 

136 horas de atividades complementares e 136 horas de disciplinas optativas, e mais 102 

horas de Estágio Supervisionado, totalizando 2618 horas.  

De acordo com a estrutura disciplinar supracitada, objetivam-se três elementos 

fundamentais para o entendimento teórico-metodológico do Curso Superior de Tecnologia 

em Eletrotécnica Industrial. Em primeiro lugar, enfatiza-se o conjunto de experiências de 

aprendizado. Entende-se, portanto, que Currículo vai muito além das atividades 

convencionais de sala de aula e devem considerar atividades complementares, tais como 

iniciação científica e tecnológica, programas acadêmicos amplos, a exemplo do Programa 

de Educação Tutorial - PET, programas de extensão universitária, visitas técnicas, eventos 

científicos, além de atividades culturais, políticas e sociais, dentre outras, desenvolvidas 

pelos alunos durante o curso de graduação. Essas atividades complementares visam ampliar 

os horizontes de uma formação profissional, proporcionando uma formação sociocultural 

mais abrangente. 

Em segundo lugar, explicitando o conceito de processo participativo, entende-se que 

o aprendizado só se consolida se o estudante desempenhar um papel ativo de construir o 

seu próprio conhecimento e experiência, com orientação e participação do professor. 

Finalmente, o conceito de programa de estudos coerentemente integrado se 

fundamenta na necessidade de facilitar a compreensão totalizante do conhecimento pelo 

estudante. Nesta proposta de Diretrizes Curriculares, abre-se a possibilidade de novas 

formas de estruturação dos cursos. Ao lado da tradicional estrutura de matérias 

desmembradas em disciplinas organizadas através de grade curricular, abre-se a 
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possibilidade da implantação de experiências inovadoras de organização curricular, como 

por exemplo, o sistema modular, as quais permitirão a renovação do sistema nacional de 

ensino. 

Centrados na auto-aprendizagem e com a mediação de recursos didáticos 

organizados em diferentes suportes de informação que utilizem tecnologias de comunicação 

remota e, em conformidade a Portaria Nº 4.059 de 10/12/2004, poderão ser ofertadas 

disciplinas do currículo na modalidade semi-presencial, integral ou parcialmente, desde que 

não ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso, mantido os duzentos 

dias letivos (Art. 47 da Lei Nº 9.394/1996). 

As disciplinas na modalidade semi-presencial serão desenvolvidas por meio de 

atividades de tutoria  utilizando métodos e práticas de ensino-aprendizagem que 

incorporam o uso integrado de tecnologias de informação e comunicação. A tutoria será 

realizada por docentes qualificados para esta modalidade, com carga horária específica para 

os momentos presenciais e os momentos a distância. As avaliações das disciplinas ofertadas 

nesta modalidade serão presenciais. 

Pode-se ainda, resumidamente, destacar como principais princípios de elaboração 

das disciplinas e atividades que compõem este Projeto Pedagógico a possibilidade de uma 

formação generalista, mas com a possibilidade de ênfases, consideradas como 

aprofundamento de conhecimentos em áreas específicas sem perda da formação geral, o 

provimento de uma formação básica sólida, principalmente em Matemática, Física e nas 

disciplinas da Tecnologia, em especial, de Eletrotécnica Industrial, a formação de uma 

atitude adequada perante problemas práticos, além de destacar a importância da 

responsabilidade social e ambiental do Tecnólogo. 

Deve-se destacar ainda que para a formação curricular consideraram-se as 

limitações de recursos, tanto em número de docentes quanto em infra-estrutura, de modo a 

garantir uma formação adequada dos egressos. 

 

 

4.2 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 Trata-se de um curso que corresponde à educação superior profissional de nível 

tecnológico. Curso de Graduação, aberto a candidatos que tenham concluído o ensino 

médio ou equivalente, é estruturado para atender uma área especializada: Eletrotécnica. 

Esse curso confere diploma de Tecnólogo e é amparado pelas leis n° 9.131/95 e 9.394/96, 

pelos Decretos n° 2.406, de 27.11.97 e 2.208/97, Portaria Ministerial MEC n° 1.647, de 

25.11.99 e, mais recentemente, pela Resolução CNE/CP 3 de 18 de dezembro de 2002, 

Portaria n° 1, de 28 de julho de 2006, Portaria n° 12, de 14 de agosto de 2006 e Portaria n° 

1.024 de 11 de maio de 2006. E, Resolução nº 313/1987, do CREA.  

O Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial 

foi elaborado com o objetivo de atender às diretrizes estabelecidas pelo Ministério da 

Educação. As diretrizes fundamentais para organização da estrutura acadêmica do curso 

atende ao que prescreve a legislação vigente emanada do CNE/CES/MEC em Leis, 

Decretos, Portarias, Resoluções e Diretrizes que a orientam como: 
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Leis n° 9.131/95 e 9.394/96. 

Resolução nº1010, de 22/08/2005. 

Resolução CNE/CP3, Diretrizes Curriculares para Cursos de Tecnologia. 

Portaria MEC nº 445, de 31/03/2000. 

Portaria SEMTEC nº 27, de 02/03/2000. 

Resolução CFA 235-00, Responsabilidade Técnica. 

Parecer CNE-CES Nº 1070, de 1999. 

Portaria MEC Nº 1679, de 02/12/1999. 

Portaria MEC Nº 2267, de 19/12/1997. 

Portaria MEC Nº 646, de 14/05/1997. 

Resolução CONFEA 313 - Atribuições do Tecnólogo. 

Portaria n° 1.024 de 11 de maio de 2006. 

 

 

4.3 OBJETIVOS 

As finalidades e objetivos do Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica 

Industrial, explicitadas no seu Projeto Político-Pedagógico, guardam coerência com a 

missão e a visão do Colegiado de Curso. 

A Finalidade do Colegiado de Curso: “Coordenar atividades de ensino, pesquisa e 

extensão buscando a excelência, com visão crítica e criativa, contribuindo para o 

atendimento das necessidades da sociedade e seu desenvolvimento sustentável, pautado nos 

princípios da ética profissional”. 

O Curso tem por finalidade contribuir para o atendimento às demandas da sociedade 

em sua área de atuação, bem como para o desenvolvimento sustentável da região e do país. 

Para o cumprimento de sua finalidade, o curso referencia-se na qualidade que pretende 

imprimir à sua atividade formadora, com visão crítica e criativa, calcado na ética 

profissional, tendo como meta alcançar a excelência em nível nacional na formação de 

profissionais tecnólogos em Eletrotécnica Industrial. 

O Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial, com três anos e meio 

de duração, visa à formação acadêmica de profissionais aptos para o desenvolvimento de 

atividades técnicas e administrativas inerentes ao setor de energia, intervindo nos processos 

produtivos de manutenção e instalação de sistemas eletromecânicos e dimensionamento de 

circuitos elétricos.  

De modo mais específico pode-se considerar como objetivo geral do Curso formar 

um profissional na área de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial, possibilitando-lhe um 

perfil inovador e pró-ativo, embasado em conhecimentos científicos, tecnológicos e de 

gestão, adaptável às crescentes mudanças sociais e evoluções tecnológicas. Dentre os 

objetivos específicos estão à contribuição para a formação técnica e pessoal do discente, 

visando à geração de soluções que colaborem para a evolução da sociedade, o estimulo a 

uma atitude pró-ativa do aluno na busca do conhecimento e nas relações interpessoais, de 

modo a facilitar sua inserção e evolução técnica no mercado de trabalho, o oferecimento de 

boa formação básica interligada às disciplinas de formação profissional e específica, 

desenvolvimento de atividades práticas nas disciplinas, para que os alunos tenham 
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oportunidade de aprender fazendo, capacitação dos alunos a resolverem problemas reais 

através do domínio de conhecimentos profissionalizantes e específicos, e proporcionar 

atividades acadêmicas que permitam o desenvolvimento de trabalhos e projetos 

interdisciplinares em equipe e a integração dos conhecimentos do Curso. Além destes 

objetivos, destacam-se como tarefas importantes, o estímulo à interação dos docentes e 

discentes com a indústria e outras instituições de ensino, através de projetos de pesquisa e 

extensão, estágios e outras atividades acadêmicas, e o questionamento de idéias inovadoras 

de modo a formar e motivar novos empreendedores.  

 

 

4.4 PERFIL DESEJADO DO EGRESSO 

O Tecnólogo em Eletrotécnica Industrial deverá estar apto ao planejamento, 

gerenciamento, supervisão e manutenção de máquinas e dispositivos eletromecânicos em 

linhas de produção; controle de qualidade da produção de equipamentos e dispositivos 

eletromecânicos e de eletrônica de potência; gestão de processos de sistemas elétricos, 

qualidade e confiabilidade do sistema de produção, comercialização de produtos elétricos, 

utilização de materiais, equipamentos eletromecânicos e procedimentos de segurança, 

aliados à consciência ambiental.  

O perfil do Tecnólogo em Eletrotécnica contemplará duas linhas de formação 

básicas: 

1. Pessoal: características genéricas desejáveis de um bom profissional, independente da 

sua área de atuação; 

2. Técnica: características necessárias para a formação tecnológica de um profissional com 

atuação na área de Eletrotécnica Industrial.  

 

 

4.5 HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

A qualificação profissional dos acadêmicos que, no decorrer do curso, têm a 

oportunidade de desenvolver as seguintes habilidades: conhecimentos sobre máquinas, 

equipamentos elétricos industriais, dispositivos eletromecânicos e de eletrônica de potência, 

e procedimentos de segurança; aptidão para planejar, elaborar, executar, supervisionar e 

avaliar projetos de instalação e/ou manutenção elétrica; uso racional de fontes de energia, 

aliado à consciência ambiental; capacidade de articular teoria e prática; e facilidade de 

adequação às mudanças tecnológicas. A partir do currículo estruturado nas bases do 

conhecimento científico, tecnológico e de gestão, espera-se que desenvolva as seguintes 

competências e habilidades: 

- Capacidade de planejamento; 

- Enfoque sistêmico; 

- Visão pró-ativa (criatividade, iniciativa, participação, sinergia); 

- Rapidez de ação; 

- Espírito inquisitivo; 

- Liderança; 

- Capacidade de relacionamento interpessoal; 
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- Capacidade de compreensão/análise/síntese; 

- Responsabilidade; 

- Empreendedorismo; 

- Facilidade de comunicação; 

- Controle emocional; 

- Ética; 

- Senso crítico; 

- Aproveitamento global; 

- Raciocínio lógico; 

- Senso de organização; 

- Respeito ao ambiente; 

- Capacidade de articular a teoria e a prática; 

- Adequação às mudanças tecnológicas; 

- Capacidade de planejar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar projetos de 

instalação e/ou manutenção elétrica; 

- Aquisição de conhecimento sobre máquinas e equipamentos elétricos industriais; 

- Competência para prestar apoio técnico na compra, venda e utilização de produtos 

e equipamentos da área elétrica; 

- Uso racional de fontes de energia. 

 

 

5 CURRÍCULO 

O currículo reformulado do Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica 

Industrial da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia da UFMS a 

ser implantado a partir do segundo semestre do ano de 2014 é composto da Estrutura 

Curricular, Semestralização, Tabela de Equivalência das Disciplinas, Lotação das 

Disciplinas nos Centros, Ementário e Bibliografia, Implantação do novo currículo, 

conforme segue: 

 

 

5.1 ESTRUTURA CURRICULAR 

Ano de implantação: 2014/2 

DISCIPLINAS CH 

FORMAÇÃO BÁSICA  

Automação Industrial 68 

Circuitos Elétricos A 102 

Circuitos Elétricos B 102 

Circuitos Eletromagnéticos 68 

Comandos Industriais  68 

Computação Aplicada 68 

Controle de Qualidade 68 

Desenho Técnico 68 

Eletricidade Básica 68 
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Eletrônica Analógica 68 

Eletrônica Digital Básica 68 

Eletrônica Industrial A 68 

Eletrônica Industrial B 68 

Energia e Meio Ambiente 34 

FORMAÇÃO TECNOLÓGICA  

Fundamentos de Controle e Automação 68 

Fundamentos Tecnológicos 68 

Gerenciamento de Energia 68 

Infra-Estrutura de Redes Computacionais 68 

Instalações Elétricas A 68 

Instalações Elétricas B 68 

Instrumentação Industrial 68 

Introdução à Computação 34 

Máquinas Elétricas A 68 

Máquinas elétricas B 68 

Metodologia e Redação Científica 34 

Métodos Quantificáveis A 68 

Métodos Quantificáveis B 68 

Microcontroladores 68 

Segurança do Trabalho em Sistemas Elétricos 34 

Técnicas de Medidas Elétricas 68 

Tecnologia de Materiais Elétricos 68 

Termodinâmica 68 

Tópicos de Sistemas Elétricos de Potência 68 

FORMAÇÃO HUMANÍSTICA  

Empreendedorismo 68 

NÚCLEO DE ATIVIDADES PRÁTICAS  

Atividades Complementares  136 

Estágio Obrigatório E 102 

NÚCLEO DE DISCIPLINAS COMPLEMENTARES OPTATIVAS  

Para o acadêmico integralizar o Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial 

deverá cursar, no mínimo, 136 horas de disciplinas optativas da lista abaixo e/ou 

disciplinas de outros cursos, desde que aprovadas pelo Colegiado de Curso do Curso 

Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial. 

DISCIPLINAS COMPLEMENTARES 

OPTATIVAS 

Pré-Requisito 
CH 

Análise e Proteção de Sistemas Elétricos Tópicos de Sistemas Elétricos de Potência 68 

Controle e Servomecanismos Fundamentos de Controle e Automação 68 

Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana 
 68 

Estudo de Libras  68 
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Gestão de Sistemas Elétricos Tópicos de Sistemas Elétricos de Potência 68 

Máquinas de Fluxo Máquinas Elétricas A 68 

Matriz Energética  68 

Planejamento de Sistemas Energéticos  68 

Qualidade de Energia Elétrica   68 

Sistemas de Energia Ininterrupta Eletrônica Industrial A 68 

LEGENDA: (CH) Carga Horária das disciplinas em horas/aula de 60 minutos. 

 

 

5.2 QUADRO DE SEMESTRALIZAÇÃO 

Sem. DISCIPLINAS CH Pré-Requisito 

1º 

Desenho Técnico 68  

Eletricidade Básica 68  

Tecnologia de Materiais Elétricos 68  

Fundamentos Tecnológicos 68  

Métodos Quantificáveis A 68  

SUBTOTAL 340  

 

Sem. DISCIPLINAS CH Pré-Requisito 

2º 

Circuitos Elétricos A 102 Eletricidade Básica 

Introdução à Computação 34  

Métodos Quantificáveis B 68 Métodos Quantificáveis A 

Técnicas de Medidas Elétricas 68 Eletricidade Básica 

Termodinâmica 68  

SUBTOTAL 340  

 

Sem. DISCIPLINAS CH Pré-Requisito 

3º 

Circuitos Elétricos B 102 Circuitos Elétricos A 

Circuitos Eletromagnéticos 68 Eletricidade Básica 

Computação Aplicada 68 Introdução à Computação 

Eletrônica Digital Básica 68  

Energia e Meio Ambiente 34  

SUBTOTAL 340  

 

Sem. DISCIPLINAS CH Pré-Requisito 

4º 

Metodologia e Redação Científica 34  

Instalações Elétricas A 68 Eletricidade Básica 

Máquinas Elétricas A 68 Circuitos Elétricos B 

Microcontroladores 68 Eletrônica Digital Básica 

 Segurança do Trabalho em Sistema Elétrico 34 Instalações Elétricas A 

 Eletrônica Analógica  68 Eletricidade Básica 

SUBTOTAL 340  
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Sem. DISCIPLINAS CH Pré-Requisito 

5º  

Eletrônica Industrial A 68 Eletrônica Analógica 

Instalações Elétricas B 68 Instalações Elétricas A 

Instrumentação Industrial 68  

Máquinas elétricas B 68 Máquinas Elétricas A 

Fundamentos de Controle e Automação 68 Circuitos Elétricos A 

Estágio Obrigatório E 102  

SUBTOTAL 442  

 

Sem. DISCIPLINAS CH Pré-Requisito 

6º  

Eletrônica Industrial B 68 Eletrônica Industrial A 

Controle de Qualidade 68 Métodos Quantificáveis A 

Infra-Estrutura de Redes Computacionais 68 Instalações Elétricas A 

Tópicos de Sistemas Elétricos de Potência 68 Circuitos Elétricos B 

SUBTOTAL 272  

 

Sem. DISCIPLINAS CH Pré-Requisito 

7º 

Automação Industrial 68 
Fundamentos de Controle e 

Automação 

Comandos Industriais  68 Instalações Elétricas B 

Gerenciamento de Energia 68 Instalações Elétricas B 

Empreendedorismo 68 Controle de Qualidade 

SUBTOTAL 272  

 

 COMPLEMENTARES OPTATIVAS 136 

 ATIVIDADE COMPLEMENTARES 136 

 TOTAL GERAL 2618 

 

 

 

5.3 TABELA DE EQUIVALÊNCIA DAS DISCIPLINAS 

 

5.3 TABELADE EQUIVALÊNCIA DAS DISCIPLINAS 

Em vigor até 1º Sem. de 2014 CH A partir do 2º Sem. de 2014 CH 

Atividades Complementares 136 Atividades Complementares 136 

Automação Industrial 68 Automação Industrial 68 

Circuitos Elétricos A 102 Circuitos Elétricos A 102 

Circuitos Elétricos B 102 Circuitos Elétricos B 102 

Circuitos Eletromagnéticos 68 Circuitos Eletromagnéticos 68 

Comandos Industriais A 68 Comandos Industriais  68 

Comandos Industriais B 68 
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Computação Aplicada 68 Computação Aplicada 68 

Comunicação Aplicada de Dados 34 Sem Equivalência  

Controle de Qualidade 68 Sem Equivalência  

Desenho Técnico 68 Desenho Técnico 68 

Eletricidade Básica 68 Eletricidade Básica 68 

Eletrônica Analógica 68 Eletrônica Analógica 68 

Eletrônica Digital Básica 68 Eletrônica Digital Básica 68 

Eletrônica Industrial A 68 Eletrônica Industrial A 68 

Eletrônica Industrial B 68 Eletrônica Industrial B 68 

Empreendedorismo 34 Empreendedorismo 68 

Energia e Meio Ambiente 34 Energia e Meio Ambiente 34 

Estágio Obrigatório em Eletrotécnica 

Industrial 

102 
Estágio Obrigatório E 

102 

Fundamentos de Comunicações 68 Sem Equivalência  

Fundamentos de Controle e 

Automação 

68 Fundamentos de Controle e 

Automação 

68 

Fundamentos Tecnológicos 68 Fundamentos Tecnológicos 68 

Gerenciamento de Energia 68 Gerenciamento de Energia 68 

Gestão de Processos 68 Sem Equivalência  

Infra-Estrutura de Redes 

Computacionais 

68 Infra-Estrutura de Redes 

Computacionais 

68 

Instalações Elétricas A 68 Instalações Elétricas A 68 

Instalações Elétricas B 68 Instalações Elétricas B 68 

Instrumentação Industrial 68 Instrumentação Industrial 68 

Introdução à Computação 68 Introdução à Computação 34 

Máquinas Elétricas A 68 Máquinas Elétricas A 68 

Máquinas elétricas B 68 Máquinas elétricas B 68 

Metodologia e Redação Científica 34 Metodologia e Redação Científica 34 

Métodos Quantificáveis A 68 Métodos Quantificáveis A 68 

Métodos Quantificáveis B 68 Métodos Quantificáveis B 68 

Microcontroladores 68 Microcontroladores 68 

Princípios de Manutenção Industrial 34 Sem Equivalência  

Segurança do Trabalho em Sistemas 

Elétricos 

34 Segurança do Trabalho em Sistemas 

Elétricos 

34 

Técnicas de Medidas Elétricas 68 Técnicas de Medidas Elétricas 68 

Tecnologia de Materiais Elétricos 68 Tecnologia de Materiais Elétricos 68 

Termodinâmica 68 Termodinâmica 68 

Tópicos de Ciência e Tecnologia 34 Sem Equivalência  

Tópicos de Sistemas Elétricos de 

Potência 

68 Tópicos de Sistemas Elétricos de 

Potência 

68 
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5.4 LOTAÇÃO DAS DISCIPLINAS NA FAENG 

 As disciplinas serão lotadas na FAENG, com exceção da disciplina Estudo de 

Libras e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, que será lotada no CCHS. 

   

 

5.5 EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 

ANÁLISE E PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS: Gestão de processos, qualidade e 

confiabilidade de sistemas elétricos de potência. Análise de curtos-circuitos. Princípios 

básicos de proteção de sistemas de potência. 

Bibliografia Básica: 

- GLOVER, J. Duncan; SARMA, Mulukutla S.; OVERBYE, Thomas J. Power system 

analysis and design. 5th. ed. Stamford: Cengage Learning, 2012 828 p. ISBN 978-1-111-

42577-7.  

- KINDERMANN, Geraldo. Curto circuito. 2. ed. Porto Alegre, RS: Sagra, 1997. 214 p. 

ISBN 85-241-0368-X.  

- CAMINHA, Amadeu C. Introdução à proteção dos sistemas elétricos. São Paulo, SP: 

Blücher, 1977-2012. 211 p. ISBN 978-85-212-0136-6.  

Bibliografia Complementar: 

- STEVENSON JR., William D. Elementos de análise de sistemas de potência. 2. ed. São 

Paulo, SP: McGraw-Hill, 1986. 458 p. 

- CHOW, J. H.; WU, Felix F.; MOMOH, James A. Applied mathematics for restructured 

electric power systems: optimization, control, and computational intelligence. New York: 

Springer, 2005. 323 p. (Power electronics and power systems) ISBN 0-387-23470-5.  

- MILLER, Robert H. Operação de sistemas de potência. Rio de Janeiro, RJ: McGraw-Hill, 

1988. 192 p. 

- PATEL, Mukund R. Wind and solar power systems: design, analysis, and operations. 2. 

ed. Boca Raton: Taylor & Francis, 2006. 448 p. ISBN 0-8493-1570-0.  

- RAMOS, Dorel Soares; DIAS, Eduardo Mario. Sistemas Elétricos de Potência: Regime 

Permanente. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Dois, 1983.  

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES: Atividades extraclasse consideradas relevantes 

para a formação do acadêmico em Eletrotécnica Industrial, cujo cumprimento deve ser feito 

de acordo com o regulamento específico da disciplina. 

Bibliografia Básica: 

Conforme Regulamento das Atividades Complementares. Por ser uma disciplina composta 

de várias atividades, com conteúdo programático diversificado, não ha indicação de 

bibliografia. O aluno deverá consultar a bibliografia das disciplinas teóricas pertinentes à 

área da atividade escolhida. 

 

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL: Introdução a Sistemas Automáticos. Processos industriais. 

Controle digital e eventos discretos. Arquitetura e funcionamento dos Controladores 
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Lógicos Linguagens de programação de CLP’s. Práticas com Controladores Lógicos 

Programáveis (CPL’s).  Automação. Simulação e projeto. Laboratório. 

Bibliografia Básica: 

- GEORGINI, Marcelo.  Automação aplicada: descrição e implementação de sistemas 

sequenciais com PLCs.  9. ed. São Paulo: Érica, 2012. 236 p.: il ISBN 978-85-7194-724-5.  

- PEREIRA, Fábio. Microcontroladores PIC: programação em C. 7. ed. São Paulo: Érica, 

2012. 358 p. ISBN 978-85-7194-935-5.  

- SIGHIERI, Luciano.  Controle automático de processos industriais: instrumentação.  2. 

ed.Sao Paulo: E. Blücher, 1988. 234 p.  

Bibliografia Complementar: 

- RATNNER, Henrique. Impactos sociais da automação: o caso do Japão. São Paulo, SP: 

Nobel, 1988. 122 p. ISBN 85-213-0511-7.  

- CASTRUCCI, Plínio; BATISTA, Leo, 1937. Controle linear: método básico. São Paulo, 

SP: Blücher, 1980. 153 p. (Serie Controle automático de sistemas dinâmicos; 1).  

- CASTRUCCI, Plínio; CURTI, Rino. Sistemas não-lineares. São Paulo, SP: Blücher, 1981. 

153 p. (Controle de automação de sistemas dinâmicos; 2).  

 

CIRCUITOS ELÉTRICOS A: Elementos básicos de circuitos: elementos lineares e não 

lineares invariantes e variantes no tempo. Representação e análise no domínio do tempo de 

circuitos lineares de primeira e segunda ordem e técnicas de simplificação. 

Equacionamento e soluções de circuitos por métodos algébricos e matriciais: métodos de 

nós, nós modificados e outros métodos; teorema da superposição, transformação de fontes, 

Thévenin e Norton; análise CC utilizando o PSPice/ORCAD. Capacitância e indutância: 

definições, combinações e associações. Circuitos RL, RC e RLC: fundamentos; circuitos 

com funções constantes e respostas forçadas; resposta ao degrau e ao impulso; análise 

transitória de circuitos; análise dinâmica utilizando o ORCAD. Laboratório. 

Bibliografia Básica: 

- BOYLESTAD, Robert L. Introdução à análise de circuitos. 12. ed. São Paulo, SP: 

Pearson, 2011-2012. 959 p. ISBN 978-85-64574-20-5. 

- NILSSON, James William; RIEDEL, Susan A. Circuitos elétricos. 8. ed. Rio de Janeiro, 

RJ: Pearson, 2012. 574 p. ISBN 978-85-7605-159-6. 

- BURIAN JR., Yaro; LYRA, Ana Cristina C. Circuitos elétricos. São Paulo, SP: Pearson, 

2006. 302 p.: il ISBN 85-7605-072-2. 

Bibliografia Complementar: 

- MARKUS, Otávio. Circuitos elétricos: corrente contínua e corrente alternada: teoria e 

exercícios. 9. ed. rev. São Paulo, SP: Érica, 2011-2013. 303 p. ISBN 978-85-7194-768-9. 

- EDMINISTER, Joseph. Circuitos elétricos: resumo da teoria, 350 problemas resolvidos, 

493 problemas propostos. 2. ed. São Paulo, SP: McGraw-Hill do Brasil, 1985. 442 p. 

Circuitos em Corrente Contínua. 5. ed. São Paulo: Érica, 2002. 

- ORSINI, Luiz de Queiroz; CONSONNI, Denise. Curso de circuitos elétricos, volume 1. 2. 

ed. São Paulo, SP: Blücher, 2006. 286 p.: il ISBN 85-212-0308-X. 
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- JOHNSON, David E.; HILBURN, John L.; JOHNSON, Johnny R. Fundamentos de 

análise de circuitos elétricos. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Prentice Hall, c1994. 539 p. ISBN 

85-7054-047-7. 

- ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N.O. Fundamentos de circuitos elétricos. 

3. ed. Porto Alegre, RS: AMGH Ed., 2011. 901 p. ISBN 978-85-86804-97-7. 

 

CIRCUITOS ELÉTRICOS B: Representação por fasores: Senóides: definições, 

representações fasoriais, análises, impedância e admitância. Análise senoidal em regime 

permanente. Análise de potência em regime permanente: potência instantânea, complexa, 

aparente, ativa e reativa, medição de potências. Circuitos polifásicos: circuitos trifásicos, 

conexões trifásicas de fontes e cargas, ligação Y e delta, potência e fator de potência, 

análise de circuitos trifásicos via PSPICE/ORCAD. Acoplamento magnético: indutância 

mútua, transformador ideal. Estrutura de dois pares de terminais: parâmetros de admitância, 

impedância, híbridos e de transmissão; associação de quadripolos. Representação e análise 

no domínio da frequência de circuitos lineares em regime permanente senoidal utilizando 

transformada de Laplace. Técnicas de análise de Fourier. Laboratório. 

Bibliografia Básica: 

- JOHNSON, David E.; HILBURN, John L.; JOHNSON, Johnny R. Fundamentos de 

análise de circuitos elétricos. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Prentice Hall, c1994. 539 p. ISBN 

85-7054-047-7.  

- NILSSON, James William; RIEDEL, Susan A. Circuitos Elétricos. 8. ed. Rio de Janeiro, 

RJ: Pearson, 2012. 574 p. ISBN 978-85-7605-159-6. 

- IRWIN, J. David; NELMS, R. Mark. Análise básica de circuitos para engenharia. 10. ed. 

Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2013 679 p. ISBN 978-85-216-2180-5.  

Bibliografia Complementar: 

- MARKUS, Otávio. Circuitos elétricos: corrente contínua e corrente alternada: teoria e 

exercícios. 9. ed. rev. São Paulo, SP: Érica, 2011-2013. 303 p. ISBN 978-85-7194-768-9. 

- EDMINISTER, Joseph. Circuitos elétricos: resumo da teoria, 350 problemas resolvidos, 

493 problemas propostos. São Paulo, SP: McGraw-Hill do Brasil, 1974-1980. 442 p. 

- ORSINI, Luiz de Queiroz; CONSONNI, Denise. Curso de circuitos elétricos, volume 1. 2. 

ed. São Paulo, SP: Blücher, 2006. 286 p.: il ISBN 85-212-0308-X. 

- JOHNSON, David E.; HILBURN, John L.; JOHNSON, Johnny R. Fundamentos de 

análise de circuitos elétricos. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Prentice Hall, c1994. 539 p. ISBN 

85-7054-047-7. 

- ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N.O. Fundamentos de circuitos elétricos. 

3. ed. Porto Alegre, RS: AMGH Ed., 2011. 901 p. ISBN 978-85-86804-97-7. 

 

CIRCUITOS ELETROMAGNÉTICOS: Leis do eletromagnetismo e sua formulação em 

termos das equações de Maxwell. Análise vetorial. Magnetostática: materiais condutores, 

meios magnéticos, campo magnético, lei de Ampere e Biot-Savart, circuitos magnéticos, 

imãs permanentes, indutância. Magneto dinâmica: Lei de Faraday-Lenz. Efeitos Gerador e 

Motor. Freio de Foucault. 

Bibliografia Básica: 
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- EDMINISTER, Joseph; NAHVI, Mahmood. Eletromagnetismo. 3. ed. Porto Alegre, RS: 

Bookman, 2013. 357 p. ISBN 978-85-65837-14-9.  

- SEARS, Francis Weston; ZEMANSKY, Mark Waldo; YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, 

Roger A. Física III: eletromagnetismo. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2010-2012. 425 p. ISBN 

978-85-88639-34-8.  

- QUEVEDO, Carlos Peres; QUEVEDO-LODI, Cláudia. Ondas eletromagnéticas: 

eletromagnetismo, aterramento, antenas, guias, radar, ionosfera. São Paulo: Pearson, 2010. 

383 p. ISBN 978-85-7605-369-9.  

Bibliografia Complementar 

- GRUPO DE REELABORACAO DO ENSINO DE FISICA. Física 3: eletromagnetismo. 

4. ed. São Paulo, SP: EDUSP/Clacso, 2000. 438 p.: il ISBN 85-314-0115-1.  

- BASTOS, João Pedro Assumpção. Eletromagnetismo para engenharia: estática e quase-

estática. Florianópolis, SC: Ed. da UFSC, 2004. 396 p.: il ISBN 85-328-0306-7. 

- BASTOS, Joao Pedro Assumpcao. Eletromagnetismo e cálculo de campos. Florianópolis, 

SC: Ed. da UFSC, 1989. 452 p. (Serie Didática).  

- HAYT JUNIOR, William H. Eletromagnetismo. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 1989-

1993. s.p.  

- NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica, 3: eletromagnetismo. São Paulo, SP: 

Blücher, 1997-2013. 323 p. ISBN 85-212-0134-6.  

 

COMANDOS INDUSTRIAIS: Introdução de comandos elétricos. Elementos básicos de 

comandos elétricos. Chaves de partida direta e com corrente reduzida (chave estrela-

triângulo, compensadora). Projetos de comando com esquemas funcionais. Diagramas de 

comando e força. Comando automático com sensores eletrônicos. Introdução. Chaves de 

partida suave (softstart). Controle de velocidade com conversores de frequência (inversor). 

Automação com Controladores Lógicos Programáveis - CLP’s. Laboratório. 

Bibliografia Básica: 

- MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais: exemplo de aplicação, 

projeto. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2007.  

- NILSSON, James W. and RIEDEL, Susan A. Circuitos Elétricos.; 6. ed. Rio de Janeiro, 

RJ: LTC, c2003. 656 p. ISBN 85-216-1363-6.  

- KRAUSE, Paul C; WASYNCZUK, Oleg; SUDHOFF, Scott D. Analysis of electric 

machinery and drive systems. 2. ed. New York: Wiley-Interscience, c2002. 613 p. (IEEE 

Press Power Engineering Series) ISBN 0-471-14326-X.  

BibliografiaComplementar: 

- HUGHES, Austin. Electric motors and drives: fundamentals, types and applications. 3rd 

ed. Amsterdam: Elsevier, 2006-2008. 410 p. ISBN 0-7506-4718-3.  

- FRANCHI, Claiton Moro. Acionamentos elétricos. 2. ed. São Paulo, SP: Érica, 2007. 250 

p.: il ISBN 978-85-365-0149-9.  

- MAMEDE FILHO, João.  Manual de Equipamentos Elétricos.  3. ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2005. ISBN 85-216-1436-5.  
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COMPUTAÇÃO APLICADA: Introdução à linguagem de programação. Estrutura e 

componentes da linguagem. Orientação a objetos. Ponteiros e referências. Sobrecarga de 

operadores. Estrutura de dados orientada a objetos. Aplicações em engenharia. Laboratório. 

Bibliografia Básica:  

- ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de. 

Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, Pascal, C/C++ (padrão ANSI) 

e Java. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2012-2013. 569 p. ISBN 978-85-64574-16-8.  

- FARRER, Harry. Algoritmos estruturados. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 1989-1998. 

259 p. (Programação estruturada de computadores). ISBN 85-216-1061-0.  

- SALIBA, Walter Luiz Caram. Técnicas de programação: uma abordagem estruturada. São 

Paulo, SP: Pearson Makron Books, 1993-2005. xi, 141 p. ISBN 007460731-6.  

Bibliografia Complementar: 

- KERNIGHAN, Brian W. C a linguagem de programação: padrão ANSI. 4. ed. Rio de 

Janeiro, RJ: Campus, 1988. 208 p.  

- KOWALTOWSKI, Tomasz. Implementação de linguagens de programação. Rio de 

Janeiro, RJ: Guanabara Dois, 1983. 189 p. 

- TAKAHASHI, Tadao; LIESENBERG, Hans K.E; XAVIER, Daniel Tavares. 

Programação orientada a objetos: uma visão integrada do paradigma de objetos. São Paulo, 

SP: IMEP-USP, 1990. 335 p. 

- GUIMARÃES, Angelo de Moura; LAGES, Newton Alberto de Castilho. Algoritmos e 

estruturas de dados. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 1985-2013. 216 p. (Ciência da computação). 

ISBN 85-216-0378-9.  

- WAZLAWICK, Raul Sidnei. Análise e projeto de sistemas de informação orientados a 

objetos. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2011. 330 p. (Série sociedade 

brasileira de computação). ISBN 978-85-352-3916-4.  

 

CONTROLE DE QUALIDADE: Fundamentos de Estatística. Ferramentas para o controle 

de qualidade; arquitetura geral de um sistema de controle de qualidade; auditorias de 

qualidade; normas de qualidade. Organização e gerenciamento da manutenção. Filosofias e 

tipos de Manutenção. Planejamento e organização de um setor de manutenção. 

Bibliografia Básica  

-CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro. Gestão da qualidade: conceitos e técnicas. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2012. 239 p. ISBN 978-85-224-6911-6.  

- CRESPO, AntonioArnot. Estatística fácil. 19. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2009-2012. 

218 p. ISBN 978-85-02-08106-2.  

- JURAN, J. M; GRYNA, Frank M., edit. Controle de qualidade. São Paulo, SP: Makron, 

1991.  

BibliografiaComplementar: 

- Slack, Nigel. Gerenciamento de operações e de processos: princípios e práticas de 

impacto estratégico. Porto Alegre, RS: Bookman, 2008. 552 p. ISBN 978-85-60031-96-2.  

- LEVINE, David. Estatística: teoria e aplicações usando o Microsoft Excel em 

português. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2005. 819 p. ISBN 85-216-1419-5.  
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- CAMPOS, Vicente Falconi. TQC: controle da qualidade total (no estilo japonês). 8. ed. 

Nova Lima, MG: INDG Tecnologia e Serviços, 2004. 256 p. ISBN 85-98254-13-4.  

- MONTGOMERY, Douglas C. Introduction to statistical quality control. 6. ed. New York: 

Wiley, 1996. 677 p. ISBN 0-471-30353.  

 

CONTROLE E SERVOMECANISMOS: Projeto atraso de fase, avanço de fase, atraso-

avanço de fase via o método do lugar das raízes. Análise da resposta em frequência: 

Diagramas de Bode, Diagrama de Nyquist e Gráfico de amplitude em dB versus fase. 

Projeto P, PI, PD e PID via o método da resposta em frequência. Projeto atraso de fase, 

avanço de fase via resposta em frequência. Transformada Z. Modelagem e controle de 

sistemas amostrados. 

Bibliografia Básica  

- NISE, Norman S. Engenharia de sistemas de controle. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 

2012. 745 p. ISBN 978-85-216-2135-5.  

- OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010-

2013. 809 p. ISBN 978-85-7605-810-6.  

- KUO, Benjamin C. Digital control systems. 2. ed. New York: Oxford University Press, 

c1992. 751 p. (The Oxford series in electrical and computer engineering) ISBN 0-19-

512064-7.  

Bibliografia Complementar  

- LEIGH, J. R. Applied digital control: theory, desing, and implementation. 2nd. ed 

Mineola: Dover Publications, 2006. 524 p. ISBN 0-486-45051-1.  

- PHILLIPS, Charles L.; NAGLE, H. Troy. Digital control system analysis and design. 3. 

ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 1995. 685 p. ISBN 0-13-309832-X.  

- DORF, Richard C.; BISHOP, Robert H. Sistemas de controle modernos. 12. ed. Rio de 

Janeiro, RJ: LTC, 2013. 814 p. ISBN 978-85-216-1995-6.  

- OPPENHEIM, Alan V.; SCHAFER, Ronald W.; BUCK, John R. Discrete-time signal 

processing. 2nd ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, c1999. 870 p. (Prentice Hall 

signal processing series) ISBN 0-13-754920-2.  

- OGATA, Katsuhiko. Solução de problemas de engenharia de controle com MATLAB. 

Rio de Janeiro, RJ: Prentice-Hall do Brasil, c1997. 330 p. ISBN 85-7054-063-9.  

 

DESENHO TÉCNICO: Introdução ao desenho. Instrumentos de Desenho; Normas 

Técnicas; Linhas Técnicas; Caligrafia Técnica; Perspectivas; Escala. Técnicas de Cotagem; 

Aplicação de Escalas; Projeções Ortogonais; Cortes; Desenho Mecânico Aplicado a 

Equipamentos Elétricos; Introdução ao desenho arquitetônico. Desenho auxiliado por 

computador: fundamentos do AutoCad, comandos de desenho, edição, visualização, 

plotagem e criação de blocos de desenho. Coordenadas, traçado de linhas e curvas. 

Laboratório. 

Bibliografia Básica  

- MONTENEGRO, Gildo A. Desenho arquitetônico: para cursos técnicos de 2.º grau e 

faculdades de arquitetura. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: E. Blücher, 2012-2013. 167 p. 

ISBN 978-85-212-0291-2. 
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- FRENCH, Thomas Ewing; VIERCK, Charles J. Desenho técnico e tecnologia gráfica. 8. 

ed. São Paulo, SP: Globo, 2005-2013. 1093 p. ISBN 85-250-0733-1. 

- SILVA, Arlindo. Desenho técnico moderno. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2006-2013. 

475 p. ISBN 85-216-1522-1. 

Bibliografia Complementar  

- MAGUIRE, D. E. Desenho técnico: problemas e soluções gerais do desenho. São Paulo, 

SP: Hemus, c2004. 257 p.: il ISBN 85-289-0396-6.  

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Normas para desenho 

técnico. 2. ed. Porto Alegre, RS: Globo, 1981. 332 p.  

- SILVA, Sylvio F. da. A linguagem do desenho técnico. Rio de Janeiro, RJ: LTC, c1984. 

151 p. ISBN 85-216-0325-8. 

 - OBERMEYER, Thomas L. Manual AutoCad para desenho de arquitetura. São Paulo, SP: 

McGraw-Hill, 1990. 291 p. ISBN 0-07-450489-4. 

- CHING, Frank; JUROSZEK, Steven P. Representação gráfica para desenho e projeto. 

Barcelona, SPA: G. Gili, 2001. 345 p.: il ISBN 84-252-1848-9. 

 

ELETRICIDADE BÁSICA: Eletrostática: cargas elétricas, processos de eletrização, lei de 

coulomb, campo elétrico, potencial elétrico, geração de força eletromotriz, capacitores. 

Eletrodinâmica: Conceitos básicos: unidades, grandezas, elementos de circuitos, fontes 

independentes e dependentes. Resistências. Circuitos resistivos: leis de Ohm. Leis de 

Kirchoff Conceitos e análise básica de circuitos elétricos CC.  

Bibliografia Básica: 

- BOYLESTAD, Robert L. Introdução à análise de circuitos. 10. ed. São Paulo, SP: 

Prentice Hall, 2004-2008. 828 p. ISBN 85-87918-18-4. 

- ALBUQUERQUE, Rômulo Oliveira. Análise de circuitos em corrente contínua. 21. ed. 

São Paulo: Érica, 2012-2013. 192 p. ISBN 978-85-7194-147-2.  

- MARKUS, Otávio. Circuitos elétricos: corrente contínua e corrente alternada: teoria e 

exercícios. 9. ed. rev. São Paulo, SP: Érica, 2011-2013. 303 p. ISBN 978-85-7194-768-9. 

Bibliografia Complementar: 

- BURIAN JR., Yaro; LYRA, Ana Cristina C. Circuitos elétricos. São Paulo, SP: Pearson, 

2006. 302 p.: il ISBN 85-7605-072-2. 

- NILSSON, James William; RIEDEL, Susan A. Circuitos elétricos. 8. ed. Rio de Janeiro, 

RJ: Pearson, 2012. 574 p. ISBN 978-85-7605-159-6. 

- EDMINISTER, Joseph. Circuitos elétricos: resumo da teoria, 350 problemas resolvidos, 

493 problemas propostos. 2. ed. São Paulo, SP: McGraw-Hill do Brasil, 1985. 442 p. 

- ORSINI, Luiz de Queiroz; CONSONNI, Denise. Curso de circuitos elétricos, volume 1. 2. 

ed. São Paulo, SP: Blücher, 2006. 286 p.: il ISBN 85-212-0308-X. 

- CRUZ, Eduardo. Eletricidade aplicada em corrente contínua: teoria e exercícios. São 

Paulo, SP: Érica, 2006. 262 p.: il ISBN 85-365-0084-0. 

 

ELETRÔNICA ANALÓGICA: Introdução à física dos semicondutores. Diodos e 

aplicações. Transistores bipolares e aplicações. Circuitos integrados. Princípios de 
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realimentação. Amplificadores transistorizados. Amplificadores diferenciais. 

Amplificadores operacionais. Transistores de efeito de campo. Osciladores. Laboratório. 

Bibliografia Básica: 

- BOYLESTAD, Robert L.; NASHELSKY, Louis. Dispositivos eletrônicos e teoria de 

circuitos. 11. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2013. 766 p. ISBN 978-85-64574-21-2.  

- IRWIN, J. David. Introdução à análise de circuitos. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2005. 391 p. 

:il ISBN 85-216-1432-2.  

- BARBOSA, Ademarlaudo. Eletrônica analógica essencial: para instrumentação 

científica. São Paulo: Liv. da Física, 2010. 228 p. (Coleção CBPF - Tópicos de física; 13) 

ISBN 978-85-7861-082-1.  

Bibliografia Complementar: 

-SANTOS, Edval J. P. Eletrônica analógica: integrada e aplicações. São Paulo: Liv. da 

Física, 2011, 416 p. ISBN 978-85-88325-78-4.  

- NILSSON, James William; RIEDEL, Susan A. Circuitos elétricos. 6. ed. Rio de Janeiro, 

RJ: LTC, c2003. 656 p. ISBN 85-216-1363-6. 

- CRUZ, Eduardo César Alves; CHOEURI JÚNIOR, Salomão. Eletrônica aplicada. 2. ed. 

São Paulo: Érica, 2013. 292 p. ISBN 978-85-365-0150-5.  

 

ELETRÔNICA DIGITAL BÁSICA: Sistemas de numeração. Álgebra Booleana. 

Aritmética binária. Portas lógicas. Circuitos lógicos combinacionais. Unidade lógica 

aritmética. Circuitos de memória (flip-flop). Circuitos sequenciais. Simulação lógica. 

Famílias de dispositivos lógicos. 

Bibliografia Básica: 

- BIGNELL, James; DONOVAN, Robert. Eletrônica digital. São Paulo: Cengage Learning, 

2010 648 p. ISBN 978-85-221-0745-2.  

- PEDRONI, Volnei A. Eletrônica digital moderna e VHDL. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier; 

Campus, 2010. 619 p. ISBN 978-85-352-3465-7.  

- TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. Sistemas digitais: princípios e 

aplicações. 11. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2011-2014. 817 p. ISBN 978-85-7605-922-6. 

Bibliografia Complementar: 

- IDOETA, Ivan V.; CAPUANO, Francisco G. Elementos de eletrônica digital. 41. ed. rev. 

e atual. São Paulo, SP: Érica, 2012-2013. 544 p. ISBN 978-85-7194-019-2.  

- ERCEGOVAC, Milos D.; LANG, Tomás; MORENO, Jaime H. Introdução aos sistemas 

digitais. Porto Alegre, RS: Bookman, 2000. 453 p. ISBN 85-7307-698-4.  

- FLOYD, Thomas L. Sistemas digitais: fundamentos e aplicações. 9. ed. Porto Alegre, RS: 

Bookman, 2007. 888 p. ISBN 978-85-6003193-1.  

- VAHID, Frank. Sistemas digitais: projeto, otimização e HDLS. Porto Alegre, RS: 

Bookman, 2010. 558 p. ISBN 978-85-7780-190-9.  

- WAGNER, Flávio Rech; ESCOLA DE COMPUTAÇÃO (6. : 1988 : CAMPINAS). 

Métodos de validação de sistemas digitais. Campinas, SP: [s.n.], 1988. 199 p. 

 

ELETRÔNICA INDUSTRIAL A: Dispositivos semicondutores de potência: diodo, 

transístor bipolar, transístor MOS, transístor IGBT, transístor SIT e BSIT, tiristor, tiristor 
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GTO, tiristor MCT, tiristor SITh, triac. Características V(I). Comando e características de 

comutação. Proteções ativas e passivas. Retificadores não controlados e controlados, 

monofásicos e trifásicos com carga com carga resistiva e indutiva. Modos de condução 

contínua e descontínua, formas de onda e controle por ângulo de fase. Laboratório. 

Bibliografia Básica: 

- RASHID, Muhammad H. Eletrônica de potência: circuitos, dispositivos e aplicações. São 

Paulo: Makron Books do Brasil, 1999.828 p. ISBN 85-346-0598-X.  

- IRWIN, J. David. Introdução à análise de circuitos. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2005. 391 p. 

:il ISBN 85-216-1432-2.  

-FIGINI, Gianfranco. Eletrônica industrial - servomecanismos: teoria da regulagem 

automática. São Paulo, SP: Hemus, c1982. 202 p.  

Bibliografia Complementar: 

- BOYLESTAD, Robert L.; NASHELSKY, Louis. Dispositivos eletrônicos e teoria de 

circuitos. 11. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2013. 766 p. ISBN 978-85-64574-21-2.  

-LANDER, Cyril W. Eletrônica industrial: teoria e aplicações. 2. ed. São Paulo, SP: 

McGraw-Hill, c1997. 647 p. ISBN 85-346-0457-6. 

- MILLMAN, Jacob; HALKIAS, Christos C. Eletrônica: dispositivos e circuitos. 2. ed. São 

Paulo, SP: McGraw-Hill, 1981.  

 

ELETRÔNICA INDUSTRIAL B: Importância de conversores CC/CC em aplicações 

industriais. Conversores CC/CC: Buck, Boost, Buck-Boost. Importância de conversores 

CC/CA em aplicações industriais. Conversores CC/CA (Inversores): Inversores de tensão, 

corrente, monofásicos e trifásicos. Exemplificação de circuitos chaveados: reguladores de 

tensão, fontes chaveadas, sistemas de energia ininterrupta e sistemas para acionamentos de 

máquinas. Laboratório. 

Bibliografia Básica: 

- HART, Daniel W. Eletrônica de potência: análise e projetos de circuitos. Porto Alegre, 

RS: AMGH Ed., 2012. 478 p. ISBN 978-85-8055-045-0.  

- IRWIN, J. David. Introdução à análise de circuitos. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2005. 391 p. 

:il ISBN 85-216-1432-2.  

- RASHID, Muhammad H. Eletrônica de potência: circuitos, dispositivos e aplicações. São 

Paulo: Makron Books do Brasil, 1999.828 p. ISBN 85-346-0598-X.  

Bibliografia Complementar: 

- BOYLESTAD, Robert L.; NASHELSKY, Louis. Dispositivos eletrônicos e teoria de 

circuitos. 11. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2013. 766 p. ISBN 978-85-64574-21-2.  

- LANDER, Cyril W. Eletrônica industrial: teoria e aplicações. 2. ed. São Paulo, SP: 

McGraw-Hill, c1997. 647 p. ISBN 85-346-0457-6. 

- MILLMAN, Jacob; HALKIAS, Christos C. Eletrônica: dispositivos e circuitos. 2. ed. São 

Paulo, SP: McGraw-Hill, 1981.  

 

EMPREENDEDORISMO: Iniciação de uma atividade empresarial: criação, constituição 

legal, organização. Práticas administrativas aplicadas às pequenas e médias 

empresas(avaliação das capacidades de planejamento, delegação, controle, gestão por 
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objetivos, recrutamento, formação de equipes, negociação, solução de problemas, gestão da 

mudança e liderança). Políticas e programas de apoio às pequenas e médias empresas. 

Introdução à análise e gestão financeira (Tópicos de administração financeira, de compras e 

de estoque. Custos e formação de preços de venda). Gestão de Pessoal.  Análise de 

Mercado. Elaboração e apresentação de um plano de negócios simplificado. 

Bibliografia Básica: 

- DUARTE, Renata Barbosa de Araújo. Histórias de sucesso: experiências 

empreendedoras. Brasília: SEBRAE, 2004. (Casos de sucesso; v. 1) ISBN 85-7333-385-5.  

- OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Estratégia empresarial: uma abordagem 

empreendedora. 2. ed. rev. e atual. São Paulo, SP: Atlas, 1991. 381 p. ISBN 85-224-0723-1.  

- CASAROTTO FILHO, Nelson; PIRES, Luis Henrique. Redes de pequenas e médias 

empresas e desenvolvimento local: estratégias para a conquista da competividade global 

com base na experiência italiana. 2. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2001. 173 p.: il ISBN 85-224-

2847-6.  

Bibliografia Complementar: 

- MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração para empreendedores. 2. ed. São 

Paulo: Pearson, 2011-2012. 240 p. ISBN 978-85-7605-876-2.  

- VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de pessoas. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 213 p. 

ISBN 978-85-224-7820-0.  

- HITT, Michael A.; IRELAND, R. Duane; HOSKISSON, Robert E. Administração 

estratégica: competividade e globalização. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012 415 p. 

ISBN 978-85-221-0520-5.  

 

ENERGIA E MEIO AMBIENTE: Conceitos básicos de ecologia. Ecossistemas. Cadeias 

alimentares. O homem e o meio ambiente. Problemas do lixo. Poluição do ar, da água e do 

solo. Preservação ambiental e o desenvolvimento industrial. Metodologias de pesquisa 

técnica, socioeconômica e de impacto ambiental. Mudanças de comportamento em relação 

ao meio ambiente. 

Bibliografia Básica: 

- LEFF, Enrique. Ecologia, capital e cultura: a territorialização da racionalidade ambiental. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 439 p. (Educação ambiental). ISBN 978-85-326-3918-9.  

- MINC, Carlos. Ecologia e cidadania. 2. ed. reform. São Paulo: Moderna, 2013. 152 p. 

(Coleção polêmica) ISBN 85-16-04567-6.  

- HINRICHS, Roger; KLEINBACH, Merlin H.; REIS, Lineu Belico dos. Energia e meio 

ambiente. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013. ix, 543 p. ISBN 978-85-221-0714-8.  

Bibliografia Complementar: 

- BRANCO, Samuel Murgel. Ecologia da cidade. 2. ed. reform. São Paulo, SP: Moderna, 

2005-2013. 64 p. (Coleção Desafios). ISBN 85-16-03563-8.  

- BRANCO, Samuel Murgel; ROCHA, Aristides Almeida. Ecologia: educação ambiental: 

ciências do ambiente para universitários. São Paulo, SP: CETESB, 1980. 206 p. 

- ODUM, Eugene Pleasants. Fundamentos de ecologia. 7. ed. Lisboa, PT: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2004. 928 p. ISBN 972-31-0158-X.  
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- TOWNSEND, Colin R.; BEGON, Michael; HARPER, John L. Fundamentos em ecologia. 

2. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2006-2008. 592 p. (Biblioteca Artmed) ISBN 85-363-

0602-5.  

- KREBS, J. R.; DAVIES, N. B. Introdução à ecologia comportamental. São Paulo, SP: 

Atheneu, c1996. 420 p. ISBN 85-7454-046-3.  

 

ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA: A 

escravidão negra. O conceito de raça e escravidão negra. A África no Brasil. Os discursos 

da mestiçagem e o “lugar” do negro no Brasil. Cultura afro-brasileira e africana. Os 

afrodescendentes no Brasil. África e Brasil: conexões possíveis. 

Bibliografia Básica: 

- IVO, Isnara Pereira; PAIVA, Eduardo França (org). Escravidão, Mestiçagem e Histórias 

Comparadas. São Paulo/ Belo Horizonte: Annablume/UFMG, 2008. 

- BLACKBURN, Robin. A construção do escravismo no Novo Mundo: do Barroco ao  

Moderno (1492 -1800). Rio de Janeiro: Record, 2003. 

- SCHWARCZ, Lilie Moritz.O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial 

no Brasil 1870/1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 

Bibliografia Complementar: 

- HOFBAUER, Andreas. Uma história do branqueamento ou o negro em questão. São 

Paulo: Ed. Unesp, 2006. 

- BRANDÃO, C. R. Identidade e etnia: construção da pessoa e resistência cultural. São 

Paulo: Brasiliense, 1986. 

- CARNEIRO DA CUNHA, M. Antropologia do Brasil: mito, história, etnicidade. São 

Paulo: Brasiliense, 1986. 

 

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO: Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nas áreas de 

eletrotécnica industrial. 

Bibliografia Básica: 

Conforme Regulamento do Estágio Obrigatório. Por ser uma disciplina puramente prática, 

com conteúdo programático diversificado, não ha indicação de bibliografia. O estagiário 

deverá consultar a bibliografia das disciplinas teóricas pertinentes à área de estudo 

escolhida no Estágio Obrigatório. 

 

ESTUDO DE LIBRAS: Introdução à Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

Desenvolvimento cognitivo e linguístico e a aquisição da primeira e segunda língua. 

Aspectos discursivos e seus impactos na interpretação. 

Bibliografia básica: 

- CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte; MAURICIO, Aline 

Cristina. Novo Deit-libras, volume 1: dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da língua 

de sinais brasileira, baseado em linguística e neurociências cognitivas: sinais de A a H. 2. 

ed. rev. e ampl. São Paulo, SP: EDUSP, 2012. 1401 p. ISBN 978-85-314-1330-8.  

- QUILES, Raquel Elizabeth Saes. Estudo de libras. Campo Grande, MS: Ed. UFMS, 2011. 

124 p ISBN 978-85-7613-316-2. 
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- LODI, Ana Claudia Balieiro et al. (Org.). Letramento e minorias. 6. ed. Porto Alegre, RS: 

Mediação, 2013. 160 p. ISBN 978-85-87063-64-9.  

Bibliografia complementar:  

- SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 4. ed. Belo Horizonte, MG: 

Autêntica, 2010. 124 p. (Linguagem & educação). ISBN 978-85-86583-16-2.  

- Dicionário virtual de apoio: http://www.acessobrasil.org.br/libras 

- Dicionário virtual de apoio: http://www.dicionariolibras.com.br 

- Legislação Específica de Libras – MEC/SEESP – http://portal.mec.gov.br/seesp 

- ILARI, Rodolfo. A linguística e o ensino da língua portuguesa. 4. ed. São Paulo, SP: 

Martins Fontes, 1992. 120 p. (Texto e linguagem). ISBN 85-336-0039-9.  

 

FUNDAMENTOS DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO: Introdução a sistemas de controle: 

malha aberta e malha fechada. Diagrama de blocos. Modelagem no domínio da frequência, 

modelagem no domínio do tempo. Erro de estado estacionário. Análise de resposta 

transitória. Análise de estabilidade: o critério de Routh-Hurwitz. Método do Lugar das 

raízes. Tipos de controladores: P, PI, PID e Sintonia. Projeto P, PI e PID via o método do 

lugar das raízes. 

Bibliografia Básica: 

- OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010-

2013. 809 p. ISBN 978-85-7605-810-6.  

- NISE, Norman S. Control systems engineering. 3. ed. New York: Wiley, c2002. 76 p. 

ISBN 0-471-25091-0.  

- D'AZZO, John J; HOUPIS, Constantine H. Análise e projeto de sistemas de controle 

lineares. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 1988. 660 p. ISBN 85-7030-004-2.  

Bibliografia Complementar: 

- HEMERLY, Elder Moreira. Controle por computador de sistemas dinâmicos. 2. ed. São 

Paulo, SP: Blücher, 2000-2007. 249 p. ISBN 85-212-0266-0.   

- OGATA, Katsuhiko. Solução de problemas de engenharia de controle com 

MATLAB. Rio de Janeiro, RJ: Prentice-Hall do Brasil, c1997. 330 p. ISBN 85-7054-063-9.  

- SOUZA, Celso Correia de. Controle ótimo de sistemas flexíveis via realimentação de 

saída. 122 p. Tese (Doutorado) - Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de 

Engenharia Elétrica. Departamento de Telemática, Campinas, 1994.  

 

FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS: Vetores: conceito de vetor; soma; produto escalar; 

produto vetorial; produto misto. Cinemática: conceitos ligados ao movimento; aplicação a 

alguns movimentos simples. Dinâmica: Discussão e aplicação das leis fundamentais da 

Dinâmica. Quantidade de movimento de uma partícula: lei de conservação.  Trabalho e 

energia: definição geral de trabalho de uma força; aplicação a casos concretos. Teorema da 

energia cinética.  Movimento Harmônico Simples: Estudo da cinemática e dinâmica do 

movimento do oscilador harmônico; Movimentos amortecidos. Conceito de ressonância. 

Ondas: Noção de onda; tipos de ondas; noções de período e comprimento de onda; equação 

de propagação; Onda sonora. Estática e dinâmica de sistema de partículas: Noção de centro 
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de massa; Movimento do centro de massa; Momento de Inércia; Momento angular; 

conservação do momento angular. 

Bibliografia Básica: 

- RESNICK, Robert; HALLIDAY, David; KRANE, Kenneth S. Física 1. 5. ed. Rio de 

Janeiro, RJ: LTC, c2003-2013. 368 p. ISBN 85-216-1352-0. 

- SEARS, Francis Weston; ZEMANSKY, Mark Waldo; YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, 

Roger A. Física I: mecânica. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2010-2013. 403 p. ISBN 978-85-

88639-30-0. 

- TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros, volume 1: 

mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2009-2013. 

759 p. ISBN 978-85-216-1710-5.  

Bibliografia Complementar: 

- NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica, 1: mecânica. 5. ed. rev. e atual. São 

Paulo: E. Blücher, 2013. 394 p. ISBN 978-85-212-0745-0. 

- PAVAO, Hamilton Germano. Física básica. Campo Grande, MS: Ed. UFMS, 2009. 140 p. 

ISBN 978-85-7613-219-6. 

- HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física, 1. 4. 

ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 1996. ISBN 85-216-1069-6. 

- HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física, 2: 

gravitação, ondas e termodinâmica. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, c1996. 292 p. ISBN 85-

216-1070-X. 

- ALONSO, Marcelo; FINN, Edward J. Física, volume 2, um curso universitário: campos e 

ondas. São Paulo: E. Blücher, 1972-2013. 565 p. ISBN 978-85-212-0039-0. 

 

GERENCIAMENTO DE ENERGIA: Introdução ao tema da utilização racional da energia 

elétrica. Modelos de cargas elétricas: diagrama de cargas e principais índices associados. 

Sistemas tarifários - tipos de tarifas. Tecnologias de medida de consumos de cargas 

elétricas. Auditorias energéticas. Gerenciamento de Demanda. Redução de consumos em 

iluminação. Redução de consumos em força motriz, climatização, em outros usos finais. 

Compensação do fator de potência. Gestão computacional de energia - sistemas de gestão 

de energia. Projeto de instalações energeticamente eficientes. 

Bibliografia Básica: 

- JANNUZZI, Gilberto de Martino; SWISHER, Joel N. P. Planejamento integrado de 

recursos energéticos: meio ambiente, conservação de energia e fontes 

renováveis. Campinas, SP: Autores Associados, 2004. 246 p. ISBN 978-85-85701-50-5.  

- SANTOS, A.H.M. et al. Conservação de energia: eficiência energética de equipamentos e 

instalações. 3. ed. Itajubá: FUPAI, 2006. 596 p. Mídia eletrônica disponível em 

http://www.procelinfo.com.br/ 

- LAMBERTS, Roberto; DUTRA, Luciano. Eficiência energética na arquitetura. São 

Paulo, SP: Pro-Livro, 1987. 188 p.  

Bibliografia Complementar: 
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- GOLDEMBERG, José; LUCON, Oswaldo. Energia, meio ambiente e desenvolvimento. 3. 

ed. rev. e ampl. São Paulo: EDUSP, 2008-2012. 396 p. (Acadêmica; 72) ISBN 978-85-314-

1113-7.  

- REIS, Lineu Belicodos; CUNHA, Eldis Camargo Neves da. Energia elétrica e 

sustentabilidade: aspectos tecnológicos, socioambientais e legais. Barueri, SP: Manole, 

2006. 243 p.: il (Ambiental) ISBN 85-204-2503-8.  

- MEDEIROS FILHO, Sólon de. Medição de energia elétrica. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: 

LTC, c1997. 483 p. ISBN 85-216-1098-X. 

 

GESTÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS: Planejamento em longo prazo. Planejamento a 

curto e médio prazo. Previsão de carga. Planejamento da expansão da geração e da 

transmissão. Otimização. Confiabilidade. 

Bibliografia Básica: 

- Monticelli, A.J., A.V. Garcia, Introdução a sistemas de energia elétrica, 1a Ed., Editora da 

Unicamp, 2004. 

- Caminha, Amadeu C. Introdução à Proteção dos Sistemas Elétricos. São Paulo. 

- Mason, C. Russel The Art and Science of Protective Relaying, New York, Ed. John 

Willey & Sons, 1964. 410 p. 

Bibliografia Complementar: 

- Kindermann, Geraldo - Proteção de Sistemas de Potência - Volume 1 - Edição do Autor 

1999 - Universidade Federal de Santa Catarina – Florianópolis. 

- Stevenson, William D. Elementos de Análise de Sistemas de Potência – New York. 

- Elgerd, I.O., Electric energy systems theory: an introduction, 2ª Ed., Editora McGraw-

Hill, 1982. 

 

INFRA-ESTRUTURA DE REDES COMPUTACIONAIS: Topologias de redes para 

ambientes industriais, formas de comutação, arquiteturas e padrões, nível de enlace, 

protocolos, comunicação inter-redes, nível de transporte, nível de aplicação, conceituação 

da comutação por rótulos. Projeto de cabeamento estruturado, padrões, técnicas de 

instalações, conectores, distribuidores e documentação. 

Bibliografia Básica: 

- FOROUZAN, Behrouz A.; FEGAN, Sophia Chung. Comunicação de dados e redes de 

computadores. 4. ed. São Paulo: McGraw Hill, 2010. 1134 p. ISBN 978-85-86804-88-5.  

- MARIN, Paulo S. Cabeamento estruturado: desvendando cada passo: do projeto à 

instalação. 4. ed. rev. atual. São Paulo: Érica, 2013. 336 p. ISBN 978-85-365-0207-6.  

- TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, D. Redes de computadores. 5. ed. São 

Paulo: Pearson, 2011-2012. 582 p. ISBN 978-85-7605-924-0.  

Bibliografia Complementar: 

- KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a internet: uma 

abordagem top-down. 5. ed. São Paulo: Pearson, Addison-Wesley, 2009-2012. 614 p. ISBN 

978-85-88639-97-3.)   

- GASPARINI, Anteu Fabiano Lúcio. Infra-estrutura, protocolos e sistemas operacionais de 

LANS: redes locais. 2. ed. São Paulo, SP: Érica, 2007. 334 p. :il ISBN 978-85-365-0027-0.  
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- ABECK, Sebastian. Network management: know it all. Amsterdam, Ho: Elsevier, 2011. 

384 p. ISBN 978-12-374598-9. 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS A: Conceitos e fundamentos. Materiais elétricos em 

sistemas de iluminação. Materiais elétricos em distribuição de energia elétrica de baixa e 

alta tensão. Característica de fornecimento de energia elétrica. Luminotécnica. 

Dimensionamento de disjuntores, fusíveis, condutores elétricos de baixa tensão. Projetos de 

instalações elétricas prediais: residenciais e comerciais. Projetos complementares: 

tubulação, telefonia, interfone, antena TV/FM, proteção contra descargas atmosféricas 

(para-raios). Aterramento elétrico. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 

Atividades práticas. 

Bibliografia Básica: 

- NERY, Norberto. Instalações elétricas: princípios e aplicações. 2. ed. São Paulo: Érica, 

2013. 368 p. ISBN 978-85-365-0302-8.  

- NISKIER, Julio; MACINTYRE, Archibald Joseph.  Instalações elétricas.   5. ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2008. 455 p. ISBN 978-85-216-1589-7  

- COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações elétricas.   4. ed. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2006. 678 p.: ISBN 85-87918-35-4. 

Bibliografia Complementar: 

- CAVALIN, Geraldo; CERVELIN, Severino. Instalações elétricas prediais: conforme 

norma NBR 5410:2004. 21. ed. rev. e atual. São Paulo: Érica, 2011-2013. 422 p. ISBN 

978-85-7194-541-8.  

- ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – NBR-5410. 2004 

Versão Corrigida: 2008. http://www.abntcolecao.com.br/ufms/norma.aspx?ID=10146 

- NORMAS ENERSUL NOR-TDE 102. 118 e 119. 

http://www.enersul.com.br/dicas/normas-tecnicas/ 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS B: Considerações Gerais. Levantamento de Carga. Sistema 

de Distribuição de Energia Elétrica em Indústrias. Tensões em Instalações Industriais. 

Curto-Circuito em Instalações. Dimensionamento e Proteção de Circuitos Alimentadores. 

Seleção de Equipamentos para Manobra e Proteção de Motores Elétricos. Proteção das 

Instalações Elétricas Industriais. Fator de Potência em Instalações Elétricas. Proteção 

Contra Surtos. Conceitos de Compatibilidade Eletromagnética em Instalações Industriais. 

Grupo Motor Gerador. Instalações em Áreas Classificadas. Estudos de Coordenação e 

Seletividade. Projeto Elétrico industrial. Atividades Práticas. 

Bibliografia Básica: 

- MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais: exemplo de aplicação, 

projeto. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2007.  

- NERY, Norberto. Instalações elétricas: princípios e aplicações. 2. ed. São Paulo: Érica, 

2013. 368 p. ISBN 978-85-365-0302-8.  

- COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações elétricas.   4. ed. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2006. 678 p.: ISBN 85-87918-35-4. 

Bibliografia Complementar: 



 

 
Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia  

Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial 
 

 

39 

 

- NISKIER, Julio; MACINTYRE, Archibald Joseph.  Instalações elétricas.   5. ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2008. 455 p. ISBN 978-85-216-1589-7. 

- ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – NBR-5410. 2004 

Versão Corrigida: 2008. http://www.abntcolecao.com.br/ufms/norma.aspx?ID=10146 

- NORMAS ENERSUL NOR-TDE 102. 118 e 119. 

http://www.enersul.com.br/dicas/normas-tecnicas/ 

 

INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL: Aplicação em controle de processos. Características 

estáticas e dinâmicas de instrumentos e sensores. Visão geral de transmissão e tratamento 

de sinais. Transdutores. Instrumentos e técnicas de medição de grandezas mecânicas. 

Medição de deslocamento, movimento, força, torque, pressão, vazão, fluxo de massa, 

temperatura, fluxo de calor e umidade. Automação da medição. Elementos finais de 

controle. Aplicações industriais. 

Bibliografia Básica: 

- SIEMENS, A. G. Instrumentação industrial. São Paulo, SP: E.P.U., 1979. 346 p. 

- BARBOSA, Ademarlaudo. Eletrônica analógica essencial: para instrumentação 

científica. São Paulo: Liv. da Física, 2010. 228 p. (Coleção CBPF - Tópicos de física; 13) 

ISBN 978-85-7861-082-1.  

- MEDEIROS FILHO, Sólon de. Fundamentos de medidas elétricas. 2. ed. Rio de Janeiro, 

RJ: Guanabara Koogan, 1981. 307 p. ISBN 85-7030-099-9. 

 Bibliografia Complementar: 

-SIGHIERI, Luciano. Controle automático de processos industriais: instrumentação. 2. ed. 

São Paulo, SP: Blücher, 1988. 234 p.  

- LIMA, Walter Celso de. Dispositivos sensores de erro. Florianópolis, SC: UFSC, 1984. 

79 p. (Serie didatica).  

- BORCHARDT, Ildon Guilherme. Instrumentação: guia de aulas praticas. Porto Alegre, 

RS: UFRGS Ed., 1982. 103 p. 

 

INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO: A sociedade da informação. Conceitos de hardware, 

software. Microcomputadores: Unidade central de processamento, memória e dispositivos e 

meios de E/S. Sistemas de numeração. Representação de dados. Estrutura de dados. 

Sistemas operacionais. Algoritmos.  

Bibliografia Básica 

- CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à informática. 8. ed. São Paulo: Prentice 

Hall, 2006-2012. 350 p. ISBN 85-87918-88-5. 

- SZWARCFITER, Jayme Luiz; MARKENZON, Lilian. Estruturas de dados e seus 

algoritmos. [2. ed. rev.]. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 1994. 320 p. ISBN 978-85-216-1014-4. 

- HENNESSY, John L.; PATTERSON, David A. Arquitetura de computadores: uma 

abordagem quantitativa. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2008. 494 p. ISBN 85-352-

1110-1. 

Bibliografia Complementar: 

- TERADA, Routo. Desenvolvimento de algoritmos e estruturas de dados. São Paulo, SP: 

McGraw-Hill, 1991. 255 p. ISBN 0-07-460960-2. 
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- GUIMARÃES, Angelo de Moura; LAGES, Newton Alberto de Castilho. Algoritmos e 

estruturas de dados. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 1985-2013. 216 p. (Ciência da computação). 

ISBN 85-216-0378-9. 

- STALLINGS, William. Arquitetura e organização de computadores. 8. ed. São Paulo, SP: 

Pearson, 2010-2012. 624 p. ISBN 978-85-7605-564-8. 

- SIQUEIRA, Ethevaldo. 2015: como viveremos : o impacto das tecnologias da informação 

e da comunicação na vida humana, na próxima década, segundo a visão de 50 famosos 

cientistas e futurologistas do Brasil e do mundo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 333 p. 

ISBN 85-02-05014-1. 

- LORIN, Harold. Introdução a arquitetura e organização de computadores. Rio de Janeiro, 

RJ: Campus, c1985. 363 p. 

 

MÁQUINAS DE FLUXO: Noções básicas sobre máquinas de fluxo. Bombas e turbinas: 

Fundamentos, componentes mecânicos e instalação. Curvas características. Perdas e 

balanço de energia. Recursos hidráulicos e aproveitamento hidroelétrico. Obras transversais 

nos cursos d’águas: barragens e tipos de centrais hidroelétricas. Otimização da operação de 

sistemas hidroelétricos. 

Bibliografia Básica: 

- MACINTYRE, Archibald Joseph. Instalações hidráulicas. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 

1996. 739 p. ISBN 85-98286-01-X.  

- MACINTYRE, Archibald Joseph. Bombas e instalações de bombeamento. 2. ed. Rio de 

Janeiro, RJ: LTC, 1987-1997. 782 p. ISBN 85-216-1086-6.  

- SCHREIBER, Gerhard Paul. Usinas hidrelétricas. São Paulo, SP: Blücher, 1980-1987. 

235 p.  

Bibliografia Complementar: 

- REIS, Lineu Belicodos. Geração de energia elétrica: tecnologia, inserção ambiental, 

planejamento, operação e análise de viabilidade. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2003. 324 p. :il 

ISBN 85-204-1536-9. 

- GOMES, Heber Pimentel. Engenharia de irrigação: hidráulica dos sistemas pressurizados 

aspersão e gotejamento. 3. ed., rev. e ampl Campina Grande: Universidade Federal da 

Paraíba, 1999. 412 p.  

- CISNEROS, Luiz Ma. Jimenez de. Manual de bombas. Barcelona, SPA: Blume, 1977. 

588 p.  

- ITEM: irrigação & tecnologia moderna. Brasília: Associação Brasileira de Irrigação e 

Drenagem,1979. Trimestral. ISSN 0101-115X.  

 

MÁQUINAS ELÉTRICAS A: Transformador monofásico: Circuito elétrico equivalente, 

regulação e rendimento. Polaridade. Autotransformador. Transformador trifásico: Ligações 

estrela-triângulo. Banco de transformadores. Defasamento angular. Paralelismo; Máquinas 

Assíncronas: tipos de enrolamentos; distribuição de força magnetomotriz e tensões 

induzidas; campo girante; circuito elétrico equivalente; características de funcionamento 

em regime permanente - torque eletromagnético, potência útil e rendimento, diagrama de 
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círculo; modos de funcionamento (motor, gerador); Motor de indução monofásico: Tipos de 

motores monofásicos. Laboratório. 

Bibliografia Básica  

- JORDÃO, Rubens Guedes. Transformadores. São Paulo, SP: Blücher, 2002. 197 p ISBN 

85-212-0316-0.  

- FITZGERALD, A. E.;KINGSLEY Jr., C.; UMANS, S. D. - Máquinas elétricas com 

introdução à eletrônica de potência, 6. ed. - Porto Alegre, RS: Bookman, 2006-2008. 648 p. 

ISBN 85-60031-04-7.  

- DEL TORO, Vincent - Fundamentos de Máquinas Elétricas. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 

c1999. 550 p. ISBN 85-216-1184-6.  

Bibliografia Complementar: 

- FALCONE, Aurio Gilberto - Eletromecânica, volumes 1 e 2. São Paulo: Ed. Edgard 

BlucherLtda, 1979-1985.  

- MARTIGNONI, Alfonso - Máquinas de Corrente Alternada – 5. ed. – Rio de Janeiro: 

Globo, 1987.  

- BARBI, Ivo. Teoria fundamental do motor de indução. Florianópolis, SC: UFSC, 1985. 

237 p. (Serie didática). 

 

MÁQUINAS ELÉTRICAS B: Máquinas de corrente contínua: introdução, características, 

tipos, princípio de funcionamento do gerador e motor. Circuito equivalente. Métodos de 

excitação e controle de velocidade. Métodos de partida; Máquinas síncronas: introdução, 

características, tipos, princípio de funcionamento do gerador e motor. Circuito equivalente. 

Métodos de excitação. Estudo em regime permanente das estruturas a rotores liso e saliente, 

características funcionais e ensaios. Motores de aplicações especiais. Laboratório. 

Bibliografia Básica 

- FITZGERALD, A. E; KINGSLEY, Charles; UMANS, Stephen D. Máquinas 

elétricas: com introdução à eletrônica de potência. 6. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 

2006-2008. 648 p. ISBN 85-60031-04-7.  

- DEL TORO, Vicent. Fundamentos de máquinas elétricas. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 

c1999. 550 p.: il ISBN 85-216-1184-6.  

- MARTIGNONI, Alfonso. Maquinas elétricas de corrente continua. 5. ed. Rio de Janeiro, 

RJ: Globo, 1987. 257 p.  

Bibliografia Complementar: 

- FALCONE, Aurio Gilberto - Eletromecânica, volumes 1 e 2. São Paulo: Ed. Edgard 

BlucherLtda, 1979-1985.  

- FRANCHI, Claiton Moro. Acionamentos elétricos. 2. ed. São Paulo, SP: Érica, 2007. 250 

p. ISBN 978-85-365-0149-9.  

- NASCIMENTO JUNIOR, Geraldo Carvalho do. Máquinas elétricas: teoria e ensaios. São 

Paulo, SP: Érica, 2006. 260 p ISBN 85-365-0126-X.  

- HUGHES, Austin. Electric motors and drives: fundamentals, types and applications. 3rd 

ed. Amsterdam: Elsevier, 2006-2008. 410 p. ISBN 0-7506-4718-3. 
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MATRIZ ENERGÉTICA: Oferta de energia e da quantidade de recursos energéticos 

oferecidos na região e no país. Matriz energética da região e do país para orientação do 

planejamento do setor energético. Garantia da produção de energia. Adequação da energia 

produzida. Projeções futuras. 

Bibliografia Básica: 

- HINRICHS, Roger; KLEINBACH, Merlin H.; REIS, Lineu Belicodos. Energia e meio 

ambiente. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013. ix, 543 p. ISBN 978-85-221-0714-8.  

- LORA, Electo Eduardo Silva; HADDAD, Jamil. Geração distribuída: aspectos 

tecnológicos, ambientais e institucionais. Rio de Janeiro, RJ: Interciência, 2006. 240 p. 

ISBN 85-7193-145-3.  

- SANTOS, A.H.M. et al. Conservação de energia: eficiência energética de equipamentos e 

instalações. 3. ed. Itajubá: FUPAI, 2006. 596 p. Mídia eletrônica disponível em 

http://www.procelinfo.com.br/ 

Bibliografia Complementar: 

- GOLDEMBERG, José; LUCON, Oswaldo. Energia, meio ambiente e desenvolvimento. 3. 

ed. rev. e ampl. São Paulo: EDUSP, 2008-2012. 396 p. (Acadêmica ; 72) ISBN 978-85-

314-1113-7.  

- REIS, Lineu Belicodos. Geração de energia elétrica: tecnologia, inserção ambiental, 

planejamento, operação e análise de viabilidade. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2003. 324 p.: il 

ISBN 85-204-1536-9.  

- FARRET, Felix A. Alternative energy systems: design and analysis with induction 

generators. 2. ed. Boca Raton: CRC Press, c2008. 433 p. (Power electronics and 

applications series ) ISBN 978-1-4200-5532-0.  

- ENCONTROS da UnB: alternativas energéticas para o Brasil. Brasília: UnB, 1978. 146 p.  

 

METODOLOGIA E REDAÇÃO CIENTÍFICA: Introdução à história e filosofia da ciência 

e tecnologia. Elementos constitutivos da pesquisa. Pesquisa quantitativa e qualitativa. 

Redação, submissão e apresentação de trabalhos científicos. Estruturação de projetos. 

Otimização da gestão de projetos. Regras básicas de apresentação de projetos. 

Bibliografia Básica: 

- PEREIRA, Paulo Zárate; RIBEIRO, Benícia Carolina Iaskieviscz. . Diretrizes para 

elaboração de trabalhos científicos. Campo Grande, MS: Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul, 2008.  

- CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48. ed. São 

Paulo: Nacional, 2008-2012. 693 p. ISBN 978-85-04-01411-2.  

- GRANATIC, Branca. Técnicas Básicas de Redação. 4. ed. São Paulo: Scipione, 2011. 173 

p. ISBN 978-85-262-2496-4.  

Bibliografia Complementar: 

- BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de Comunicação Escrita. 22. ed. São Paulo: Ática, 

2006.ISBN978-85-08-10225-9.  

- BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução a 

metodologia científica. 25. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 112 p. ISBN 978-85-326-0586-

3.  
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- FAZENDA, Ivani Catarina Arantes; SEVERINO, Antônio Joaquim. Novos enfoques da 

pesquisa educacional. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 150 p. ISBN 978-85-249-0463-9.  

 

MÉTODOS QUANTIFICÁVEIS A: Conceitos e métodos visando a modelagem e a análise 

e síntese de circuitos elétricos e eletrônicos: conceitos básicos do conjunto dos números 

reais;  funções; limite e continuidade; derivada; cálculo de derivadas; integral; cálculo de 

integrais. 

Bibliografia Básica: 

- ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen. Cálculo: volume I. 8. ed. Porto Alegre, 

RS: Bookman, 2007-2009. 581 p. ISBN 978-85-60031-63-4. 

- LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica, volume 1. 3. ed. São Paulo, SP: 

Harbra, 1994. 685, [64]p. ISBN 85-294-0094-1. 

- GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo, vol. 4. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: 

LTC, 2002-2012. 530 p. ISBN 978-85-216-1330-5. 

Bibliografia Complementar: 

- AYRES, Frank; MENDELSON, Elliott. Cálculo. 5. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 

2013. 532 p. (Coleção Schaum) ISBN 978-85-65837-15-6. 

- FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: funções, limite, 

derivação e integração. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo, SP: Prentice Hall, 2007-2013. 448 p. 

ISBN 978-85-7605-115-2. 

- ÁVILA, Geraldo. Cálculo das funções de uma variável, volume 1. 7. ed. Rio de Janeiro, 

RJ: LTC, 2006-2012. 311 p. ISBN 85-216-1370-9. 

- BOULOS, Paulo. Cálculo diferencial e integral, volume 1. São Paulo, SP: Pearson 

Makron Books, 2006-2010. 381 p. ISBN 85-346-1041-X. 

- BARCELOS NETO, João. Cálculo: para entender e usar. São Paulo, SP: Liv. da Física, 

2009. 158 p. ISBN 978-85-7861-023-4. 

 

MÉTODOS QUANTIFICÁVEIS B: Conceitos e métodos visando a modelagem e a 

solução de fenômenos eletromagnéticos e a análise e síntese de circuitos elétricos e 

eletrônicos: conceitos básicos de números complexos. Análise vetorial: álgebra vetorial; 

sistemas de coordenadas retangulares, cilíndricas e esféricas. Séries de Fourier. Conceitos e 

resoluções de equações diferenciais de primeira e segunda ordem. Transformada de 

Laplace; resolução de equações diferenciais utilizando Laplace. 

Bibliografia Básica: 

- STEWART, James. Cálculo, volume II. 5. ed. São Paulo, SP: Pioneira Thomson 

Learning, 2006. p. 583-1164 : il ISBN 85-221-0484-0. 

- ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen. Cálculo: volume II. 8. ed. Porto 

Alegre, RS: Bookman, 2007-2011. p. 583-1187 ISBN 978-85-60031-80-1. 

- BOYCE, William E.; DIPRIMA, Richard C. Equações diferenciais elementares e 

problemas de valores de contorno. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2010-2013. 607 p. ISBN 

978-85-216-1756-3. 

Bibliografia Complementar: 
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- ZILL, Dennis G. Equações diferenciais com aplicações em modelagem. 2. ed. São Paulo: 

Cengage Learning, 2012-2013. 410 p. ISBN 978-85-221-1059-9. 

- DIACU, Florin. Introdução a equações diferenciais: teoria e aplicações. 2. ed. Rio de 

Janeiro, RJ: LTC, 2012. xiv, 262p. ISBN 978-85-216-1403-6. 

- ÁVILA, Geraldo. Calculo II: diferencial e integral. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 1979. 

222 p. 

- AYRES, Frank; MENDELSON, Elliott. Cálculo. 5. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 

2013. 532 p. (Coleção Schaum) ISBN 978-85-65837-15-6. 

- THOMAS, George Brinton; WEIR, Maurice D.; HASS, Joel. Cálculo, volume 1. 12. ed. 

São Paulo: Pearson, 2012. 634 p. ISBN 978-85-8143-086-7.  

 

MICROCONTROLADORES: Introdução e histórico. Arquiteturas computacionais. 

Arquitetura básica de microcontroladores. Conversores A/D e D/A. Registradores de 

funções especiais. Instruções de programação. Interfaceamento e periféricos. 

Temporizadores e contadores. Interrupções. Programação de memórias digitais. Ambiente 

de programação. Programação do microcontrolador em aplicações práticas. 

Bibliografia Básica  

- TAUB, Herbert, Circuitos Digitais e Microprocessadores, Mc Graw Hill Brasil 1984.  

- GIMENEZ, Salvador P. Microcontroladores 8051: teoria e prática. São Paulo: Érica, 

2010-2013 320 p. ISBN 978-85-365-0267-0.  

- NELSON, Victor P. Digital logic circuit analysis and design. Upper Saddle River, N.J.: 

Prentice Hall, 1995. 842 p. ISBN 0-13-463894-8.  

Bibliografia Complementar 

- COSTA, Cesar da; MESQUITA, Leonardo; PINHEIRO, Eduardo da Silva. Elementos de 

lógica programável com VHDL e DSP: teoria e prática. São Paulo: Érica, 2011. 296 p. 

ISBN 978-85-365-0312-7.  

- PEREIRA, Fábio. Microcontroladores PIC: programação em C. 7. ed. São Paulo: Érica, 

2012. 358 p. ISBN 978-85-7194-935-5.  

- PEREIRA, Fábio. Tecnologia ARM: microcontroladores de 32 bits. São Paulo: Érica, 

2012. 447 p. ISBN 978-85-365-0170-3. 

 

PLANEJAMENTO DE SISTEMAS ENERGÉTICOS: Visão global do planejamento 

energético. Modelo de planejamento energético convencional. Abordagens do planejamento 

energético. Planejamento da expansão do setor elétrico como parte do planejamento global 

do sistema energético. Técnicas de previsão alternativas. Previsão da curva de duração de 

carga. Planejamento energético integrado de uma nação. Segunda lei da termodinâmica 

aplicada ao planejamento energético. 

Bibliografia Básica: 

- RAMOS, Dorel Soares; DIAS, Eduardo Mario. Sistemas elétricos de potencia: regime 

permanente. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Dois, 1983.  

- LORA, Electo Eduardo Silva; HADDAD, Jamil. Geração distribuída: aspectos 

tecnológicos, ambientais e institucionais. Rio de Janeiro, RJ: Interciência, 2006. 240 p. 

ISBN 85-7193-145-3.  
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- REIS, Lineu Belicodos. Geração de energia elétrica: tecnologia, inserção ambiental, 

planejamento, operação e análise de viabilidade. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2003. 324 p.: il 

ISBN 85-204-1536-9.  

- IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS. New York: Institute of Electrical and 

Electronics Engineers,1986. Trimestral (de 3 em 3 meses). ISSN 0885-8950.  

Bibliografia Complementar  

- CENTRO DA MEMÓRIA DA ELETRICIDADE NO BRASIL. O planejamento da 

expansão do setor de energia elétrica: a atuação da Eletrobrás e do Grupo Coordenador do 

Planejamento dos Sistemas Elétricos (GCPS). Rio de Janeiro, RJ: Centro da Memória da 

Eletricidade no Brasil, 2002. 538 p. ISBN 85-85147-53-9.  

- GLOVER, J. Duncan; SARMA, Mulukutla S.; OVERBYE, Thomas J. Power system 

analysis and design. 5th. ed. Stamford: Cengage Learning, 2012 828 p. ISBN 978-1-111-

42577-7.  

- CHOW, J. H.; WU, Felix F.; MOMOH, James A. Applied mathematics for restructured 

electric power systems: optimization, control, and computational intelligence. New York: 

Springer, 2005. 323 p. (Power electronics and power systems) ISBN 0-387-23470-5.  

- STEVENSON JR., William D. Elementos de análise de sistemas de potencia. 2. ed. São 

Paulo, SP: McGraw-Hill, 1986. 458 p. 

 

QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA: Fenômenos que afetam a qualidade da energia 

elétrica: Variações de tensão de curta e longa duração, flutuações de tensão, transitórios, 

interrupções, harmônicas, interharmônicas e subharmônicas. Dimensionamento de circuitos 

elétricos e equipamentos na presença de ondas harmônicas. Medições e monitoramento da 

qualidade da energia. Compensação passiva. Técnicas de compensação ativa. Normatização 

brasileira e internacional, cálculos de índices convencionais de qualidade de energia. 

Bibliografia Básica: 

- DECKMANN, Sigmar Maurer. Qualidade da energia elétrica nas instalações elétricas 

industriais. Campo Grande, MS: UFMS, Departamento de Engenharia Elétrica, 1998. 66 p.  

- ALDABÓ, Ricardo. Qualidade na energia elétrica. São Paulo, SP: Artliber, 2001. 252 p.: 

il ISBN 85-88098-02-4.  

- MOHAN, Ned; UNDELAND, Tore M.; ROBBINS, William P. Power 

electronics: converters, applications, and design. 3. ed. Hoboken, NJ: Wiley, c2003. 802 p. 

ISBN 0-471-22693-9.  

BibliografiaComplementar: 

- Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - http://www.aneel.gov.br. 

- Operador Nacional do Sistema Elétrico - http://www.ons.org.br. 

- BOLLEN, Math H. J.; GU, Irene Yu-Hua. Signal processing of power quality 

disturbances. Hoboken, NJ: Wiley-Interscience, 2006. (IEEE Press series 

onpowerengineering) ISBN 978-0-471-73168-4.  

 

SEGURANÇA DO TRABALHO EM SISTEMAS ELÉTRICOS: Introdução a segurança e 

medicina do trabalho no sistema elétrico. Introdução à legislação. Comunicação, cadastro e 

estatística dos acidentes. Custo dos acidentes (direto e indireto). Inspeção de segurança e 
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investigação de acidentes. Serviços especializados (SESMT e CIPA). Arranjo físico, 

máquinas e equipamentos. Equipamentos de projeção coletiva (EPC) e individual (EPI). 

Proteção e combate a incêndio. Segurança e saúde ocupacional na construção civil. 

Ergonomia. Reconhecimento, avaliação e controle dos riscos de ambiente (insalubridade e 

periculosidade). Treinamento em segurança. Primeiros socorros. 

Bibliografia Básica: 

- SOS: saúde ocupacional e segurança. São Paulo: Associação Brasileira para Prevenção de 

Acidentes,1966-. Bimestral (de 2 em 2 meses). ISSN 0100-8684.  

- KROEMER, K. H. E.; GRANDJEAN, E. Manual de ergonomia: adaptando o trabalho ao 

homem. 5. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2008. 327 p. ISBN 978-85-363-0437-3.  

- BRASIL. Lei n. 6.514, de 22 de dezembro de 1977. Segurança e medicina do 

Trabalho: Lei no. 6514, de 22 de dezembro de 1977, normas regulamentadoras (NR) 

aprovadas pela Portaria no. 3214, de 8 de junho de 1978. 22. ed. São Paulo, SP: Atlas, 

1992. 406 p. (Manuais de legislação Atlas ; 16)  

Bibliografia Complementar: 

- IIDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: E. Blücher, 

2005-2013. 614 p. ISBN 978-85-212-0354-4   

- STELLMAN, Jeanne M; DAUM, Susan M. Trabalho e saúde na indústria: riscos físicos e 

químicos e prevenção de acidentes. São Paulo, SP: EDUSP/Clacso, 1975.  

- FUNDACENTRO. A segurança, higiene e medicina do trabalho na construção civil: nível 

superior. 2. ed. São Paulo, SP , 1983. 216 p. 

 

SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUPTA: Importância dos sistemas ininterruptos de 

energia: origem, aprimorações e estado atual. Modelos de UPS: OffLine, OnLine, 

LineInteractive. Paralelismo entre UPS’s: Master Slave, Compartilhamento de Corrente, 

Anel Circular. UPS’s com correção ativa de fator de potência. UPS’s como supressores de 

distúrbios de redes elétricas. 

Bibliografia Básica: 

- HART, Daniel W. Eletrônica de potência: análise e projetos de circuitos. Porto Alegre, 

RS: AMGH Ed., 2012. 478 p. ISBN 978-85-8055-045-0.  

- RASHID, Muhammad H. (Muhammad Harunur). Eletrônica de potência: circuitos, 

dispositivos e aplicaçoes. São Paulo, SP: Makron Books do Brasil, 1999. 828 p. ISBN 85-

346-0598-X.  

- CASSINI, Servio Tulio Alves. PROGRAMA DE PESQUISA EM SANEAMENTO 

BÁSICO (BRASIL). Digestão de resíduos sólidos orgânicos e aproveitamento do 

biogás. Vitoria, ES: RiMa, 2003. 196 p. ISBN 85-86552-68-2.  

BibliografiaComplementar: 

- FARRET, Felix A. Alternative energy systems: design and analysis with induction 

generators. 2. ed. Boca Raton: CRC Press, c2008. 433 p. (Power electronics and 

applications series ) ISBN 978-1-4200-5532-0.  

- BASSO, Christophe P. Switch-mode power supplies: SPICE simulations and practical 

designs. New York: Mc Graw-Hill, 2008. 889 p. ISBN 978-0-07-150859-9.  
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- MOHAN, Ned; UNDELAND, Tore M.; ROBBINS, William P. Power 

electronics: converters, applications, and design. 3. ed. Hoboken, NJ: Wiley, c2003. 802 p. 

ISBN 0-471-22693-9.  

 

TÉCNICAS DE MEDIDAS ELÉTRICAS: Erros, aspectos estatísticos da medida. Unidades 

de Medidas. Padrões e calibração. Instrumentos analógicos e digitais de medida. Reostatos 

e shunts. Sensibilidade de instrumentos. Galvanômetro. Ponte de Wheatstone e Kelvin. 

Multímetro Analógico e Digital. Osciloscópio. Geradores. Osciladores. Geradores de 

funções e de impulsos.  Medição da resistência de isolamento. Instrumentos de medidas 

especiais (luxímetro, frequencímetro, etc.). Transformadores para medição TC 

(transformador de corrente) e TP (transformador de potencial). Aparelhos e métodos de 

medidas de potência (monofásica e polifásica). Laboratório. 

Bibliografia Básica: 

- MEDEIROS FILHO, Sólon de. Fundamentos de medidas elétricas. 2. ed. Rio de Janeiro, 

RJ: Guanabara Koogan, 1981. 307 p. ISBN 85-7030-099-9.  

- MEDEIROS FILHO, Sólon de. Medição de energia elétrica. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: 

Guanabara Koogan, 1983. 483 p. ISBN 85-7030-012-3.  

- RUIZ VASSALLO, Francisco. Manual de instrumentos de medidas eletrônicas. São 

Paulo, SP: Hemus, 1981-2004. 223 p. ISBN 84-329-6304-6.  

Bibliografia Complementar: 

-SIEMENS. Pocket handbook on electrical measurements. Berlin: Siemens 

Aktiengesellschaft, 1966. 257 p.  

- BARBOSA, Ademarlaudo. Eletrônica analógica essencial: para instrumentação científica. 

São Paulo: Liv. da Física, 2010. 228 p. (Coleção CBPF - Tópicos de Física; 13) ISBN 978-

85-7861-082-1.  

- BALBINOT, Alexandre; BRUSAMARELLO, Valner João. Instrumentação e 

fundamentos de medidas, volume 1. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2006. 477 p. ISBN 85-216-

1496-9.  

- MAMEDE FILHO, João. Manual de equipamentos elétricos. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: 

LTC, 2005. 778 p. ISBN 85-216-1436-5. 

- BORCHARDT, Ildon Guilherme. Instrumentação: guia de aulas praticas. Porto Alegre, 

RS: UFRGS Ed., 1982. 103 p. (Livro-texto).  

 

TECNOLOGIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS: Importância dos materiais para evolução 

tecnológica. Materiais Condutores e supercondutores, materiais isolantes, materiais 

magnéticos, materiais semicondutores: Obtenção, características elétricas, características 

mecânicas, características térmicas, principais aplicações na eletrotécnica. 

Bibliografia Básica: 

- SCHMIDT, Walfredo. Materiais elétricos/ condutores e semicondutores: volume 1. 3. ed. 

rev. e ampl. São Paulo: E. Blücher, 2010. vii, 141 p. ISBN 978-85-212-0520-3.  

- REITZ, John R; MILFORD, Frederick J.; CHRISTY, Robert W. Fundamentos da teoria 

eletromagnética. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 1991-2004. 516 p.: il ISBN 85-7001-103-2. 
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- KINDERMANN, Geraldo. Choque elétrico. Porto Alegre, RS: Sagra, 1995. 203 p. ISBN 

85-241-0467-8. 

Bibliografia Complementar: 

- EDMINISTER, Joseph; NAHVI, Mahmood. Eletromagnetismo. 3. ed. Porto Alegre, RS: 

Bookman, 2013. 357 p. ISBN 978-85-65837-14-9  

- BOYLESTAD, Robert L.; NASHELSKY, Louis. Dispositivos eletrônicos e teoria de 

circuitos. 11. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2013. 766 p. ISBN 978-85-64574-21-2. 

- BARBOSA, Ademarlaudo. Eletrônica analógica essencial: para instrumentação científica. 

São Paulo: Liv. da Física, 2010. 228 p. (Coleção CBPF - Tópicos de física; 13) ISBN 978-

85-7861-082-1. 

- MALVINO, Albert Paul; BATES, David J. Eletrônica, volume 1. 7. ed. Porto Alegre, RS: 

AMGH Ed., 2011. 672 p. ISBN 978-85-7726-022-5. 

- PADILHA, Angelo Fernando. Materiais de engenharia: microestrutura e propriedades. 

Hemus, 2007. 349 p. ISBN 85-2890442-3. 

 

TERMODINÂMICA: Lei dos gases ideais. Equações de estado. Transições de fase e 

diagramas de fase. Processos termodinâmicos adiabáticos. Primeiro princípio da 

termodinâmica. Trabalho em termodinâmica e calor. Energia interna. Processos cíclicos. 

Capacidades térmicas. Resistências térmicas. Ciclo de Carnot. Segundo princípio da 

termodinâmica. Entropia. Máquinas térmicas e frigoríficas (bombas de calor). Máquinas de 

combustão interna: Ciclos Diesel e Otto. 

Bibliografia Básica 

- SEARS, Francis Weston; ZEMANSKY, Mark Waldo; YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, 

Roger A. Física II: termodinâmica e ondas. 10. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2006. 328 p. 

ISBN 85-88639-03-3.  

- TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros, volume 1: 

mecânica, oscilações e ondas, termodinâmica. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2009-2013. 

759 p. ISBN 978-85-216-1710-5. 

- SONNTAG, Richard Ewin; BORGNAKKE, C.; VAN WYLEN, Gordon John. 

Fundamentos da termodinâmica. São Paulo, SP: Blücher, 2003-2004. 577 p.: il ISBN 85-

212-0327-6.  

Bibliografia Complementar 

- VAN WYLEN, Gordon John; SONNTAG, Richard Ewin; BORGNAKKE, C. 

Fundamentos da termodinâmica clássica. São Paulo, SP: Blücher, 2012-2013. 589 p. ISBN 

978-85-212-0135-9.  

- HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física, 2: 

gravitaçao, ondas e termodinâmica. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, c1996. 292 p. ISBN 85-

216-1070-X.  

- MORAN, Michael J. Introdução à engenharia de sistemas térmicos: termodinâmica, 

mecânica dos fluidos e transferência de calor. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2013. xi, 604 p. 

ISBN 978-85-216-1446-3.  

- OLIVEIRA, Mário José de. Termodinâmica. 2. ed. São Paulo: Liv. da Física, 2012. xi, 

439 p. ISBN 978-85-7861-148-4.  
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- LUIZ, Adir Moysés. Termodinâmica: teoria & problemas. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2012. 

168 p. ISBN 978-85-216-1554-5.  

 

TÓPICOS DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA: Sistemas elétricos. Geração de 

energia elétrica. Transmissão de energia elétrica. Distribuição de energia elétrica. 

Comercialização de energia elétrica. 

Bibliografia Básica: 

- RAMOS, Dorel Soares; DIAS, Eduardo Mario. Sistemas elétricos de potencia: regime 

permanente. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Dois, 1983.  

- FUCHS, Rubens Dario. Transmissão de energia elétrica: linhas aéreas: teoria das linhas 

em regime permanente. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 1977.  

- ELETROBRAS. Comitê de Distribuição. Proteção de sistemas aéreos de distribuição. Rio 

de Janeiro, RJ: Campus, 1982. 233 p. (Coleção Distribuição de energia elétrica; v. 2). ISBN 

85-7001-090-7.  

- LORA, Electo Eduardo Silva; HADDAD, Jamil. Geração distribuída: aspectos 

tecnológicos, ambientais e institucionais. Rio de Janeiro, RJ: Interciência, 2006. 240 p. 

ISBN 85-7193-145-3.  

Bibliografia Complementar  

- REIS, Lineu Belicodos. Geração de energia elétrica: tecnologia, inserção ambiental, 

planejamento, operação e análise de viabilidade. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2003. 324 p.: il 

ISBN 85-204-1536-9.  

- CENTRO DA MEMÓRIA DA ELETRICIDADE NO BRASIL. O planejamento da 

expansão do setor de energia elétrica: a atuação da Eletrobrás e do Grupo Coordenador do 

Planejamento dos Sistemas Elétricos (GCPS). Rio de Janeiro, RJ: Centro da Memória da 

Eletricidade no Brasil, 2002. 538 p. ISBN 85-85147-53-9.  

- GLOVER, J. Duncan; SARMA, Mulukutla S.; OVERBYE, Thomas J. Power system 

analysis and design. 5th. ed. Stamford: Cengage Learning, 2012 828 p. ISBN 978-1-111-

42577-7.  

- ENERSUL. Normas Enersul - Rede Distribuição Urbana e Rural. 

http://www.enersul.com.br/dicas/normas-tecnicas/ 

 

 

5.6 POLÍTICA DE IMPLANTAÇÃO DO NOVO CURRÍCULO 

O novo currículo do Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial será 

implantado em 2014/2 para todos os acadêmicos do curso. 

 

 

6 SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

6.1 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação do aproveitamento escolar será feita por atividade acadêmica, através 

da utilização de técnicas e instrumentos constantes do respectivo plano de ensino, 

elaborado pelo docente responsável pela atividade acadêmica e aprovado pelo Colegiado, 

no início de cada semestre letivo. 
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O sistema de avaliação discente praticado no Curso Superior de Tecnologia em 

Eletrotécnica Industrial/FAENG é o previsto na Resolução n° 214, COEG, de 17/12/2009 

(BS 4743 - 11/2/2010), que aprovou o Regulamento do Sistema Semestral de Matrícula por 

Disciplina para os Cursos de Graduação da UFMS, na qual fixa sobre o semestre letivo, os 

horários de aulas, currículo pleno dos cursos, estruturas curriculares, planos de ensino, 

formas de ingresso, matrícula, transferências e verificação de aprendizagem. Os 

instrumentos de avaliação mais desenvolvidos são os seguintes: seminários, trabalhos 

escritos, pesquisas em fontes e material bibliográfico e provas escritas. 

A aprovação em cada disciplina exige a obrigatoriedade de frequência mínima do 

acadêmico em 75,0% das aulas e Média de Aproveitamento (MA) igual ou superior a 6,0 

(seis), conforme disposto no Capítulo XVI da Resolução n° 269, COEG, de 01/08/2013. A 

aprovação nas disciplinas dependerá da frequência e da média de aproveitamento expressa 

em nota. O aproveitamento da aprendizagem será verificado, em cada disciplina, 

contemplando o rendimento do acadêmico durante o período letivo, face aos objetivos 

constantes no Plano de Ensino. A verificação do rendimento acadêmico será realizada por 

meio de atividades acadêmicas: avaliações (escritas, práticas ou orais), trabalhos práticos, 

estágios, seminários, debates, pesquisa, excursões e outros exigidos pelo docente 

responsável pela disciplina, conforme programação no Plano de Ensino. O número e a 

natureza dos trabalhos acadêmicos deverão ser o mesmo para todos os acadêmicos 

matriculados na turma. Em cada disciplina a programação do Plano de Ensino deverá 

prever, no mínimo, duas avaliações obrigatórias e uma avaliação optativa substitutiva. As 

avaliações escritas realizadas deverão ser entregues aos acadêmicos até o final do semestre. 

As notas e as frequências deverão ser lançadas no Sistema Acadêmico nos prazos definidos 

no Calendário Acadêmico. Para cada disciplina cursada, o professor deverá consignar ao 

acadêmico uma Média de Aproveitamento (MA), na forma de graus numéricos com uma 

casa decimal de 0,0 (zero vírgula zero) a 10,0 (dez vírgula zero). Para ser aprovado na 

disciplina o acadêmico deverá obter frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento 

e Média de Aproveitamento (MA) igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero). 

 Acompanhamento e avaliação dos discentes: 

Os impactos das IES na aprendizagem e na vida profissional dos que as 

frequentaram, configuram-se como o foco principal dos esforços dos educadores, 

administradores e especialistas em avaliação da aprendizagem e do desempenho discente. 

Apesar da ênfase na avaliação do processo, enquanto acompanhamento dos discentes em 

sua trajetória educacional, não se pode descuidar também dos resultados ou produtos 

educacionais. 

No Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial, a avaliação dos 

discentes dar-se-á através de: 

- processo seletivo para admissão; 

- verificação contínua da aprendizagem, considerando a aquisição de informações e o 

desenvolvimento de habilidades; 

- avaliação dos egressos (após a saída das primeiras turmas, com implantação do Projeto 

Político-Pedagógico). 
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Os instrumentos que serão utilizados para a coleta de dados, bem como os princípios 

e fins que orientarão a análise, serão indicados pelos docentes e administradores com a 

participação da representação estudantil. 

 

 

6.2 SISTEMA DE AUTO-AVALIAÇÃO DO CURSO 

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), que integra o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), tem o objetivo de aferir o 

rendimento dos alunos dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos, 

suas habilidades e competências. 

 Diante deste fato, o colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica 

Industrial optou pela adoção das providências necessárias ao controle e acompanhamento 

da organização didático-pedagógica do Curso, das práticas de ensino adotadas e da 

execução curricular por meio da elaboração do Projeto Político-Pedagógico do Curso. 

 Será criada pelo Colegiado de Curso uma Comissão Permanente de Avaliação do 

Curso. 

 Um procedimento de avaliação deve fornecer, não apenas um número, mas uma 

realimentação, ao aluno e ao professor, das possíveis falhas ocorridas, mas principalmente, 

dos mecanismos de correção para estas falhas. Assim, qualquer processo de avaliação deve 

prover um mecanismo de recuperação. Não deve ser aceito um processo, em que apenas um 

resultado negativo, já implique na reprovação. 

 A avaliação dos componentes curriculares pode ser entendida como uma extensão 

da avaliação de disciplinas e supõe ainda a avaliação de docentes. É uma coleta de dados 

que viabiliza a análise das experiências de aprendizagem propostas e vivenciadas por cada 

disciplina, cada prática, cada projeto que integra o Curso. Será conduzida pelo Colegiado 

do Curso (através da Comissão Permanente de Avaliação) em cada semestre letivo, 

almejando atingir os seguintes objetivos: 

- ajudar os professores a melhorar as condições de desenvolvimento do processo 

ensino/aprendizagem; 

- auxiliar os administradores no processo de tomada de decisões; 

- orientar os estudantes na escolha de disciplinas. 

A coleta de dados envolverá professores e discentes e deverá ser planejada e executada de 

forma consensual, usando instrumentos tais como: escalas de classificação, formulários 

para autoavaliação, diagnóstico por pequenos grupos, acompanhamento do processo de 

aprendizagem, etc. 

 

 

6.3 PROJETO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CURSO

 O projeto institucional de monitoramento e avaliação dos Cursos de Graduação da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está sendo elaborado por docentes e técnicos, 

sob a coordenação da Pró-Reitoria de Ensino. 

 Considera-se que, para efeito de monitoramento de avaliação do curso, poderão ser 

considerados os seguintes pontos: 
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- O foco do monitoramento será a autoavaliação interna do curso, abrangendo avaliação da 

estrutura, do currículo e das práticas pedagógicas, dos docentes e dos discentes visando à 

correção de rumos e a possibilidade de melhoria e avanços a partir do debate entre os 

sujeitos do processo educativo; 

- Considerar propostas de nivelamento e monitoramento dos ingressantes desde o processo 

seletivo, particularmente nos primeiros períodos, de forma a contribuir para o 

desenvolvimento de habilidades básicas necessárias ao estudante de ensino superior; 

- Estabelecer parâmetros e instrumentos de avaliação da aprendizagem do aluno; 

- Estabelecer procedimentos de acompanhamento das disciplinas, alunos e professores que 

permitam a implementação de mecanismos de recuperação dos alunos e revisão dos 

processos de ensino-aprendizagem, com base na avaliação dos semestres anteriores; 

- Definir Orientação Metodológica e Ações Pedagógicas, por meio de atividades de 

educação continuada como cursos, oficinas, seminários interdisciplinares, em atendimento 

as necessidades dos docentes e técnico-administrativos envolvidos com o curso, no que se 

refere à elaboração de instrumentos de avaliação, planejamento de atividades avaliação, 

estratégias dinamização da sala de aula, além de técnicas de ensino, projetos, tutoria, uso de 

ferramentas digitais, etc. 

 Etapas da avaliação interna: 

 Como um mecanismo de mudança, a avaliação é sempre foco de resistências e 

incertezas. Para que a avaliação do curso ocorra de forma satisfatória, certos mecanismos 

serão utilizados: 

- Sensibilização - concentração de esforços para que toda a comunidade universitária se 

envolva e se comprometa com as tarefas da avaliação, utilizando seminários, palestras e 

reuniões com todos os agentes do processo. 

- Definição da sistemática a ser adotada para a coleta de dados – seleção de procedimentos 

e instrumentos adequados aos objetivos visados e aos recursos disponíveis. 

- Seleção da sistemática a ser adotada para a análise e interpretação de dados – decisões 

relacionadas com as finalidades da avaliação. 

 Ações de implantação e monitoramento: 

- Focos da abordagem pedagógica: aprendizado; 

- Paradigma: aprendizado centrado no discente; 

- Desenvolvimento de mecanismos de atualização pedagógica do docente. 

 De acordo com o informado no item anterior sobre o Sistema de Autoavaliação do 

Curso, a CPA/UFMS disponibilizou um link no endereço eletrônico da UFMS 

(www.ufms.br) para acesso de documentos e relatórios. A metodologia adotada pela 

CPA/UFMS foi constituída de etapas e análise das dimensões fixadas pela Lei n° 

10.861/2004. 

 Além da avaliação discente do curso e das disciplinas cursadas no ano anterior, 

realizada de forma eletrônica, a CPA/UFMS está promovendo a avaliação constituída dos 

seguintes itens: 

- a descrição quantitativa de todos os dados referentes ao curso (acadêmicos, matrículas, 

dependências, rendimento, desistências, etc.); 

- a avaliação dos impactos sociais do curso; 
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- a avaliação das atividades dos docentes que atuam no curso; 

- a avaliação do suporte administrativo às atividades do curso. 

 

 

7 ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS AO ENSINO DE GRADUAÇÃO 

7.1 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

O Regulamento do Estágio Supervisionado do Curso Superior de Tecnologia em 

Eletrotécnica Industrial aprovado pela Resolução nº 170, de 19 de abril de 2010, do 

Conselho de Centro da FAENG/UFMS, anexo, descreve os mecanismos de 

acompanhamento e de cumprimento do estágio curricular; exige a elaboração do relatório 

do estágio supervisionado; e indica a relação professor/aluno na orientação de estágio. 

O Estágio deve ser considerado um momento de aprendizagem, de natureza 

articuladora entre ensino, pesquisa e extensão, objetivando capacitar o graduando à ação-

reflexão-ação. Deve envolver situações de aprendizagem profissional construídas pelo 

estudante na sua relação com os sujeitos e os meios em um processo de ação-reflexão-ação. 

Todo estágio deve ter um professor supervisor do quadro de docentes da UFMS, de 

área específica àquela do curso do estudante e um profissional supervisor da unidade 

concedente, que é onde o estágio será realizado e ser subordinado a um projeto de estágio 

com atividades compatíveis com a área do curso. 

As atividades de estágio constituem-se por 

a) vivências que contribuam para a formação do estudante, por meio de experiências 

didático-pedagógicas, técnico-científicas e de relacionamento humano; 

b) atividades de campo nas quais ocorrerão relações de ensino-aprendizagem 

estabelecidas entre professor supervisor, profissional supervisor e estudante; 

c) inserção do estudante, gradativamente, no processo de profissionalização; 

d) estímulo ao desenvolvimento de atividades e posturas profissionais, com o 

objetivo de desenvolver o senso crítico e atitudes éticas; 

e) instrumentação à avaliação dos cursos e à reformulação de currículos; 

f) oportunidade de integrar plenamente os conhecimentos de pesquisa, extensão e 

ensino em benefício da sociedade, de acordo com a realidade local e nacional; 

g) momento síntese das articulações de práticas pedagógicas que integrem o saber, o 

saber fazer e o saber conviver, visando a aprender a aprender, a aprender a ser, a aprender a 

fazer, a aprender a viver com o outro e a aprender a conhecer. 

O Projeto de Estágio deve ser elaborado pelo professor supervisor, estudante e 

profissional supervisor e constar de: a) apresentação; b) objetivo; c) justificativa; d) 

descrição das ações; e) metodologia; f) avaliação e g) cronograma. 

Somente são permitidos estágios de 20 horas semanais, cuja jornada não conflite 

com o horário do curso, totalizando 102 horas semestrais. 

O estágio é caracterizado em estágio obrigatório e estágio não obrigatório. O 

Estágio Supervisionado Obrigatório é uma condição para a conclusão do curso. O estágio 

não obrigatório é considerado atividade complementar (ver seção Atividades 

Complementares). 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 
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O estágio obrigatório caracteriza-se por uma atividade a ser cumprida mediante 

disciplina obrigatória com carga horária estabelecida na matriz curricular do curso, de 

acordo com a legislação em vigor, a ser cumprida pelo aluno sob a orientação de um 

professor supervisor vinculado à área de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial. De acordo 

com as normas internas, a supervisão do estágio obrigatório será realizada pelo professor 

supervisor de forma presencial, envolvendo o acompanhamento sistemático, com 

frequência mínima semanal, do estagiário na execução das atividades planejadas, podendo 

complementar-se com outras atividades na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

e/ou no local de estágio. 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO 

O estágio supervisionado não obrigatório só pode ser realizado a partir do quinto 

período. 

Considera-se estágio não obrigatório a atividade complementar de natureza prático-

pedagógica a ser desenvolvida sob a supervisão de um professor supervisor e de um 

profissional supervisor vinculados à área de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial, sendo 

compatível com as atividades acadêmicas do discente, em complementação ao ensino e à 

aprendizagem. 

Os estágios não obrigatórios devem ter carga horária máxima de 20 horas semanais. 

No caso particular de estágio em período de férias escolares a jornada de estágio poderá ser 

estabelecida de comum acordo entre o estagiário e a concedente do estágio, sempre com a 

interveniência da UFMS. A duração mínima do estágio não obrigatório, na mesma unidade 

concedente, é de um semestre e a máxima é de dois anos. Para a realização do estágio não 

obrigatório o estudante deve atender as seguintes condições: 

a) estar regularmente matriculado; 

b) ter cumprido pelo menos todas as disciplinas/atividades previstas nos quatro 

primeiros períodos da versão curricular do curso do estudante; 

c) apresentar bom rendimento acadêmico. 

 

 

 

7.2 PRÁTICA DE ENSINO (ESPECÍFICO PARA OS CURSOS DE LICENCIATURA) 

Não se aplica ao Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial. 

 

 

7.3 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Trabalho de conclusão de curso não está previsto na grade curricular do Curso 

Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial. 

 

 

7.4 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As atividades fim de uma universidade: ensino, pesquisa e extensão, devem ser 

integradas objetivando uma formação adequada do egresso. Essa integração deve ocorrer 

também em atividades extraclasse, permitindo ao estudante o aprofundamento da 
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aprendizagem através de atividades onde a prática, investigação e descoberta sejam 

privilegiadas. 

Deseja-se fornecer ao estudante a oportunidade de diversificar e enriquecer sua 

formação através da sua participação em tipos variados de eventos, como por exemplo, 

iniciação científica, monitoria, participação em projetos de extensão, participação em 

grupos PET, participação em congressos na área etc. Sabe-se, no entanto, que a 

participação em tais atividades é geralmente limitada pelo número de bolsas de estudo ou 

vagas disponíveis. Como não é possível que todos os estudantes as desenvolvam como 

bolsistas, é interessante que meios alternativos de formação sejam disponibilizados. 

Desta forma, atividades complementares são previstas no Projeto Pedagógico do 

Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial e incentivada por meio da 

atribuição de carga horária cumprida pelo estudante nas suas realizações. 

Atividades complementares são curriculares. Por este motivo, devem constar no 

histórico escolar do estudante, mas devem ser realizadas fora dos programas das disciplinas 

previstas na matriz curricular do curso. A Resolução Nº 3, de 20 de abril de 2010, do 

Colegiado de Curso do Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial, 

estabelece as diretrizes para a realização de atividades complementares. 

 

 

7.5 PARTICIPAÇÃO DO CORPO DISCENTE NA AVALIAÇÃO DO CURSO 

O Colegiado de Curso do Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial 

designará uma Comissão Permanente de Avaliação do Curso junto ao corpo discente. 

 

 

7.6 PARTICIPAÇÃO DO CORPO DISCENTE NAS ATIVIDADES ACADÊMICAS 

Os acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial terão a 

oportunidade de participar de projetos de pesquisa na qualidade de bolsistas ou voluntários, 

sob a orientação dos professores da FAENG. 

Poderão ainda exercer monitoria de ensino das disciplinas do curso ou monitoria de 

extensão. 

Os acadêmicos do Curso terão oportunidade de participar de projetos de extensão 

vinculados a UFMS, tais como: Projeto “A UFMS VAI À ESCOLA”; e mesmo 

desenvolver seus próprios projetos de extensão e de ensino. 

Existe a possibilidade de realizarem estágio extracurricular junto a profissionais 

liberais, em empresas privadas e órgãos governamentais. 

 

 

 

8 DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS 

O desenvolvimento de materiais pedagógicos é uma prática que será incentivada no 

curso, tanto através da elaboração de apostilas, softwares aplicativos, aplicativos em Flash, 

resumos e listas de exercícios por parte de cada docente, como pela participação no 

desenvolvimento de cursos e palestras abordando assuntos de interesse dos acadêmicos. 
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Temos como objetivo o desenvolvimento de uma página na Internet na qual esses materiais 

serão colocados a disposição da comunidade acadêmica de uma maneira mais rápida e 

objetiva. 

 

 

9 PLANO DE INCORPORAÇÃO DOS AVANÇOS TECNOLÓGICOS AO ENSINO DE 

GRADUAÇÃO 

Efetivamente, há uma forte disposição, por parte dos docentes do Curso de 

Graduação de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial da UFMS, em implementar novas 

tecnologias ao ensino de graduação e incluírem os alunos de graduação em trabalhos de 

pesquisa científica. Apesar da limitação de recursos humanos e financeiros, o que 

inviabiliza muita destas iniciativas, os alunos do Curso Superior de Tecnologia em 

Eletrotécnica Industrial da UFMS contam, atualmente, com uma boa infraestrutura de 

laboratórios de ensino e pesquisa, vinculados aos cursos da FAENG, que poderão contribuir 

para o seu desenvolvimento. Os Laboratórios e Oficinas vinculados a FAENG citados 

acima estão assim distribuídos: 

CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA: 

Laboratórios de Máquinas Elétricas; 

Laboratório de Materiais Elétricos; 

Laboratório de Eletrônica; 

Laboratório de Sistemas Embarcados; 

Laboratório de Acionamentos Elétricos; 

Laboratório de Eficiência Energética; 

Laboratório de Eletrônica de Potência; 

Laboratório de Acionamentos Digitais; 

Laboratório de Inteligência Artificial, Eletrônica de Potência e Eletrônica Digital. 

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL: 

Laboratório de Materiais de Construção; 

Laboratório de Informática - Autocad. 

O curso de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial e a FAENG estão equipados com 

diversos materiais didáticos, além de computadores, retroprojetor, projetor de slides, TV e 

vídeo, para atendimento aos alunos. 

 

 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Colegiado, juntamente com o corpo docente do Curso Superior de Tecnologia em 

Eletrotécnica Industrial da UFMS, elaborou o Projeto Pedagógico do curso procurando 

adequá-lo as exigências da sociedade quanto ao atual desenvolvimento tecnológico. 

O Projeto Pedagógico foi aprovado pelo Colegiado do Curso, e sua atualização 

deverá ser implantada gradualmente a partir do segundo semestre de 2014. Acredita-se que 

mudanças necessárias surgirão no decorrer da implantação, decorrentes dos avanços da 

ciência e da tecnologia e mesmo devido a correção de rumos e melhorias do curso. 
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O Colegiado de curso e o corpo docente e discente do Curso Superior de Graduação 

de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial da UFMS esperam obter apoio, junto à 

administração superior da Universidade, para que sejam sanadas as deficiências relativas à 

carência de materiais e equipamentos de laboratório para realização das aulas práticas. E 

principalmente a carência de recursos humanos, docentes e técnicos de laboratório. 
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