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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

1.1 HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO 

PARANÁ 

A história da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) teve início no 

século passado. Sua trajetória começou com a criação das Escolas de Aprendizes Artífices 

em várias capitais do país, pelo então presidente Nilo Peçanha, em 23 de setembro de 1909. 

No Paraná, a escola foi inaugurada no dia 16 de janeiro de 1910, em um prédio da Praça 

Carlos Gomes. 

O ensino era oferecido à população de camadas menos favorecidas da sociedade, que 

no período matutino recebiam conhecimentos elementares (primário) e, no período 

vespertino, aprendiam ofícios nas áreas de alfaiataria, sapataria, marcenaria e serralheria. 

Havia inicialmente 45 estudantes matriculados. Em seguida, a escola instalou seções de 

Pintura Decorativa e Escultura Ornamental. Aos poucos, a escola cresceu e o número de 

estudantes aumentou, fazendo com que se procurasse uma sede maior. Então, em 1936, a 

Instituição foi transferida para a Avenida Sete de Setembro com a Rua Desembargador 

Westphalen, onde permanece até hoje. 

O ensino tornou-se cada vez mais profissional até que, no ano seguinte (1937), a 

escola começou a ministrar o ensino de 1º grau, sendo denominada Liceu Industrial do 

Paraná. Cinco anos depois (1942), a organização do ensino industrial foi realizada em todo 

o país. A partir disso, o ensino passou a ser ministrado em dois ciclos. No primeiro, havia o 

ensino industrial básico, o de mestria e o artesanal. No segundo, o técnico e o pedagógico. 

Com a reforma, foi instituída a rede federal de instituições de ensino industrial e o Liceu 

passou a chamar-se Escola Técnica de Curitiba. Em 1943, tiveram início os primeiros cursos 

técnicos: Construção de Máquinas e Motores, Edificações, Desenho Técnico e Decoração de 

Interiores. Antes dividido em ramos diferentes, em 1959, o ensino técnico no Brasil foi 

unificado pela legislação em vigor. 

A escola ganhou, assim, maior autonomia e passou a chamar-se Escola Técnica 

Federal do Paraná. Em 1974, foram implantados os primeiros cursos de curta duração de 

Engenharia de Operação (Construção Civil e Elétrica). Quatro anos depois (1978), a 

Instituição foi transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná 

(CEFET-PR), passando a ministrar cursos de graduação plena. A partir da implantação dos 

cursos superiores, deu-se início ao processo de “maioridade” da Instituição, que avançaria, 
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nas décadas de 80 e 90, com a criação dos Programas de Pós-Graduação. Em 1990, o 

Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico fez com que o CEFET-PR se 

expandisse para o interior do Paraná, onde implantou unidades. Com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação - LDBE (BRASIL, 1996), que não permitia mais a oferta dos cursos 

técnicos integrados, a Instituição, tradicional na oferta desses cursos, decidiu implantar o 

Ensino Médio e cursos de Tecnologia. Em 1998, em virtude das legislações complementares 

à LDBE, a diretoria do então CEFET-PR tomou uma decisão ainda mais ousada: criou um 

projeto de transformação da Instituição em Universidade Tecnológica. Após sete anos de 

preparo e o aval do governo federal, o projeto tornou-se lei no dia 7 de outubro de 2005. O 

CEFET-PR, então, passou a ser a Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR 

(BRASIL, 2005a), a primeira especializada do Brasil. Um resumo das denominações que a 

instituição possui desde sua criação pode ser visualizado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Denominações da Instituição desde sua criação  

 

Fonte: UTFPR (2017) 

 

Atualmente, a UTFPR conta com 13 campus, distribuídos nas cidades de Apucarana, 

Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, 

Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo, como visto na 

Figura 2. O campus de Londrina iniciou suas atividades em 2007. 
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Figura 2 – Localização dos 13 campi da UTFPR no Paraná  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 HISTÓRICO DO CAMPUS 

Com a alteração da legislação que vetava a criação de novas unidades de Ensino 

Técnico/Agrotécnico pela União, por meio da Lei 11.195 de 18 de novembro de 2005 

(BRASIL, 2005b), foi criado o Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional 

e Tecnológica pelo Ministério da Educação e Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica. Em novembro de 2005, em reunião com reitores e diretores das Instituições de 

Ensino Federais no MEC/SETEC, foi anunciado o plano de expansão da educação 

profissional e tecnológica que contemplou a cidade de Londrina, prevendo a implantação de 

um campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná nesse município. A partir dessa 

definição, o projeto de implantação do campus Londrina da UTFPR (UTFPR-LD) foi 

protocolado no Ministério de Educação, depois da aprovação no Conselho Universitário da 

UTFPR, na deliberação nº 01/2006 de 03 de fevereiro de 2006. 

O campus Londrina foi criado nos termos da Portaria MEC nº 1.973, de 18 de 

dezembro de 2006 do Ministério da Educação (MEC, 2006). Iniciou suas atividades em 

fevereiro de 2007, em instalações provisórias cedidas pela prefeitura do município, no 

edifício da Fundação do Ensino Técnico de Londrina (Funtel), com o Curso Superior de 

Tecnologia em Alimentos. Em 2008, passou a ofertar os cursos de Engenharia Ambiental e 

Técnico em Controle Ambiental (não mais ofertado). 

No início de 2009, o campus saiu da sede provisória e passou a funcionar no primeiro 

bloco didático da sua sede definitiva na Estrada dos Pioneiros, na Zona Leste da cidade, 

iniciando assim, uma nova etapa em sua história. Passou a contar com novos laboratórios, 
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ganhando mais espaço e autonomia, além de melhor infraestrutura, para oferecer aos seus 

alunos uma formação de qualidade. Nesse contexto, a adesão da UTFPR ao REUNI, o 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais do 

Governo Federal, trouxe à Instituição novas perspectivas de crescimento e em 2010 essas 

perspectivas se traduziram na abertura de dois novos cursos. O curso de Engenharia em 

Materiais teve início no segundo semestre de 2010, com ingresso por meio do Sistema de 

Seleção Unificada (SISU). No segundo semestre de 2011, foi dado início ao Curso de 

Licenciatura em Química. 

Com a abertura desses novos cursos, foram contratados servidores docentes e técnico-

administrativos e realizados investimentos, incluindo a compra de equipamentos e a 

construção de um novo bloco didático, com 3600 m² de área construída, contendo 10 salas 

de aulas teóricas e 14 laboratórios. Também foi inaugurada uma nova biblioteca, ampliando 

a área de estudos para os alunos. No mesmo ano, foram entregues a cobertura da Quadra 

Poliesportiva e as instalações do Restaurante Universitário, para melhor atender toda a 

comunidade universitária. 

Como reflexo de todo este crescimento, em novembro de 2010, o campus Londrina 

teve seu primeiro curso de pós-graduação strictu sensu aprovado denominado Mestrado 

Profissional em Tecnologia de Alimentos. Isso ajudou a fortalecer a atuação do campus na 

área da pesquisa. No final de 2011 foi aprovado o Mestrado Acadêmico em Engenharia 

Ambiental, com atividades iniciadas no segundo semestre de 2012. 

Ainda em 2012, foi proposta a abertura de três novos cursos de engenharia no campus 

para atender à demanda da sociedade. Tal iniciativa foi concretizada por meio de uma 

parceria entre os governos estadual e federal, culminando na abertura dos cursos de 

Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e Engenharia Química. A operação destes 

cursos envolveu nova contratação de servidores e ampliação da infraestrutura física da 

UTFPR-LD, com a construção de um novo bloco didático. Em 2013, iniciou-se no campus o 

terceiro curso de pós-graduação stricto sensu, denominado Ensino de Ciências Humanas, 

Sociais e da Natureza (modalidade profissional) e a graduação em Engenharia Mecânica. No 

ano seguinte, em 2014, o Curso de Engenharia de Produção também teve início. 

O ano de 2015 foi marcado pelo início das atividades do curso de Engenharia 

Química, com oferta de 88 vagas anuais e foi dado início à construção de um espaço físico, 

denominado Central de Laboratórios de Pesquisa (CLP), com 27 espaços de 35 m2 cada, que 

estão ocupados pelos grupos de pesquisa da universidade. No mês de julho deste ano, 
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começou a construção do Bloco Zircônia, espaço reservado para o desenvolvimento de 

pesquisas que irão propiciar o desenvolvimento de uma tecnologia para obtenção de blocos 

de zircônia translúcida. O prédio, concluído em 2016, conta com uma área de 551 m2 e foi 

construído com recursos do BNDES e da empresa Angelus, com investimento de R$ 753 mil. 

No segundo semestre, os cursos de especialização em Gestão da Produção e Logística e MBA 

em Gestão de Projetos começaram a ser ofertados no campus. Ainda, o curso de Engenharia 

de Materiais recebeu nota máxima pelo MEC (“5”), em visita da Comissão Avaliadora nos 

dias 23 a 26 de agosto. 

Em 2016, o Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Matemática iniciou 

suas atividades, foi inaugurada a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica e, aprovado 

pelo MEC, o quinto curso de mestrado, denominado Mestrado Acadêmico em Ciência e 

Engenharia de Materiais. Neste mesmo período, o Bloco L passou a ser utilizado possuindo 

uma área de 1.125 m2 destinado a atividades de pesquisa. No início do segundo semestre 

deste ano, as obras do Bloco K, que totalizam 6.431 m2, foram concluídas, ocasião em que 

alunos e servidores finalizaram a ocupação do novo espaço. Também foram iniciadas as 

atividades do Mestrado da área de Engenharia de Materiais.  

O início do ano de 2017 foi marcado pelo encerramento das comemorações do 

aniversário de 10 anos do campus, que culminou com a inauguração dos Blocos K e L. Além 

disso, na Avaliação Quadrienal da Capes, o Programa de Pós-Graduação 

em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza (PPGEN) obteve nota “4”. No mês 

de agosto foi realizada a aula inaugural do Cursinho Comunitário Feldman, 

um projeto que visa ajudar estudantes de escolas públicas a ingressar no ensino superior. O 

primeiro periódico científico do campus foi lançado no mês de outubro, periódico semestral 

dos Programas de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza 

(PPGEN) e em Ensino de Matemática (PPGMAT). Fechando o ano, o curso de Engenharia 

Ambiental passou pela renovação de reconhecimento do MEC e obteve conceito “4”. 

Em 2018, no mês de junho, o curso de Engenharia de Produção foi reconhecido com 

nota máxima (“5”) pelo MEC, e no mês de agosto, o curso de Engenharia Mecânica 

foi avaliado obtendo nota “4”. No segundo semestre, ocorreu a conclusão das obras do 

bosque e o início das construções dos blocos das Engenharias Mecânica e Química no mês 

de outubro. Nesse ano, pela primeira vez, o campus foi contemplado com o Selo Sesi ODS, 

por meio da experiência da Coleta Seletiva Solidária. 
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No ano de 2019, destacaram-se os projetos de ampliação do campus com a 

continuidade das obras dos blocos das Engenharias Mecânica e Química, o início das 

construções da ampliação do Restaurante Universitário, e por fim, o fechamento da quadra 

esportiva no mês de março, demandas prioritárias e/ou necessárias para atender de forma 

mais efetiva alguns cursos ou mesmo propiciar a adequação e/ou melhoria da infraestrutura 

física já existente para atender toda a comunidade acadêmica. 

O ano de 2020 ficou marcado como um ano atípico devido à pandemia Covid-19 

declarada em todo o país, no mês de março. Muitas mudanças ocorreram a fim de atender as 

medidas preventivas de combate ao coronavírus recomendadas pelas autoridades municipais, 

estaduais e federais. Com isso, as aulas presenciais foram interrompidas e só no mês de julho 

retornaram por meio do ensino remoto. Neste cenário, ações e desenvolvimentos de pesquisas 

e materiais informativos ocorreram de forma a colaborar com o enfrentamento da pandemia. 

No mês de março de 2022, fechando o ciclo de reconhecimento dos cursos de 

graduação do campus Londrina, o Curso de Engenharia Química foi avaliado obtendo 

máxima “5” pelo MEC. No mês de junho, entraram em operação os primeiros equipamentos 

de pesquisa adquiridos pelo Consórcio de Inovação do Norte do Paraná, sendo eles: o 

Microscópio Eletrônico de Varredura e o Espectrofotômetro (UV-VIS-NIR), os quais foram 

instalados em uma extensão do Laboratório Multiusuário (LabMult) do campus Londrina. 

No mês de setembro, depois da última avaliação quadrienal dos cursos de mestrado, os 

Programas de Pós-Graduação nas áreas de Ciência e Engenharia de Materiais (PPGCEM), 

Engenharia Ambiental (PPGEA), Ensino de Matemática (PPGMAT) e Tecnologia em 

Alimentos (PPGTAL) foram recomendados com nota “4”. 

Hoje o campus Londrina dispõe de uma área física de 109.561,46 m², dos quais 

24.101,76 m² de área construída, incluindo blocos de salas de aula teóricas, laboratórios, 

blocos de pesquisa, biblioteca, quadra esportiva, hotel tecnológico, incubadora e ambientes 

administrativos. Oferta sete cursos de graduação: Engenharia Ambiental, Engenharia de 

Materiais, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia Química, 

Licenciatura em Química e Tecnologia em Alimentos. Na pós-graduação, os estudantes se 

distribuem em cinco cursos: Mestrado Acadêmico em Engenharia Ambiental, Mestrado 

Acadêmico em Ciência e Engenharia de Materiais, Mestrado Profissional em Tecnologia de 

Alimentos, Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza, e 

Mestrado Profissional em Ensino de Matemática. Com quase 15 anos de existência, atende 

atualmente 2.330 estudantes matriculados em seus cursos de graduação e 258 estudantes 
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matriculados nos cursos de pós-graduação stricto sensu. Para isto, conta com uma equipe 

constituída por 64 técnicos administrativos e 153 docentes, dos quais em torno de 91% 

possuem o título de doutor. 
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2. VALORES E PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS 

Conforme definido em seu atual Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), a 

UTFPR apresenta os valores e princípios institucionais descritos a seguir (UTFPR, 2017). 

MISSÃO: Desenvolver a educação tecnológica de excelência por meio do ensino, 

pesquisa e extensão, interagindo de forma ética, sustentável, produtiva e inovadora com a 

comunidade para o avanço do conhecimento e da sociedade. 

VISÃO: Ser modelo educacional de desenvolvimento social e referência na área 

tecnológica. 

VALORES FUNDAMENTAIS:  

1. Ética: gerar e manter a credibilidade junto à sociedade. 

2. Desenvolvimento Humano: formar o cidadão integrado no contexto social. 

3. Integração Social: realizar ações interativas com a sociedade para o 

desenvolvimento social e tecnológico. 

4. Inovação: efetuar a mudança por meio da postura empreendedora.  

5. Qualidade e Excelência: promover a melhoria contínua dos serviços oferecidos 

para a satisfação da sociedade. 

6. Sustentabilidade: assegurar que todas as ações se observem sustentáveis nas 

dimensões sociais, ambientais e econômicas. 

 

2.1 VALORES/PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA GRADUAÇÃO 

A partir da sua missão e visão, a UTFPR estabeleceu a ética, o desenvolvimento 

humano, a integração social, a inovação, a qualidade e excelência e a sustentabilidade, como 

os valores fundamentais para a constituição dos princípios e da identidade das graduações. 

Os cursos de graduação da UTFPR oferecem formação de recursos humanos para os 

diversos setores da sociedade, notadamente, os setores da economia envolvidos com práticas 

tecnológicas e os setores educacionais, a partir da vivência dos estudantes com os problemas 

reais da sociedade, em especial, aqueles relacionados ao desenvolvimento socioeconômico 

local e regional, às competências de padrão internacional, ao desenvolvimento e aplicação 

da tecnologia, e à busca de alternativas inovadoras para a resolução de problemas técnicos e 

sociais (UTFPR, 2022). 

Para a UTFPR, a formação de seus egressos passa pela sua capacidade de oferecer 

currículos flexíveis, de articular-se com a sociedade, de estimular a mobilidade acadêmica, 
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de formar para sustentabilidade e interculturalidade, de provocar-se para a inovação 

curricular e metodológica e de uma forte busca pela internacionalização (UTFPR, 2017). A 

inserção efetiva desses princípios orientadores na dinâmica interna dos cursos de graduação, 

de torná-los efetivos em sala de aula, nos estudos, na produção científica, no planejamento, 

na formação continuada, ou seja, em todos os espaços em que atua, é responsabilidade de 

todos seus atores, e como isso se dará se consolida ao longo deste Projeto Pedagógico. 

2.1.1 Valores UTFPR: inovação e qualidade e excelência 

As Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação Regulares da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, em seu Art. 3º estabelece que os projetos pedagógicos dos 

cursos deverão dar ênfase à vivência dos estudantes com problemas reais da sociedade, 

principalmente os relacionados ao desenvolvimento socioeconômico local, regional e global, 

ao desenvolvimento e aplicação da tecnologia, à educação e busca de alternativas inovadoras 

para resolução de problemas sociais e técnicos (UTFPR, 2022). 

O curso de Engenharia de Materiais propõe um currículo inovador, cuja estrutura é 

definida a partir das competências previstas para o profissional de Engenharia de Materiais. 

A formação do estudante é dada por meio de unidades curriculares, propostas de forma 

interdisciplinar, e de componentes curriculares que levam à formação do profissional, 

possibilitando ao mesmo a escolha de algumas atividades conforme seu perfil. As unidades 

curriculares presentes na matriz foram reestruturadas de modo a atender às demandas atuais 

da Engenharia de Materiais e da sociedade, abordando conhecimentos que acompanham o 

desenvolvimento da área do ponto científico e tecnológico, além de contribuir para um 

pensamento empreendedor e sustentável. Aliado a isso, na organização do currículo, o ciclo 

de humanidades e de extensão são pontos que corroboram com o caráter transdisciplinar do 

currículo do estudante de Engenharia de Materiais. Nesse processo, a inovação curricular e 

metodológica é marcada por mudanças e adequações no processo didático-pedagógico, no 

qual os estudantes e principalmente os professores devem utilizar a tecnologia com o intuito 

de contribuir com o desenvolvimento científico, econômico e social.  

2.1.2 Valores UTFPR: ética e a sustentabilidade 

A ética está vinculada à formação integral do cidadão, desenvolve o sujeito 

comprometido seja no seu comportamento, na interação com o outro, ou na geração e 

manutenção da credibilidade junto à sociedade (UTFPR, 2019). No curso de Engenharia de 
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Materiais, os valores de ética e sustentabilidade estão inseridos de forma transversal no 

currículo do egresso por meio do “saber-ser”, que integrado ao “saber-fazer” e à mobilização 

de recursos, resulta num “saber-agir” baseado nas competências a serem desenvolvidas no 

decorrer do curso. Dessa forma, em unidades curriculares e componentes curriculares são 

explicitados e passam a fazer parte do processo avaliativo dos estudantes, uma vez que fazem 

parte do contexto do perfil do egresso do curso. 

A aceitação e a valorização da diversidade, a cooperação e o respeito pelas diferenças 

são assim, princípios norteadores de uma postura ética. A discussão desses temas deve estar 

presente em unidades curriculares específicas do ciclo de humanidades, assim como deve ser 

tratada e estimulada em unidades curriculares profissionais e/ou específicas, conforme o 

contexto em questão. Durante a graduação, desde o ambiente de sala da aula, quanto nas 

atividades em grupo, envolvendo ou não público externo, os estudantes devem ser orientados 

pelos professores a respeitar às diferenças que fazem parte de um contexto de pluralismo e 

diversidade cultural; a defender e difundir ativamente os valores aceitos universalmente, 

particularmente como a paz, a justiça, a liberdade, a igualdade e a solidariedade.  

Associada à ética, a sustentabilidade é assegurada nas ações envolvendo as dimensões 

sociais, ambientais e econômicas. Como importante princípio, o entendimento de 

sustentabilidade envolve a manutenção do capital natural em sua capacidade de regeneração, 

reprodução e coevolução, coadunado ao conceito ampliado e integrador de Leonardo Boff 

(2012), para quem o termo sustentabilidade diz respeito à toda ação destinada a manter as 

condições energéticas, informacionais, físico-químicas que sustentam todos os seres, e tais 

condições devem servir de critério para avaliar o quanto temos progredido ou não rumo à 

sustentabilidade e devem igualmente servir de inspiração para realizar a sustentabilidade nos 

vários campos da atividade humana. 

No curso de Engenharia de Materiais, a sustentabilidade está inserida na formação do 

estudante por meio de unidades curriculares e componentes curriculares, assim como a ética.  

Ressalta-se ainda, que na matriz curricular, por meio de atividades de extensão, são 

promovidas discussões e ações, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável – ODS (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2022), a fim de que os estudantes do curso 

entendam que a sustentabilidade deve ser indissociável de suas ideias e ações como cidadão 

e na sua atividade profissional.  
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2.1.3 Valores UTFPR: desenvolvimento humano e integração social 

O desenvolvimento humano envolve a formação do cidadão integrado ao contexto 

social. A integração social diz respeito a realizar ações interativas com a sociedade para o 

desenvolvimento social e tecnológico. Essas ações iniciadas no âmbito universitário e do 

curso pressupõem desdobramentos em práticas no plano social, por meio da formação dos 

sujeitos atuantes como profissionais e cidadãos. 

Construir um projeto de curso que promova, por parte do estudante, experiências de 

tomada de decisões em problemas ou mesmo de questões específicas que simulem situações 

reais do ambiente profissional, proporciona uma vivência prática enriquecedora, estimulando 

o mesmo a pensar em soluções e aplicar seu conhecimento.  

No curso de Engenharia de Materiais, as Atividades Complementares e a extensão, 

juntamente com as demais atividades acadêmicas previstas, como por exemplo, o estágio 

curricular supervisionado, possibilitam a integração do estudante com a comunidade, 

colocando-o como um agente de transformação social. 

Na matriz curricular do curso estão previstas unidades curriculares extensionistas a 

partir do primeiro período até o sétimo período. Essas unidades curriculares buscam 

promover a divulgação do acesso à UTFPR, a permanência dos estudantes no curso, a 

promoção da igualdade de oportunidades, a integração de teoria e da prática, e o 

desenvolvimento da consciência crítica da realidade. A complementação da carga horária 

extensionista é flexibilizada, podendo a critério do estudante, ser realizada através de 

participação em programas, projetos, ações e eventos, junto à comunidade externa, que 

corroboram com o desenvolvimento humano e integração ao contexto social dos estudantes 

e professores. 
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3. POLÍTICAS DE ENSINO 

Na estruturação de seu PDI 2018-2022 (UTFPR, 2017), a UTFPR estabeleceu como 

princípios norteadores para as políticas de seus cursos de graduação a flexibilidade curricular, 

a articulação com a sociedade, a mobilidade acadêmica, a sustentabilidade, a 

interculturalidade, a inovação curricular e metodológica e a internacionalização. 

Somado a isso, as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação da UTFPR dão 

centralidade à sustentabilidade, ao empreendedorismo, à superação do currículo segmentado, 

ampliando assim a flexibilidade curricular e a proposição de cursos de caráter inovador 

(UTFPR, 2022). 

No curso de Engenharia de Materiais, a formação do egresso é baseada no 

desenvolvimento de um conjunto de competências adquiridas ao longo da graduação, a partir 

de conhecimentos teóricos e práticos transmitidos por meio de unidades curriculares, 

componentes curriculares e demais ações que compreendem atividades de aprendizagem. O 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso reestruturou o Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC) focado em promover uma formação do estudante, por meio da associação ensino, 

pesquisa e extensão, de forma a atender aos seus anseios individuais, da sociedade e a 

atribuição profissional legal.  

Para que o perfil profissional do egresso pretendido pelo Curso de Engenharia de 

Materiais seja obtido, o curso propõe práticas pedagógicas para a condução do currículo, 

visando estabelecer as dimensões investigativa e interativa como princípios formativos e 

condição central da formação profissional, reforçando a ação conjunta entre teoria e prática. 

As políticas institucionais promovidas pela UTFPR, e adotadas, de forma direta, no Curso de 

Engenharia de Materiais, são descritas a seguir. 

 

3.1 ARTICULAÇÃO ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA E 

INTERDISCIPLINARIDADE 

A educação tecnológica é caracterizada pela formação teórico-prática que pressupõe 

a formação integral dos sujeitos e trabalha a teoria e a prática como dimensões indissociáveis 

(UTFPR, 2017).  Os professores e estudantes, sob a mediação do primeiro, mobilizam o 

conhecimento de modo que o saber científico se torne prática do egresso na sociedade. A 

indissociabilidade entre teoria e prática, portanto, promove uma relação fecunda de apreensão 

de conhecimentos e de encaminhamento de soluções aos problemas postos pela prática social. 
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Os egressos dos cursos têm, assim, uma aguda consciência sobre onde vão atuar, 

possuindo adequada fundamentação teórica que lhes permitem atitudes competentes e 

comprometidas com a vida e o progresso social.   

O curso de Engenharia de Materiais propõe que a articulação entre a teoria e a prática 

ocorra de maneira com que o estudante seja capaz de visualizar a aplicação do conhecimento 

adquirido no exercício de sua profissão. Essa articulação torna perceptível ao estudante a 

relação entre as unidades curriculares e/ou componentes curriculares e como esse conjunto 

de ações o fazem desenvolver as competências inerentes à sua futura profissão e como 

contribuem para sua formação como cidadão. 

Para que esse propósito seja alcançado, o curso define um conjunto de unidades 

curriculares que, através de seus planos de ensino, delimitam de forma clara e objetiva as 

competências que o estudante desenvolve ao final de cada curso, no decorrer da graduação. 

Em outras palavras, estabelecem quais conhecimentos são explorados, de forma teórica e/ou 

prática, sendo mobilizados ao longo da graduação, integrando o uso de recursos na resolução 

de problemas nas mais diversas situações e contextos. O item 3.2 trata do desenvolvimento 

das competências do egresso do curso em função do “saber-fazer”, “saber-ser” e recursos, 

cuja relação entre essas três dimensões reflete o “saber-agir” do egresso em Engenharia de 

Materiais. 

Essas competências são as comuns aos cursos de Engenharia, denominadas de Básica, 

Humanidades, Gestão e de Pesquisa, e aquelas chamadas de específicas, assim denominadas 

pois diferenciam o perfil do egresso de Engenharia de Materiais das demais modalidades de 

engenharia. Tais competências são mostradas nos Quadros de 2 a 6 no item 5.1. 

A distribuição das unidades curriculares e/ou componentes curriculares, incluindo-se 

também uma carga horária referente às atividades extracurriculares, as quais enriquecem a 

formação profissional e colaboram com o desenvolvimento do estudante enquanto cidadão, 

pautado em valores éticos, sociais e políticos, é mostrada na matriz curricular. Ela possibilita 

uma visão macro do caráter de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade do curso, com a 

integração dos conhecimentos teóricos e práticos de diferentes unidades e componentes 

curriculares. 

Considerando também a evasão que ocorre nos períodos iniciais dos cursos de 

Engenharia, tanto pela falta de identidade com o curso nos primeiros períodos, quanto em 

função do elevado índice de retenção, o curso de Engenharia de Materiais em sua nova matriz 

propõe a inserção de unidades curriculares, cujo principal objetivo é estimular o estudante 
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ingressante a descobrir as atribuições e atuações do profissional formado em Engenharia de 

Materiais logo a partir do primeiro período. 

 

3.2 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 

Os cursos de graduação propõem o desenvolvimento de competências profissionais 

entendidas como: 

(...) por sua natureza e suas características, a 

educação profissional e tecnológica deve contemplar o 

desenvolvimento de competências gerais e específicas, 

incluindo fundamentos científicos e humanísticos 

necessários ao desempenho profissional e à atuação cidadã 

(UTFPR, 2017).  

 

Primeiramente é pertinente estabelecer que o conceito de competência assumido se 

refere “a possibilidade, para um indivíduo, de mobilizar de maneira interiorizada um 

conjunto integrado de recursos em vista de resolver uma família de situações-problema” 

(ROEGIERS, 2000 apud SCALLON, 2015, p.143). As competências, sejam comuns ou  

específicas, são desenvolvidas por meio de processos educativos estabelecido na organização 

do ensino no curso, envolvendo: utilização de métodos diferenciados de ensino e  novas 

formas de organização  do trabalho acadêmico, que propiciem  o  desenvolvimento  de  

capacidades para resolver problemas que integram a vivência e a prática profissional; 

incorporação  dos  saberes  dos  estudantes  às  práticas  de  ensino,  como forma  de  

reconhecimento  de  possibilidades  de  soluções  de  problemas, assim como de percursos de 

aprendizagem;  estímulo à criatividade, à autonomia intelectual e ao empreendedorismo; 

valorização  das  inúmeras  relações  entre  conteúdo  e  contexto,  que  se podem estabelecer; 

integração de estudos de diferentes campos, como forma de romper com a segmentação e o 

fracionamento, entendendo que os conhecimentos se inter-relacionam, contrastam-se, 

complementam-se, ampliam-se e influenciam uns nos outros (UTFPR, 2017). 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia (DCN), 

em seu Art. 4°, estabelece as competências gerais dos egressos: 

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

compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto; 

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

simbólicos, físicos e outros, verificados e validados por experimentação; 
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III. Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e serviços), 

componentes ou processos; 

IV. Implantar, supervisionar e controlar soluções de Engenharia; 

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

VI. Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares; 

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

exercício da profissão; 

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

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

da inovação (BRASIL, 2019). 

 

No curso de Engenharia de Materiais da UTFPR-LD, tais competências das DCN são 

atendidas e foram reescritas pelo NDE do curso em competências comuns e específicas. As 

competências comuns são as esperadas para todo egresso dos cursos de engenharia da 

UTFPR, independente da sua modalidade, enquanto que as competências específicas são 

estabelecidas em função dos conjuntos de saberes, habilidades e atribuições profissionais 

específicas do egresso do curso de Engenharia de Materiais, as quais garantem o 

cumprimento de tarefas e as responsabilidades no seu exercício profissional. Nesse contexto, 

foram consideradas também as atividades inerentes aos profissionais de Engenharia definidas 

na Resolução n° 241, de 31 de julho de 1976 (CONFEA, 1976) e Resolução n° 1.073, de 19 

de abril de 2016 (CONFEA, 2016), do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia - CONFEA, sendo elas: 

• Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica; 

• Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação; 

• Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica;  

• Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria;  

• Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico;  

• Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer 

técnico;  

• Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica;  

• Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação 

técnica; extensão;  

• Atividade 09 - Elaboração de orçamento;  
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• Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade; 

• Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico;  

• Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico;  

• Atividade 13 - Produção técnica e especializada;  

• Atividade 14 - Condução de trabalho técnico;  

• Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, 

reparo ou manutenção;  

• Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo;  

• Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação;  

• Atividade 18 - Execução de desenho técnico. 

 

Na definição das competências específicas do egresso do curso, o NDE considerou o 

campo de conhecimento e atuação profissional do Engenheiro de Materiais associada à 

geração e aplicação de conhecimentos que relacionem: Processamento (manufatura e/ou 

síntese), Estrutura (microestrutura e/ou composição), Propriedades, Caracterização e 

Aplicação, como representados no tetraedro de interdependência da Figura 3.  

 

Figura 3 – Esquema ilustrativo da representação do campo de conhecimento e das 

áreas de atuação do Engenheiro de Materiais 

 

Fonte: Ficheiro: Materials Science Tetrahedron (2012) 

 

Essas competências começaram a ser discutidas em 2018 pelo NDE, dando início ao 

processo de reestruturação do PPC em função das competências. Entre os membros do NDE, 

quatro professores foram capacitados por meio da Oficina “Organização Curricular de 

Cursos de Graduação numa Abordagem por Competências” ofertada institucionalmente e 
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ministrada aos representantes do NDE dos cursos da UTFPR pela Dr.ª Rosane de Mello Santo 

Nicola, com carga horária total de 80 horas distribuída em três encontros.  

Após a capacitação, os quatro professores do NDE (Alessandra Stevanato do 

Departamento de Química da UTFPR-LD; Marcio Andreato Batista Mendes, Raphael 

Euclides Prestes Salem e Silvia Midori Higa do Departamento Acadêmico de Engenharia de 

Materiais da UTFPR-LD) discutiram e definiram uma estratégia para desenvolver o trabalho 

junto aos demais membros do NDE e professores do curso, na qual parte da metodologia da 

oficina foi adotada. As etapas do processo de reestruturação do PPC são mostradas na Figura 

4. 

Figura 4 – Visão geral das etapas do processo de reestruturação do PPC do curso de 

Engenharia de Materiais 

 

Fonte: Autoria própria (2022) 

 

Na primeira etapa o NDE definiu o perfil do egresso, as competências comuns e 

específicas e seus respectivos elementos de competência (desdobramentos da grande 

competência que configuram etapas de aprendizagem). Para definição do perfil do egresso, 

descrito no item 4.6, foi realizada uma pesquisa sobre: 

▪ Atuação dos egressos do curso de Engenharia de Materiais da UTFPR-LD; 

▪ Perfil do egresso de Engenharia de Materiais em outras universidades, 

nacionais e internacionais, assim como suas competências; 

▪ Exigências dos órgãos de classe.  
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As competências comuns e específicas foram traçadas com base no perfil do egresso 

e escritas em função do “saber-fazer”, “saber-ser” e os recursos (também chamado de 

qualificadores ou critérios de desempenho) a serem mobilizados no “saber-fazer”, de forma 

precisa, coerente e com detalhamento de contexto (situações-problema). Cada competência 

foi desdobrada em elementos de competência, que como mencionado anteriormente, 

configuram etapas de aprendizagem. Esses elementos de competência facilitam o professor 

a identificar quais competências o estudante adquire em cada unidade curricular e como essas 

contribuem para o perfil do egresso. Após a primeira etapa, foram discutidas as necessidades 

de ajustes na matriz curricular com o objetivo de adequá-la às políticas de ensino. 

Na segunda etapa, os planos de ensino das unidades curriculares da matriz foram 

elaborados pelos professores que atuam no curso, com auxílio do NDE. A fim de estabelecer 

de forma clara e detalhada a competência de cada unidade curricular, foram definidos na 

seguinte ordem:  

• Temas de Estudo (TE): conhecimentos ensinados pela primeira vez ao 

estudante, sendo sua quantidade definida em função da carga horária da 

unidade curricular (cerca de 8 a 12 horas para cada TE);  

▪ A relação entre cada TE e elemento(s) de competência (EC) da(s) 

competência(s) do perfil do egresso; 

▪ Resultados de Aprendizagem (RA): declarações, do ponto de vista do 

estudante, que indicam o nível cognitivo e de desempenho que se espera que 

o mesmo alcance como resultado do processo de aprendizagem; 

▪ Indicadores de Desempenho (ID): declarações que revelam a aprendizagem 

por meio de uma ação ou produto mensurável numa condição específica ou, 

em outras palavras, são checkpoints pelos quais os professores observam seus 

estudantes alcançando os RA. 

3.3 FLEXIBILIDADE CURRICULAR 

A flexibilização curricular, assegurada pelo Plano Nacional da Educação - PNE , Lei 

n° 13.005/2014 (BRASIL, 2014), é fundamental para atender a demanda social por 

profissionais que compreendam as novas relações de produção, de trabalho e suas exigências, 

a demanda pelo conhecimento articulado a produção do saber e de novas tecnologias, a 

demanda por formação crítica e de profissionais competentes (UTFPR, 2017).  
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Baseada na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a flexibilização 

curricular possibilita, por percursos formativos diferenciados, a formação de profissionais 

competentes, com domínio de habilidades técnicas e cognitivas, com apropriação científica 

sólida. Os percursos formativos diferenciados rompem com o enfoque unicamente na 

unidade curricular e sequenciado e permitem aos estudantes novas formas de apreensão e 

integração de conhecimentos. Nessa perspectiva, o estudante pode ampliar os horizontes do 

conhecimento, desenvolver uma visão crítica que lhe permite extrapolar a aptidão específica 

de seu campo de atuação profissional. 

A flexibilização curricular deve possibilitar ao estudante percursos formativos 

diferenciados para construção das mesmas competências, permitindo inclusive a participação 

do estudante nas escolhas desses percursos formativos, de ambientes diferenciados de ensino, 

estimulando a aprendizagem permanente, a formação de competências e o domínio de 

habilidades técnicas e cognitivas desejadas. 

A proposta é que se permita que várias atividades acadêmicas, que hoje já são 

desenvolvidas pelo estudante durante sua permanência na universidade, sejam contabilizadas 

no seu histórico escolar como atividades acadêmicas de extensão ou mesmo como 

complementares, descritas nos itens 5.8 e 5.10, respectivamente. No curso de Engenharia de 

Materiais da UTFPR-LD, as unidades curriculares são distribuídas por períodos (semestres), 

iniciando com as de formação comum aos estudantes de Engenharia. Em seguida, têm-se as 

unidades curriculares de formação profissional e específica baseadas no perfil do egresso. Na 

matriz curricular, tanto para a área de formação comum quanto para formação profissional e 

específica são previstas unidades curriculares optativas a fim de promover a flexibilização 

curricular. Cabe destacar ainda que a matriz curricular possui unidades curriculares de caráter 

extensionista, priorizando o processo interdisciplinar educativo, cultural, científico e político 

entre os estudantes e a comunidade externa à UTFPR. Somando a isso, para a integralização 

dos créditos necessários para sua formação, o estudante pode cursar tanto unidades 

curriculares em outros cursos, por meio da mobilidade estudantil, quanto cumprir 

componentes curriculares de outras formas, como detalhado no item 6.3 neste PPC, o que lhe 

confere autonomia para trilhar caminhos diferentes que contribuam acima de tudo para seu 

desenvolvimento intelectual, profissional e como cidadão. 
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3.4 MOBILIDADE ACADÊMICA E INTERNACIONALIZAÇÃO 

Segundo a Resolução COGEP/UTFPR n° 142/2022 (UTFPR, 2022), a mobilidade 

acadêmica trata-se de uma política institucional para estimular ações, projetos ou programas 

que viabilizem ao estudante da UTFPR realizar uma ou mais atividades, unidades e 

componentes curriculares em diferentes cursos, campi ou instituições nacionais ou 

internacionais conveniadas, sendo reconhecido e acreditado posteriormente pelo curso onde 

está matriculado. A mobilidade é prevista para os cursos de graduação em dois planos: o 

interno (intercampus) e o externo (interuniversitário nacional e internacional). 

A mobilidade estudantil intercampus da UTFPR possui regulamento específico e 

possibilita que o estudante possa cursar unidades curriculares em outro campus da 

universidade, desde que haja vaga disponível, por um determinado período, entre outros 

critérios.  

A mobilidade externa, realizada na graduação, possibilita a convalidação de unidades 

curriculares cursadas em instituições parceiras no Brasil e no exterior. Neste caso, o estudante 

se afasta temporariamente da instituição de origem e se matricula em outra Instituição de 

Ensino Superior, cuja parceria é estabelecida por meio de convênio, com base em acordos 

bilaterais, formalizados pela Diretoria de Relações Interinstitucionais (DIRINTER). Cada 

campus possui seu Departamento de Relações Interinstitucionais (DERINT) que garante sua 

relação com outras instituições de ensino e pesquisa, nacionais ou internacionais. 

As ações específicas do curso de Engenharia de Materiais da UTFPR-LD são 

descritas no item 6.4. 

 

3.5 ARTICULAÇÃO COM A PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO 

A UTFPR entende a Pesquisa, a Iniciação Científica, a Inovação Tecnológica, 

Artística e Cultural como um conjunto de ações que visam a descoberta de novos 

conhecimentos, consistindo-se em um dos pilares da atividade acadêmica. Pesquisar implica 

distanciar-se da reprodução acrítica de práticas tradicionais e requer pôr em jogo processos 

reflexivos nos quais a interação social e as atividades metacognitivas se fortalecem. Uma 

visão da investigação como esta é, portanto, um instrumento potente para orientar e favorecer 

o avanço da ciência e o desenvolvimento profissional (PIZZATO et al., 2000). 

O ensino e a pesquisa de forma indissociável colaboram para viabilizar a relação 

transformadora entre a universidade e a sociedade. Desenvolver projetos de pesquisas que 
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acolham estudantes em diferentes estágios formativos, apoiados nos grupos de estudos e no 

uso comum da infraestrutura disponível colabora para tanto. A articulação do ensino com as 

iniciativas de pesquisa e pós-graduação deve considerar o compromisso da instituição com 

as principais questões e desafios da sociedade, como elemento importante para dupla 

conscientização, a saber: a do pesquisador ao aceitar também como desafio acadêmico a 

busca de soluções para problemas reais; e da sociedade de um modo geral, e do mundo do 

trabalho em particular, que poderá se beneficiar dos conhecimentos disponibilizados por 

iniciativas necessariamente submetidas às exigências decorrentes do “rigor acadêmico”. Para 

que esse compromisso institucional seja mais efetivo, torna-se importante o esforço de 

exteriorizar, por um lado, o seu potencial de geração de novos conhecimentos e, por outro 

lado, o seu desejo que eles sejam compartilhados e aplicados como meio da promoção do 

desenvolvimento sustentável da região. 

O curso de Engenharia de Materiais possui uma vertente científica muito forte em 

função das características intrínsecas da profissão. No decorrer da graduação, o estudante é 

estimulado a desenvolver competências relacionadas à pesquisa científica e tecnológica, seja 

por meio de unidades curriculares e componentes curriculares, projetos e programas 

institucionais de iniciação científica da UTFPR. Entre os Programas de Pós-Graduação da 

UTFPR, destaca-se o Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais 

(PPGCEM), uma parceria entre os campus de Londrina e de Apucarana, com mestrado na 

área de concentração de Materiais para aplicação em engenharia e tecnologia, com linhas de 

pesquisa em: Materiais nanoestruturados; Materiais poliméricos e seus compósitos; e 

Biomateriais.  

Na nova matriz curricular, a unidade curricular INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS 

AVANÇADOS foi estruturada com o objetivo de inserir na formação dos estudantes do curso 

conhecimentos sobre os materiais de alto desempenho, assim como estabelecer uma relação 

mais próxima desses com as pesquisas dos estudantes do PPGCEM. 

Em resumo, os estudantes são estimulados a realizar atividades de pesquisa por meio 

de:  

- Participação nos programas institucionais de Iniciação Científica (de forma 

voluntária ou como bolsista), o que permite alcançar níveis maiores de aprendizagem, assim 

como contribui para estreitar o elo com a pós-graduação. A inserção em projetos acaba por 

possibilitar, ainda, o desenvolvimento de habilidades e competências variadas nas diversas 

áreas do curso;  
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- Desenvolvimento de trabalho de conclusão de curso, componente curricular que 

valoriza e incentiva a participação dos estudantes em atividades de pesquisa, em especial em 

determinadas áreas do curso;  

- Estímulo à participação em eventos científicos e apresentação de trabalhos 

acadêmicos, que assim como a iniciação científica estão previstas como Atividades 

Complementares.  

Nesse contexto, a UTFPR promove anualmente o Seminário de Iniciação Científica 

e Tecnológica (SICITE), realizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

(PROPPG) em cooperação com as Diretorias de Pesquisa e Pós-Graduação (DIRPPG) e o 

Comitê Interno PIBIC/PIBITI da UTFPR. O objetivo do SICITE é oferecer uma 

oportunidade para que pesquisadores e estudantes apresentem e divulguem os trabalhos de 

iniciação científica e tecnológica desenvolvidos nos 13 campus da UTFPR, no âmbito dos 

programas institucionais (PIBIC, PIBIC-AF, PIBITI, PIBIC-Jr, PIBIC-EM e PVICT). Além 

disso, os estudantes têm a oportunidade de ter seus trabalhos avaliados pela comunidade 

acadêmica e divulgados para a sociedade.  

 

3.6 ARTICULAÇÃO COM A EXTENSÃO 

As atividades extensionistas constituem práticas acadêmicas articuladas ao ensino e 

à pesquisa, que permitem estabelecer o vínculo entre as necessidades de soluções para 

problemas reais da comunidade e o conhecimento acadêmico. O contato com a comunidade 

constitui espaço privilegiado para a socialização do conhecimento produzido na Instituição, 

assim como para a criação de novos conhecimentos que possam contribuir para o 

desenvolvimento socioeconômico e cultural e deve ser, por esses motivos, preocupação 

fundamental da UTFPR (UTFPR, 2017). 

A UTFPR é a única Universidade Tecnológica Federal no Brasil. Como tal, tem 

características que a distinguem das demais instituições universitárias. Entre elas está a Pró- 

Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias, responsável pelas atividades de relações 

empresariais, inovação, empreendedorismo e extensão universitária, bem como a interação 

com a sociedade. 

O curso de Engenharia de Materiais a fim de desenvolver a educação tecnológica de 

excelência por meio do ensino, pesquisa e extensão, interagindo de forma ética, sustentável, 

produtiva e inovadora com a comunidade externa, estabelece que as atividades extensionistas 



30 

 

serão realizadas por meio de unidades curriculares extensionistas obrigatórias e por demais 

atividades previstas neste projeto, dando diversas possibilidades para que o estudante possa 

fazer suas escolhas em função de seus anseios e necessidades, o que promove a flexibilização 

curricular.  

A descrição das atividades extensionistas é apresentada na seção 5.8. 
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4. CONTEXTUALIZAÇÃO 

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO NACIONAL, REGIONAL E LOCAL 

O setor industrial brasileiro é um dos maiores geradores de empregos no Brasil e 

fortalece todo seu setor produtivo. De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), o setor industrial é responsável por empregar 9,7 milhões de brasileiros e 

responde por 20,4% dos empregos formais do país. Mesmo representando em torno de 20,4% 

do PIB, a indústria responde por aproximadamente 70% das exportações brasileiras de bens 

e serviços, na mesma porcentagem de investimento empresarial em pesquisa e 

desenvolvimento, 33% das arrecadações de tributos federais e por cerca de 31% da 

arrecadação previdenciária patronal. O valor agregado do produto da indústria é elevado, o 

que gera crescimento e impacto nos demais setores econômicos (PORTAL DA INDÚSTRIA, 

2022).  

As vinte e cinto maiores empresas do Brasil (relação porte e desempenho da 

companhia), segundo o levantamento feito pela consultoria Austin em parceria com a 

Fundação Instituto de Administração (FIA), pertencem aos seguintes setores: Química e 

Petroquímica, Atacado e Distribuição, Mineração, Cimento, Alimentos e Bebidas, 

Telecomunicações, Metalurgia e Siderurgia, Papel e Celulose, Varejo, entre outros 

(ESTADÃO, 2019). 

Nesse contexto, a demanda de um profissional com formação sólida que possa atuar 

nas diversas áreas apontadas se faz necessário. O Engenheiro de Materiais é habilitado para 

trabalhar em indústrias de base (mecânica, metalúrgica, siderúrgica, mineração, petróleo, 

madeira e outros) e nas indústrias de bens de consumo (têxtil, eletrodomésticos, brinquedos, 

etc.); na parte produtiva de empresas do setor de embalagens, papel e celulose, 

eletroeletrônicos, têxtil, material esportivo, odontológico, biomédica, automotivo, naval e 

aeroespacial; em institutos e centros de pesquisa, órgãos governamentais, escritórios de 

consultoria no desenvolvimento e fabricação de produtos, com base na  Lei n° 5.194/1966 

(BRSIL, 1966). 

Atualmente no Brasil, de acordo com o Cadastro Nacional de Cursos e Instituições 

de Educação Superior do MEC, são 51 cursos de graduação em Engenharia de Materiais 

ativos distribuídos pelo Brasil. No Estado do Paraná, o curso é ofertado por três universidades 

públicas, sendo a UTFPR uma delas. 
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Em 2019, o Estado do Paraná registrou um PIB industrial de R$ 105,8 bilhões, 

equivalente a 7,6% da indústria nacional, empregando 814.731 trabalhadores na indústria; é 

o quinto maior PIB do Brasil e possui cerca de 11,6 milhões de habitantes, sendo o quinto 

estado mais populoso do país. Dentre os principais setores do estado, destacam-se: serviços 

industriais de utilidade pública, alimentos, construção, veículos automotores, derivados de 

petróleo e biocombustíveis, entre outros. Em 2020, o estado contava com 42.897 empresas 

industriais (9,2% do total de empresas do setor industrial do Brasil), sendo que 42,5% dos 

empregos foram gerados em grandes empresas, cerca de 22% nas pequenas e em mesma 

proporção nas pequenas empresas, com um restante em torno de 12% de empregos em 

microempresas. 

Em 2021, a indústria do Paraná exportou US$ 9.391 milhões, ocupando o terceiro 

lugar em exportações do país, sendo o setor de alimentos o de maior destaque. O percentual 

de trabalhadores da indústria no estado que possuem ao menos o ensino médio completo é 

de 64,9% e o índice de desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do ensino médio foi de 

4,7 em 2019 (média nacional em 2019 foi de 4,2), posicionando o estado em terceiro lugar 

no ranking de qualidade da educação (PERFIL DA INDÚSTRIA, 2022). 

Londrina é um município de Estado do Paraná localizado no centro norte do estado, 

a 380 km da capital Curitiba. Com uma população de aproximadamente 580 mil habitantes, 

segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE em 2021, é a 

segunda cidade mais populosa do estado e a quarta mais populosa da região Sul. 

De acordo com Relatório Final do Planejamento do Ecossistema de Inovação de 

Londrina elaborado pela Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadores 

(CERTI) e Centro de Empreendedorismo Inovador (CEI), os setores econômicos de maior 

representatividade na região de Londrina (Cambé, Ibiporã, Londrina e Rolândia), ordenados 

de forma decrescente pelo valor fiscal foram o de agronegócio e alimentos, logística, 

metalmecânico, tecnologia de informação e comunicação (TIC), químico, borracha e 

plástico, têxtil e confecções, farmoquímicos, móveis, papel e celulose, materiais elétricos e 

eletrônicos e construção civil. Em Londrina, os setores de maior representatividade foram: 

agronegócio e alimentos, TIC, transporte, metalmecânica, químico, borracha e plástico, têxtil 

e confecção, materiais elétricos e eletrônicos, móveis, construção civil e saúde. As vocações 

econômicas de Londrina e região são ilustradas na Figura 5 (CERTI, 2017). 
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Figura 5 – Áreas de vocação de Londrina e região 

 

Fonte: CERTI (2017) 

 

Esse relatório aponta ainda as áreas que são oportunidades de futuro para Londrina, 

entre as quais destacam-se a área científico-tecnológica. Considerando dados de graduação, 

pós-graduação, grupos e linhas de pesquisa e a produtividade dos pesquisadores, foram 

traçadas as áreas potenciais do município, ilustrados na Figura 6. 

 

Figura 6 – Áreas potenciais de Londrina 

 

Fonte: CERTI (2017) 

 

Dadas às características da região onde se encontra o campus de Londrina da 

UTFPR, o Engenheiro de Materiais poderá atender às indústrias dos setores metalmecânico, 

biomédico, cerâmico, polímeros e embalagens, usinagem, tratamento e 

revestimento de superfícies, tintas e vernizes, alimentos e setor químico em geral, não 

apenas da região norte como também dos estados vizinhos ao Paraná. Dessa forma, a 
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oferta do Curso de Engenharia de Materiais, justifica-se pelos fatores elencados a 

seguir: 

  - Londrina é um importante polo de desenvolvimento regional, exercendo 

influência sobre todo o Paraná. Estendendo-se a área de influência do município a 100 km 

de distância, pode-se considerar Londrina como centro de um polo regional que envolve 

mais de um milhão de habitantes. 

- A área industrial na região centro norte do Paraná tem tido crescimento constante a 

partir do final dos anos 90, com a implantação de programas federais e estaduais de 

fomento à industrialização. Como consequência, a região vem se firmando como um 

polo industrial na área de metalurgia, máquinas, tintas e vernizes, cerâmicas, alimentos, 

embalagens, confecções, móveis, produtos químicos e farmacêuticos, o que gera uma 

forte demanda por novos materiais e aplicações. 

- Pouca oferta do curso de Engenharia de Materiais diante de uma ampla demanda. 

Como mencionado, o estado do Paraná possui três universidades públicas que ofertam o 

curso de Engenharia de Materiais além da UTFPR-LD, sendo elas: a Universidade Estadual 

de Ponta Grossa (UEPG), localizada a cerca de 270 km de Londrina; e a Universidade Federal 

da Integração Latino-Americana (UNILA), localizada a mais de 500 km de Londrina. 

Portanto, não há sombreamento de cursos e os engenheiros formados encontram 

oportunidades de trabalho em empresas já consolidadas, muitas das quais são líderes 

nacionais de mercado, algumas com forte presença no exterior. Exemplos de empresas de 

grande porte instaladas podem ser encontrados nos setores de embalagens, elevadores, 

agroquímica, farmacêutica, refrigeração industrial, compressores, alimentos, dutos em PVC 

e tintas. 

- Londrina conta com diversas instituições de ensino superior e institutos de pesquisa 

que resultam em recursos humanos de alto nível de formação, permitindo ampla possibilidade 

de interação com o curso de Engenharia de Materiais. Portanto, o curso encontra-se em meio 

a um conjunto de entidades públicas e privadas, estaduais e federais, voltadas para o setor de 

Ciência, Tecnologia e Inovação, colocando a cidade e sua região em destaque no contexto 

nacional e mesmo internacional. 

- Londrina é referência na área médica e a Engenharia de Materiais possui um 

importante nicho no que se refere ao desenvolvimento de biomateriais e de embalagens 

médico-hospitalar.  
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- O curso conta com corpo docente altamente qualificado, a maioria com o título 

de doutor.  

4.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

Os materiais sempre desempenharam um papel importante e determinante no 

desenvolvimento humano, desde a idade da pedra até os dias atuais.  

O Engenheiro de Materiais é um profissional fundamental na integração de vários 

campos do conhecimento. Sua participação engloba desde as tecnologias de nanomateriais, 

passando por outras de última geração empregada nas inovações industriais, tanto na 

caracterização como no processamento de novos materiais e aplicações, culminando em 

vários campos das ciências, por exemplo as médicas, contribuindo na reparação de órgãos 

vitais, promovendo a longevidade e qualidade de vida humana. Tem também uma 

contribuição vital na preservação e reparação do meio ambiente e desta forma, sua 

participação na preservação da humanidade, numa sábia harmonia com a natureza e 

sustentabilidade do planeta. 

Este profissional, dada a natureza interdisciplinar de seu exercício, exerce papel 

importante nas gerações futuras de materiais e metodologias de processamento, na criação 

de dispositivos e sistemas que fazem uso de materiais. Questões relacionadas com materiais 

podem ser encontradas em todas as áreas de vida e engenharia, por exemplo, em biomédica, 

telecomunicações, aeronáutica, construção civil, química e mecânica, e em todos aspectos de 

uma vida de produtos, a partir de uma ideia ou descoberta de um protótipo ou produto 

acabado e reciclagem. 

O mercado de trabalho para o Engenheiro de Materiais encontra-se entre os mais 

abrangentes no âmbito industrial e envolve os setores de metalurgia, embalagens plásticas, 

vidros, resinas e tintas, fibras, cerâmico, componentes eletrônicos, automotivos, entre outros. 

O profissional pode atuar também na área de diagnóstico de problemas estruturais de 

dispositivos mecânicos, bem como propor materiais alternativos à solução do problema. O 

Engenheiro de Materiais pode ainda contribuir decisivamente para o desenvolvimento de 

materiais alternativos, tanto para o tratamento de poluentes como para a eficiência na 

utilização de recursos naturais. Nesse sentido, esse profissional atua em estreita relação com 

os profissionais da área da Tecnologia em Alimentos, Engenharia Ambiental, Engenharia 

Mecânica, Engenharia Química e Engenharia de Produção, cursos esses ofertados pela 

UTFPR-LD, entre outros. Por fim, o Engenheiro de Materiais deve ser capaz de identificar 
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oportunidades e oferecer soluções criativas e diferenciadas para a indústria de transformação 

de materiais. 

Dessa forma, o Engenheiro de Materiais pode atuar em diversas áreas, abrangendo o 

segmento produtivo de engenharia, consultoria, pesquisa, ensino, treinamento e gestão. 

Integrado a esse contexto, o curso de Engenharia de Materiais tem papel fundamental na 

região, contribuindo para o seu desenvolvimento. 

Com base neste contexto, a UTFPR estruturou seu curso de Engenharia de Materiais 

do campus de Londrina, que oferece uma formação ampla e diversificada, dentro da grande 

área da Engenharia. O curso foi autorizado por meio da Portaria MEC n° 324, de 08 de agosto 

de 2011 (BRASIL, 2011), reconhecido por meio da Portaria MEC n° 127, de 28 de abril de 

2016 (BRASIL, 2016), e renovação do reconhecimento pela Portaria MEC n° 923, de 27 de 

dezembro de 2018 (BRASIL, 2018).  

 

4.3 QUADRO DE DADOS GERAIS DO CURSO 

Quadro 1 – Dados gerias do curso de Engenharia de Materiais da UTFPR-LD 

Nome do curso Engenharia de Materiais 

Grau conferido Bacharel(a) em Engenheiro de Materiais 

Modalidade Presencial 

Duração do curso 5 anos (10 semestres letivos) 

Regime escolar Regime semestral, sendo a matrícula realizada por 

unidade curricular, respeitados os pré-requisitos e 

equivalências existentes.  

Número de vagas 

ofertadas anualmente 

São ofertadas 88 vagas anuais, sendo 44 vagas ofertadas 

no 1° semestre letivo do ano e 44 vagas ofertadas no 2° 

semestre letivo do ano. 

Turno Diurno 

Início de 

funcionamento do curso 

2010/02 

Ato de reconhecimento Autorização do curso publicada no D.O.U: Portaria MEC 

n° 324, de 08 de agosto de 2011. 

Reconhecimento do curso publicado no D.O.U: Portaria 

MEC n° 127, de 28 de abril de 2016 de reconhecimento 

do curso. 

Renovação do reconhecimento do curso publicada no 

D.O.U: Portaria MEC n° 923, de 27 de dezembro de 

2018. 
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4.4 FORMA DE INGRESSO E VAGAS 

O ingresso nos cursos de graduação da UTFPR é realizado de duas formas. Uma delas 

é pela seleção de candidatos que utiliza o Sistema de Seleção Unificada (SISU), gerido pelo 

Ministério da Educação (MEC), a partir de nota ponderada do ENEM. Outra forma, paralela 

ao SISU, é pelo processo seletivo aprovado pelo COUNI em 26 de agosto de 2022. 

 Outra possibilidade de ingresso é a transferência interna (reopção de curso) e externa, 

ambas mediadas a partir de editais específicos publicados semestralmente.  

No curso de Engenharia de Materiais são ofertadas 44 vagas por semestre, nos dois 

semestres letivos do ano, podendo ser realizada pelas formas previstas pela universidade. 

 

4.5 OBJETIVOS DO CURSO 

A Engenharia de Materiais da UTFPR – LD objetiva garantir a formação de um 

profissional de qualidade, antenado ao desenvolvimento tecnológico, sustentável e inovador, 

e preparado para atender as demandas regionais, nacionais e até mesmo internacionais. Para 

isso, o curso estabelece em sua organização curricular formas e caminhos para promover a 

formação do Engenheiro de Materiais, por meio do desenvolvimento de suas competências, 

especificadas nas DCN. 

Os profissionais formados pelo curso deverão ter uma visão holística, humanística, 

crítica e reflexiva, de modo a atuar com autonomia na solução de problemas de forma 

cooperativa, inovadora, criativa, sustentável e com ética, sendo capaz de se comunicar com 

diversas áreas.  

Essa formação é alcançada a partir de um ensino de qualidade que permita o estudante 

desenvolver ao longo do curso suas competências, atuando em projetos, eventos, ações, 

sejam aqueles previstos na matriz curricular por meio de unidades curriculares ou 

componentes curriculares, assim como em atividades extracurriculares. Para promover o 

desenvolvimento da autonomia, respeitando os anseios e considerando as habilidades 

individuais do estudante durante a graduação, o curso prevê a realização de parte das 

atividades acadêmicas de livre escolha do mesmo, assegurando em seu projeto e organização 

curriculares as formas de realizá-las. 
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4.6 PERFIL DO EGRESSO 

 

O curso de Engenharia de Materiais visa formar profissionais que se caracterizam por 

gerenciar pessoas e projetos, no desenvolvimento de materiais metálicos, cerâmicos, 

poliméricos, compósitos e avançados, bem como atuar na área de processos de fabricação 

para diferentes aplicações, propondo melhorias para o desempenho do material por meio do 

seu conhecimento da relação estrutura, propriedades, processamento e aplicação. Poderão 

atuar no segmento produtivo da engenharia, consultoria, pesquisa, ensino, treinamento e 

gestão. Para tanto, são capazes de:  

- Propor soluções tecnológicas inovadoras e/ou sustentáveis para produtos, processo 

e aplicações por meio de projetos e/ou ações desenvolvidos de forma criativa e ética, com 

senso crítico, responsabilidade compartilhada e social, e atitude empreendedora;  

- Inspecionar materiais e processos conforme normas legais e vigentes, avaliando o 

seu impacto na tomada de decisão, com conduta ética e econômico-social;  

- Liderar equipes multidisciplinares e multiculturais de forma cooperativa e resiliente, 

contribuindo para o bem-estar social e a qualidade de vida no trabalho.  

Para a atualização do perfil do egresso do curso, o NDE considerou a atuação e 

parecer dos egressos atuantes no mercado de trabalho, levando em conta a localização e os 

cargos assumidos pelos mesmos. Até o momento, o curso formou 154 Engenheiros de 

Materiais atuantes nas diversas áreas descritas no perfil do egresso, tanto em empresas da 

região, quanto distribuídas pelo país.  É notório que muitos egressos iniciam a pós-graduação 

com o propósito de aprofundar sua capacitação visando atuar no ensino e na pesquisa, assim 

como para seu crescimento no mercado de trabalho no qual está inserido. Além disso, os 

perfis de egresso de outros cursos de Engenharia de Materiais, nacionais e internacionais, 

foram analisados. 

As competências previstas no perfil do egresso estão em consonância com as 

previstas pelas DCN do curso de Engenharia (citadas no item 3.2) e com a atribuição 

profissional legal do Engenheiro de Materiais (CONFEA, 1976).  Desde o início do processo 

de reestruturação do curso, iniciado no ano de 2018, a UTFPR tem promovido e incentivado 

a capacitação dos professores para atender às demandas da inovação curricular. Para isso, 

passou a ofertar cursos e oficinas de metodologias ativas e a estimular a discussão entre pares 

sobre a troca de experiências no processo didático-pedagógico.  
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5 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA 

Os cursos de graduação da UTFPR devem ser estruturados de forma a atender a Lei 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), a Lei nº 11.184, de 7 de outubro de 

2005ª), o Estatuto e Regimento Geral da UTFPR, a legislação nacional pertinente às demais 

diretrizes e regulamentos internos aplicáveis. 

Com o compromisso de atender às exigências institucionais (UTFPR, 2022) e, acima 

de tudo, promover a formação de um estudante alinhado ao atendimento das demandas 

resultantes do desenvolvimento econômico, social e tecnológico da sociedade, torna-se 

necessária uma discussão contínua de modificações e alterações que possam acompanhar o 

ritmo das evoluções, principalmente a tecnológica. 

Para isso, o NDE do curso, em conjunto com o Colegiado, discute periodicamente a 

melhoria da qualidade do curso e formas de se reduzir da evasão. Atualmente, conforme as 

atuais DCN, a formação do engenheiro deve ir muito além do conhecimento técnico teórico, 

característico do ensino tradicional, e deve priorizar a proatividade, o pensamento reflexivo 

e crítico do estudante, que o torna capaz de atuar ativamente em situações de conflito e na 

solução de problemas em contextos variados, contribuindo com a sociedade e com o 

crescimento da economia. No processo de reestruturação do curso, o NDE, em conjunto dos 

demais professores do curso, trabalhou para o estabelecimento de uma matriz por 

competência, na qual seja possível identificar em todas as atividades acadêmicas quais 

competências são alcançadas. 

A adoção de metodologias ativas de aprendizagem favorece o desenvolvimento do 

perfil do egresso, colocando-o à frente das ações. Dessa forma, o curso propõe que haja cada 

vez mais a utilização dessas metodologias por parte dos professores, respeitando a natureza 

e características de cada unidade curricular. Somado a isso, o NDE, juntamente com os 

demais professores do curso, propõe unidades curriculares que integram conhecimentos 

adquiridos em diferentes unidades curriculares, tanto pelo ponto de vista técnico, quanto 

humanístico, e em alguns casos promovendo a extensão. De forma geral, todas as atividades 

acadêmicas do curso foram repensadas para proporcionar a construção do conhecimento e 

dos saberes, bem como o desenvolvimento das competências definidas para o perfil do 

egresso do curso. 

No curso de Engenharia de Materiais, as atividades de caráter prático/experimental 

permeiam por todos os períodos do curso e se estendem por diversas atividades acadêmicas 

a fim de potencializar o processo de ensino-aprendizagem do estudante. O PPC expressa 
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como são conduzidos e atendidos os objetivos institucionais; a formação do estudante por 

meio de um núcleo básico comum à Engenharia com o intuito de permitir a mobilidade 

acadêmica; a formação humanística; a formação profissional e específica do Engenheiro de 

Materiais; as ementas, carga horária das unidades curriculares obrigatórias e optativas; os 

componentes curriculares e as atividades de síntese e integração de conhecimentos (Trabalho 

de Conclusão de Curso, Estágio Curricular Supervisionado e Atividades Complementares); 

de como a interdisciplinaridade é trabalhada no curso; além das diversas possibilidades de 

realização de atividades acadêmicas, as quais enriquecem a formação do estudante. 

 

5.1 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

Considerando as mudanças necessárias nos currículos dos cursos de Engenharia, o 

NDE do curso de Engenharia de Materiais elaborou e implementou o processo e as estratégias 

para reestruturação do curso, focando numa matriz por competência. A partir da definição do 

perfil do egresso e das competências (comuns e específicas) do Engenheiro de Materiais, as 

unidades curriculares já existentes, assim como os componentes curriculares, foram revistos 

e reformulados intencionalmente para causar um impacto na formação do estudante, 

permitindo seu desenvolvimento pessoal, profissional e cidadão, posicionando-o como um 

agente transformador no mundo real. 

A competência, segundo Scallon (2015), expressa um “saber-agir” baseado na 

mobilização e utilização (interiorizadas e eficazes) de um conjunto integrado de recursos na 

resolução de situações-problemas. Com base nisso, as competências comuns e específicas 

foram definidas e toda a organização curricular foi proposta de forma a delimitar o papel 

fundamental de cada atividade acadêmica e do professor na formação do egresso, priorizando 

a articulação da teoria e da prática, o posicionamento do estudante no centro do processo de 

aprendizagem e a integração dos conhecimentos ao longo do curso.  

Na escrita das competências, a Taxonomia de Bloom revisada por Anderson (2001) 

foi considerada para delinear o processo de ensino e aprendizagem de cada uma, estruturado 

numa escala crescente de complexidade que expressa, de forma clara, quais as operações 

cognitivas estão previstas nesse processo. Buscando a atualização do currículo do curso para 

promover a formação de um profissional capaz de atuar de forma autônoma, apto a continuar 

a adquirir novos conhecimentos, somados a experiências pessoais e da profissão, e a aplicá-

los em diferentes situações e contextos, torna-se necessário que no processo de aprendizagem 
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os estudantes evoluam a níveis superiores de aprendizagem, como ilustrado na Figura 7. O 

papel da universidade é de oportunizar caminhos para que o estudante atinja os objetivos de 

sua formação. 

 

Figura 7 – Operações cognitivas do processo de aprendizagem. 

 

Fonte: Autoria própria (2022) 

 

Dado a definição das competências do egresso, cada competência foi desmembrada 

em elementos de competência (EC) que configuram as etapas de aprendizagem para se obter 

uma dada competência. Tanto a competência, quanto seus respectivos EC, foram elaborados 

com base no “saber-fazer”, “saber-ser” e recursos. 

Partindo então dessas informações, as unidades curriculares foram reestruturadas de 

modo a estabelecer de que forma as competências que definem o egresso do curso são 

alcançadas ao longo da graduação. Em cada unidade curricular foram mapeados os temas de 

estudo (TE), que são os conhecimentos ensinados pela primeira vez ao estudante; os 

Resultados de Aprendizagem (RA), que expressam os objetivos de aprendizado traçados, ou 

em outras palavras, o que se espera que o estudante alcance, escritos com base nas 

competências, sendo elas comuns e/ou específicas do egresso; e por fim, os indicadores de 

desempenho (ID) por meio dos quais a aprendizagem do estudante é observada e mensurada. 

Nessa construção, cada unidade curricular possui um papel fundamental para 

promover o alcance de uma ou mais competência. Para cada TE de uma dada unidade 

curricular são definidos seus objetivos (RA), os quais estão alinhados aos EC de uma dada 

competência ou mesmo, de competências distintas, e escritos seguindo a mesma estrutura 

usada para as competências e seus respectivos EC. Assim, numa matriz por competência, 
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várias unidades curriculares corroboram para o estabelecimento de uma determinada 

competência ou mais. Na Figura 8 é mostrado como ocorre a integração das unidades 

curriculares para o estabelecimento de uma determinada competência. Nesse exemplo, as 

unidades curriculares 1 e 2 possuem TE cujos RA estão vinculados a diferentes EC de uma 

dada competência ou mais. Isso se estende a todas unidades curriculares da matriz curricular. 

Assim, os conhecimentos adquiridos numa determinada unidade curricular são interiorizados 

e mobilizados em múltiplas situações ao longo da graduação. 

 

Figura 8 – Esquema representativo da integração das unidades curriculares na matriz 

por competência. 

 

Fonte: Autoria própria (2022) 

 

Da mesma forma, os componentes curriculares também foram reestruturados e 

propostos de forma a deixar explícito seu papel no estabelecimento das competências do 

egresso. 

As competências e seus respectivos EC do egresso do curso de Engenharia de 

Materiais da UTFPR-LD são descritos nos Quadros de 2 a 6. As cores vermelha, azul e verde 

representam o saber-fazer, saber-ser e recursos, respectivamente. 
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Quadro 2 – Competência Básica (CB) do egresso do curso de Engenharia de Materiais 

da UTFPR-LD  

Competência Básica (CB): Resolver problemas de diferentes contextos da engenharia, de maneira 

autônoma, integrando as Leis de fenômenos naturais, linguagem matemática, ferramentas tecnológicas e 

raciocínio lógico-analítico e computacional, com resiliência e autorregulação. 

EC1 Interpretar de maneira autônoma os problemas de engenharia, identificando as variáveis e as 

condições de contorno. 

EC2 Elaborar hipóteses plausíveis para resolução de problemas, de forma reflexiva e crítica. 

EC3 Determinar a solução do problema por meio de ferramentas tecnológicas adequadas, integrando as 

leis de fenômenos naturais, a linguagem matemática e o raciocínio lógico-analítico e 

computacional. 

EC4 Analisar a adequação de soluções na resolução de problemas, demonstrando autorregulação e com 

resiliência.  

EC5 Apresentar a resolução do problema por meio de comunicação técnica (escrita, oral e gráfica) 

adequada de forma convicta e autônoma.  

 

Quadro 3 – Competência de Pesquisa (CP) do egresso do curso de Engenharia de 

Materiais da UTFPR-LD  

Competência de Pesquisa (CP): Investigar problemas do contexto real, integrando conhecimentos 

técnico-científicos e aplicando soluções mais adequadas às contingências com integridade, autonomia e 

senso crítico.  

EC1 Descrever situações envolvendo problemas de contexto real e fundamentado na literatura técnico-

científica, problematizando as situações e formulando hipóteses de solução plausíveis, com senso 

crítico e lógica. 

EC2 Aplicar métodos, estratégias ou procedimentos teóricos-experimentais adequados para teste de 

hipóteses para investigação de problemas, de forma responsável. 

EC3 Analisar os resultados obtidos integrando conhecimentos da literatura técnico-científica com 

integridade e rigor científico.  

EC4 Replanejar de forma reflexiva e resiliente métodos, estratégias ou procedimentos teóricos-

experimentais caso as hipóteses de soluções não sejam válidas.  

EC5 Documentar todo o processo de pesquisa utilizando conhecimentos da literatura e linguagem 

técnico-científica adequada, de forma consistente, crítica e, demonstrando integridade científica. 

 

Quadro 4 – Competência de Humanidades (CH) do egresso do curso de Engenharia 

de Materiais da UTFPR-LD  

Competência de Humanidades (CH): Intervir em situações contraditórias de natureza individual e 

coletiva, fundamentado em conhecimentos das dimensões social, política, econômica, cultural, tecnológica 

e ambiental, demonstrando autonomia, comunicação qualificada, responsabilidade e autoria. 

EC1 Identificar situações contraditórias de natureza individual e coletiva, delimitando variáveis em 

situações do contexto real. 
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EC2 Analisar variáveis delimitadas de situações contraditórias, formulando hipóteses de resolução 

baseadas em conhecimentos das dimensões social, política, econômica, cultural, tecnológica e 

ambiental. 

EC3 Avaliar hipóteses de resolução de situações contraditórias, empregando ferramentas, modelos e 

conceitos que possibilitem ampliar a compreensão da situação de conflito identificada, com 

responsabilidade e de forma ética. 

EC4 Definir estratégias autorais de intervenção adequadas à resolução de conflitos, fundamentando-se 

em conhecimentos das dimensões social, política, econômica, cultural, tecnológica e ambiental.  

EC5 Intervir de forma responsável em situações contraditórias, utilizando comunicação qualificada. 

 

Quadro 5 – Competência de Gestão (CG) do egresso do curso de Engenharia de 

Materiais da UTFPR-LD  

Competência de Gestão (CG): Avaliar ambientes de negócio com postura colaborativa e empreendedora, 

articulando informações de mercado e indicadores de negócio a planos de operações e projetos de 

engenharia, por meio de ferramentas tecnológicas e gerenciais, permitindo tomadas de decisões 

sustentáveis e inovadoras para as organizações. 

EC1 Identificar demandas organizacionais e mercadológicas, articulando informações das partes 

envolvidas com ferramentas tecnológicas e gerenciais adequadas, integrando recursos físicos, 

humanos e financeiros a fim de produzir com eficiência e menor custo. 

EC2 Analisar com autorregulação e senso crítico problemas gerenciais em organizações, selecionando 

variáveis, indicadores de desempenho, sistemas de custeio, métodos e ferramentas tecnológicas 

adequadas. 

EC3 Propor soluções estruturadas para problemas de natureza ética, gerencial e econômica, a partir da 

sua capacidade de conduzir a equipe nas ideias, de forma colaborativa e, de sua visão 

empreendedora, atentando para a exigência de sustentabilidade. 

EC4 Implementar soluções de natureza ética, gerencial e econômica para as organizações, por meio da 

sua equipe, aplicando em seus projetos conhecimentos matemáticos, científicos e, na prática, 

conhecimentos de liderança e gestão, demonstrando atitude cooperativa e responsabilidade 

compartilhada. 

 

Quadro 6 – Competências Específicas (CE) do egresso do curso de Engenharia de 

Materiais da UTFPR-LD  

Competência Específica 1 (CE1): Analisar as estruturas e propriedades dos materiais cerâmicos, 

poliméricos, metálicos, compósitos e avançados, por meio de técnicas de caracterização e ensaios, de 

forma segura e sustentável, correlacionando-as com as possíveis aplicações, com atitude autorregulada, 

senso crítico e integridade na manipulação dos dados. 

EC1 Identificar de forma segura e autônoma os materiais dentro das classes de cerâmicas, polímeros, 

metais, compósitos e materiais avançados, integrando os conhecimentos teóricos com as 

características físico-químicas e visuais do material. 

EC2 Selecionar com senso crítico a técnica de caracterização ou ensaio adequado para análise de 

materiais, baseando-se na literatura técnico-científica e cumprindo as normas técnicas e de 

segurança. 
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EC3 Analisar diferentes estruturas e propriedades de materiais cerâmicos, metálicos, poliméricos, 

compósitos e avançados, aplicando técnicas de caracterização ou ensaios, de forma segura e 

sustentável. 

EC4 Correlacionar com autonomia as diferentes estruturas e propriedades dos materiais com possíveis 

aplicações, revelando integridade na manipulação de dados. 

Competência Específica 2 (CE2): Planejar soluções  de manufatura de materiais cerâmicos, poliméricos, 

metálicos, compósitos e avançados, por meio de técnicas, ferramentas e métodos tecnológicos, 

considerando o contexto industrial, geográfico e o valor agregado de inovação, de forma sustentável, com 

responsabilidade compartilhada, senso crítico-analítico, comunicação qualificada e atitude empreendedora 

e cooperativa. 

EC1 Formular o problema relacionado à obtenção do produto com base em dados, evidencias e 

suposições, por meio da sua análise e do seu processo de manufatura, demonstrando cooperação e 

responsabilidade compartilhada. 

EC2 Investigar melhorias no produto por meio de alterações de matéria-prima, geometria e de 

acabamento, utilizando conhecimento e ferramentas tecnológicas adequadas, com senso crítico-

analítico. 

EC3 Analisar tanto alterações no processo de manufatura quanto rotas alternativas de manufatura de 

produtos para adequação e aperfeiçoamento do processamento e do produto, de forma crítica. 

EC4 Propor soluções de aprimoramento, correção e adequação do produto e do processo de manufatura 

de produtos, com responsabilidade compartilhada, comunicação qualificada e atitude 

empreendedora e cooperativa. 

Competência Específica 3 (CE3): Elaborar projetos de desenvolvimento de materiais e de produtos 

tecnológicos, integrando os conceitos de estrutura, propriedades, processamento e aplicação, em 

consonância com os preceitos da ética profissional, de forma criativa e responsabilidade compartilhada. 

EC1  Identificar oportunidades de desenvolvimento de materiais e produtos tecnológicos em diferentes 

contextos: social, econômico, cultural, tecnológico e ambiental, de forma criativa. 

EC2  Avaliar com responsabilidade as condições de aplicação e os requisitos técnicos de materiais e 

produtos tecnológicos, com senso crítico e responsabilidade socioambiental. 

EC3  Propor métodos de desenvolvimento de materiais e produtos tecnológicos utilizando estratégias, e 

ferramentas tecnológicas adequadas, integrando a seleção do material e a rota de manufatura do 

produto, de forma criativa, com senso crítico, reponsabilidade e autorregulação.  

EC4 Elaborar materiais e produtos tecnológicos, com atitude cooperativa e responsabilidade 

compartilhada, por meio de análise da estrutura, das propriedades, das rotas de manufatura e de sua 

aplicação. 

 

Toda a organização curricular do curso de Engenharia de Materiais é resultado de um 

envolvimento entre todos professores do curso, NDE e Colegiado.  

 

5.2 MATRIZ CURRICULAR 

O curso de Engenharia de Materiais da UTFPR – LD possui carga horária de 4005 

horas, distribuídas em 10 semestres em atividades teóricas e atividades práticas, de forma a 

permitir e proporcionar a construção do conhecimento e saberes, e o desenvolvimento de 

competências necessárias para habilitar o Engenheiro de Materiais. A matriz curricular do 
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curso, Figura 9, permite ao estudante a flexibilização curricular e a mobilidade estudantil 

previstas conforme a política institucional da UTFPR. 

As atividades acadêmicas compreendem as unidades curriculares e componentes 

curriculares, classificados de acordo com a área de conhecimento em: conteúdos básicos, 

conteúdos profissionais, conteúdos específicos e atividades de síntese e integração de 

conhecimento. Na Tabela 1 tem-se a carga horária e as competências a serem desenvolvidas 

em cada área de conhecimento. Na matriz curricular, cada unidade curricular é classificada 

em “B” – conteúdos básicos, “P” – conteúdos profissionalizantes e “E” – conteúdos 

específicos. Os componentes curriculares de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), Estágio 

Curricular Supervisionado e Atividades Complementares são definidos como atividades de 

síntese e integração de conhecimento (SIC).  

 

Tabela 1 – Carga horária e Competências por área de conhecimento (B, P, E e SIC) 

Área de Conhecimento 
Carga 

horária (h)  

% em relação a carga 

horária das unidades 

curriculares 

Competências 

Conteúdos básicos 1710 51,58 
Básica, Pesquisa, Humanidades, 

Gestão, Específicas 1 e 3 

Conteúdos profissionais 615 18,55 
Básica, Pesquisa, Humanidades, 

Gestão, Específicas 1, 2 e 3 

Conteúdos específicos 990 29,86 
Básica, Pesquisa, Específicas 1, 2 

e 3 

Atividades de síntese e 

integração de conhecimento 
510 - 

Definidas em função da atividade, 

compreendendo uma ou mais 

competências 

 

As unidades curriculares são divididas em obrigatórias e optativas, sendo que para 

cada uma, são definidos: carga horária, área de conhecimento, período e pré-requisito (item 

5.3). Os componentes curriculares são previstos por meio de atividades acadêmicas nas quais 

são mobilizados e integrados conhecimentos adquiridos em diferentes unidades curriculares 

no decorrer do curso.  

O ciclo de humanidades e as atividades de extensão estão inseridas na matriz 

curricular conforme estabelece as Diretrizes curriculares dos cursos de graduação regulares 

da UTFPR (UTFPR, 2022), a Resolução COGEP/UTFPR n° 167, de 24 de junho de 2022 

(UTFPR, 2022a), e Resolução MEC/CNE/CES n° 7, de 18 de setembro de 2018 (BRASIL, 
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2018a) . A carga horária do ciclo de humanidades previsto na matriz corresponde a 12,67% 

da carga horária das unidades curriculares do curso, e a carga horária de extensão corresponde 

a 10,11% da carga horária total do curso. As 420 horas do ciclo de humanidades são previstas 

na matriz por meio de unidades curriculares (obrigatórias e/ou optativas). A carga horária das 

atividades de extensão, de 405 horas, é estabelecida por meio de unidades curriculares 

extensionistas (obrigatórias), que totalizam 225 horas, e as 180 horas restantes, por outras 

atividades de extensão que serão descritas no item 5.8. 
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Figura 9 – Matriz Curricular do curso de Engenharia de Materiais da UTFPR-LD 

 

 

Disponível em: https://nuvem.utfpr.edu.br/index.php/s/giiliKvbviBCvx5 

https://nuvem.utfpr.edu.br/index.php/s/giiliKvbviBCvx5
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5.3 CONTEÚDOS CURRICULARES 

Os conteúdos curriculares do curso de Engenharia de Materiais estão descritos nos 

Quadros de  7 a 16 e são classificados em áreas conforme os conteúdos formativos, sendo 

eles básicos, profissionais, específicos e de síntese e integração de conhecimentos (SIC), e 

pela área do conhecimento com base nas discussões ocorridas no Fórum de Engenharia 

promovido pela UTFPR (FORENGE) e a partir das áreas de conhecimento da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES (CAPES, 2020). Considerando 

a carga horária total das unidades curriculares de 3315 horas, a matriz curricular do curso 

prevê 51,58%, 18,55%, 29,86% de carga horária correspondentes a conteúdos básicos, 

profissionais e específicos, respectivamente. 

 

Quadro 7 – Conteúdos curriculares do primeiro período 

PRIMEIRO PERÍODO CARGA HORÁRIA (h) 

ÁREA 
UNIDADES 

CURRICULARES 
TEORICA PRÁTICA TOTAL EaD AAE 

Básica - 

Humanidades 

Interpretação e Produção de 

Textos Acadêmicos 
0 30 30 0 0 

Básica - 

Matemática 

Fundamentos de Cálculo para 

Engenharia  
60 0 60 0 0 

Básica – 

Informática/ 

Ciência da 

Computação 

Computação 1 30 30 60 0 0 

Básica – 

Educação em 

Engenharia 

Introdução à Engenharia 30 0 30 0 0 

Básica - 

Química 

Fundamentos de Química 45 0 45 0 0 

Introdução à Química 

Experimental 
0 30 30 0 0 

Básica – 

Engenharia de 

Materiais e 

Metalurgia 

*1Introdução aos Materiais 

 30 45 75 0 75 

Carga Horária total do Período 330  

Carga horária total EaD 0  

Carga Horária total de Extensão (AAE) 75  
*1 – unidade curricular extensionista 
*2 – unidade curricular optativa do ciclo de humanidades – grupo 1 

EaD – modalidade de ensino a distância 

AAE – atividade acadêmica de extensão 
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Quadro 8 – Conteúdos curriculares do segundo período 

SEGUNDO PERÍODO CARGA HORÁRIA (h) 

ÁREA UNIDADE CURRICULAR TEORICA PRÁTICA TOTAL EaD AAE 

Básica - 

Humanidades 

Comunicação Oral Estratégica 15 15 30 0 0 

*2Optativa - - 30 0 0 

Básica - 

Matemática 

Cálculo Diferencial e Integral 

1  
60 0 60 0 0 

Álgebra Linear 45 0 45 0 0 

Geometria Analítica 45 0 45 0 0 

Básica – 

Física 

Física 1: Fundamentos de 

Cinemática e Dinâmica para 

Engenharia 

45 0 45 0 0 

Física Experimental 1 0 30 30 0 0 

Básica - 

Química 

Química Analítica 30 0 30 0 0 

Química de Coordenação 30 30 60 0 0 

Básica - 

Engenharia de 

Materiais e 

Metalurgia 

Princípios de Ciência dos 

Materiais 1 
30 0 30 0 0 

Carga Horária total do Período 405  

Carga horária total EaD 0  

Carga Horária total de Extensão (AAE) 0  
*1 – unidade curricular extensionista 
*2 – unidade curricular optativa do ciclo de humanidades – grupo 1 

EaD – modalidade de ensino a distância 

AAE – atividade acadêmica de extensão 

 

 

Quadro 9 – Conteúdos curriculares do terceiro período 

TERCEIRO PERÍODO CARGA HORÁRIA (h) 

ÁREA 
UNIDADE 

CURRICULAR 
 TEORICA PRÁTICA TOTAL EaD AAE 

Básica - 

Humanidades 

Metodologia da Pesquisa 30 0 30 0 0 

*2Optativa - - 30 - 0 

Profissional - 

Expressão 

Gráfica 

Projeto de Elementos e Peças  15 45 60 0 0 

Básica - 

Matemática 

Cálculo Diferencial e Integral 

2B  
60 0 60 0 0 

Estatística Aplicada à 

Engenharia  
30 30 60 0 0 
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Básica – 

Física 

Física 2: Fundamentos de 

Ondas, Fluidos e 

Termodinâmica para 

Engenharia 

45 0 45 0 0 

Física Experimental 2 0 30 30 0 0 

Básica - 

Química 

Química Analítica 

Experimental 
0 30 30 0 0 

Química Orgânica 30 30 60 0 0 

Básica - 

Engenharia de 

Materiais e 

Metalurgia 

Princípios de Ciência dos 

Materiais 2 
45 0 45 0 0 

Carga Horária total do Período 450  

Carga horária total EaD 0  

Carga Horária total de Extensão (AAE) 0  
*1 – unidade curricular extensionista 
*2 – unidade curricular optativa do ciclo de humanidades – grupo 1 

EaD – modalidade de ensino a distância 

AAE – atividade acadêmica de extensão 

 

 

Quadro 10 – Conteúdos curriculares do quarto período 

QUARTO PERÍODO CARGA HORÁRIA (h) 

ÁREA 
UNIDADE 

CURRICULAR 
TEORICA PRÁTICA TOTAL EaD AAE 

Básica - 

Humanidades 
Economia 30 0 30 0 0 

Básica - 

Matemática 

Cálculo Numérico  30 30 60 0 0 

Equações Diferenciais 

Ordinárias  
30 30 60 0 0 

Básica –  

Física 

Física 3: Fundamentos do 

Eletromagnetismo  
45 0 45 0 0 

Física Experimental 3 0 30 30 0 0 

Básica – 

Mecânica dos 

Sólidos 

Princípios de Estática para 

Engenharia 
45 0 45 0 0 

Profissional - 

Termodinâmica 
Termodinâmica 45 0 45 0 0 

Profissional - 

Engenharia de 

Materiais e 

Metalurgia 

Estrutura e Propriedades de 

Metais 
30 30 60 0 0 

Profissional - 

Engenharia de 

Materiais e 

Metalurgia 

Estrutura e Propriedades de 

Cerâmicas 
30 30 60 0 0 
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Profissional - 

Engenharia de 

Materiais e 

Metalurgia 

Síntese de Polímeros 15 15 30 0 0 

Carga Horária total do Período 465  

Carga horária total EaD 0  

Carga Horária total de Extensão (AAE) 0  
*1 – unidade curricular extensionista 

EaD – modalidade de ensino a distância 

AAE – atividade acadêmica de extensão 
 

 

 

Quadro 11 – Conteúdos curriculares do quinto período 

QUINTO PERÍODO CARGA HORÁRIA (h) 

ÁREA UNIDADE CURRICULAR TEORICA PRÁTICA TOTAL EaD AAE 

Básica - 

Humanidades 
Gestão Empresarial 30 0 30 0 0 

Básica – 

Fenômenos de 

Transporte 

Fundamentos de Fenômenos 

de Transporte 
60 15 75 0 0 

Básica – 

Mecânica dos 

Sólidos 

Resistência dos Materiais 60 0 60 0 0 

Básica – 

Eletricidade 

Aplicada 

Eletrotécnica Básica  15 15 30 0 0 

Básica – 

Química 

Fundamentos de 

Eletroquímica: Reações e 

Energia 

30 0 30 0 0 

Profissional - 

Engenharia de 

Materiais e 

Metalurgia 

Estrutura e Propriedades de 

Polímeros 
30 30 60 0 0 

Específica - 

Engenharia de 

Materiais e 

Metalurgia 

Introdução aos Materiais 

Compósitos 
30 15 45 0 0 

Específica - 

Engenharia de 

Materiais e 

Metalurgia 

Tratamentos Térmicos 30 30 60 0 0 

Carga Horária total do Período 390  

Carga horária total EaD 0  

Carga Horária total de Extensão (AAE) 0  
*1 – unidade curricular extensionista 

EaD – modalidade de ensino a distância 

AAE – atividade acadêmica de extensão 
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Quadro 12 – Conteúdos curriculares do sexto período 

SEXTO PERÍODO CARGA HORÁRIA (h) 

ÁREA 
UNIDADE 

CURRICULAR 
TEORICA PRÁTICA TOTAL EaD AAE 

Básica - 

Humanidades 
*3Optativa - - 30 - 0 

Profissional – 

Humanidades 
Gestão Ambiental 30 15 45 0 0 

Profissional – 

Áreas Clássicas 

de 

Fenomenologia 

e suas 

Aplicações 

Reologia 30 15 45 0 0 

Específica – 

Engenharia de 

Materiais e 

Metalurgia 

Comportamento Mecânico 

dos Materiais  
30 30 60 0 0 

Específica – 

Engenharia de 

Materiais e 

Metalurgia 

Processamento e Manufatura 

de Metais 1 
30 30 60 0 0 

Específica - 

Engenharia de 

Materiais e 

Metalurgia 

Processamento de 

Termorrígidos e Borrachas 
30 15 45 0 0 

Específica - 

Engenharia de 

Materiais e 

Metalurgia 

Processamento de Materiais 

Cerâmicos 
45 30 75 0 0 

Profissional - 

Engenharia de 

Materiais e 

Metalurgia 

Síntese de Cerâmicas 15 15 30 0 0 

Profissional – 

diversas áreas  

*1,4Engenharia de Materiais 

na Comunidade 

 
30 45 75 0 75 

Carga Horária total do Período 465  

Carga horária total EaD 0  

Carga Horária total de Extensão (AAE) 75  
*1 – unidade curricular extensionista 
*3 – unidade curricular optativa do ciclo de humanidades – grupo 2 
*4 – unidade curricular multidisciplinar 

EaD – modalidade de ensino a distância 

AAE – atividade acadêmica de extensão 
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Quadro 13 – Conteúdos curriculares do sétimo período 

SÉTIMO PERÍODO CARGA HORÁRIA (h) 

ÁREA UNIDADE CURRICULAR TEORICA PRÁTICA TOTAL EaD AAE 

Básica - 

Humanidades 
*3Optativa - - 30 - 0 

Específica – 

Engenharia de 

Materiais e 

Metalurgia 

Ensaios Mecânicos de 

Materiais  
30 30 60 0 0 

Profissional – 

Engenharia de 

Materiais e 

Metalurgia 

Técnicas de Análise de 

Materiais 
30 30 60 0 0 

Específica - 

Engenharia de 

Materiais e 

Metalurgia 

Corrosão e Degradação de 

Materiais 
30 15 45 0 0 

Específica - 

Engenharia de 

Materiais e 

Metalurgia 

Processamento e Manufatura 

de Metais 2 
30 30 60 0 0 

Específica - 

Engenharia de 

Materiais e 

Metalurgia 

Processamento de 

Termoplásticos 
30 30 60 0 0 

Específica - 

Engenharia de 

Materiais e 

Metalurgia 

*1Reciclagem de Materiais 30 45 75 0 75 

Carga Horária total do Período 390  

Carga horária total EaD 0  

Carga Horária total de Extensão (AAE) 75  
*1 – unidade curricular extensionista 
*3 – unidade curricular optativa do ciclo de humanidades – grupo 2 

EaD – modalidade de ensino a distância 

AAE – atividade acadêmica de extensão 

 

 

Quadro 14 – Conteúdos curriculares do oitavo período 

OITAVO PERÍODO CARGA HORÁRIA (h) 

ÁREA UNIDADE CURRICULAR TEORICA PRÁTICA TOTAL EaD AAE 

Básica - 

Humanidades 

Desenvolvimento de Novos 

Negócios 
15 15 30 0 0 

Profissional – 

Ergonomia e 

Segurança no 

Trabalho 

Fundamentos de Engenharia 

de Segurança no Trabalho 
45 0 45 0 0 

Específica - 

Engenharia de 

Introdução aos Materiais 

Avançados 
45 0 45 0 0 
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Materiais e 

Metalurgia 

Específica - 

Engenharia de 

Materiais e 

Metalurgia 

Análise de Falhas 30 30 60 0 0 

Específica – 

Metodologia 

Científica e 

Tecnológica 

Metodologia Aplicada ao TCC 30 0 30 0 0 

Carga Horária total do Período 210  

Carga horária total EaD 0  

Carga Horária total de Extensão (AAE) 0  
*1 – unidade curricular extensionista 

EaD – modalidade de ensino a distância 

AAE – atividade acadêmica de extensão 
 

 

Quadro 15 – Conteúdos curriculares do nono período 

NONO PERÍODO CARGA HORÁRIA (h) 

ÁREA UNIDADE CURRICULAR TEORICA PRÁTICA TOTAL EaD AAE 

Específica - 

Engenharia de 

Materiais e 

Metalurgia 

Seleção de Materiais 30 30 60 0 0 

Carga Horária total do Período 60  

Carga horária total EaD 0  

Carga Horária total de Extensão (AAE) 0  
*1 – unidade curricular extensionista 
*5 – atividade de síntese e integração de conhecimento 

EaD – modalidade de ensino a distância 

AAE – atividade acadêmica de extensão 

 

 

Quadro 16 – Conteúdos curriculares do décimo período 

DÉCIMO PERÍODO CARGA HORÁRIA (h) 

ÁREA UNIDADE CURRICULAR TEORICA PRÁTICA TOTAL EaD AAE 

Específica - 

Engenharia de 

Materiais e 

Metalurgia 

entre outras 

áreas 

*5Optativas - - 150 0 - 

ÁREA 
COMPONENTE 

CURRICULAR 
TEORICA PRÁTICA TOTAL EaD AAE 

*6SIC TCC - - 90 0 0 

*6SIC 
Estágio Curricular 

Supervisionado 
- - 360 0 0 

*6SIC Atividades Complementares - - 60 0 0 

Carga Horária total do Período 660  

Carga horária total EaD 0  
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Carga Horária total de Extensão (AAE) 0  
*1 – unidade curricular extensionista 
*5 – unidades curriculares optativas específicas 
*6 – atividade de síntese e integração de conhecimento 

EaD – modalidade de ensino a distância 

AAE – atividade acadêmica de extensão 

 

 

A distribuição das unidades curriculares obrigatórias do curso de Engenharia de 

Materiais por área de conhecimento é mostrada na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Distribuição das unidades curriculares obrigatórias por área de 

conhecimento 

Área / Unidade curricular CH (h) 

% da CH da área na CH 

total das unidades 

curriculares do curso 

Áreas Clássicas de Fenomenologias e suas aplicações 45 1,36 

REOLOGIA 45  

Educação em Engenharia 30 0,90 

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA 30  

Eletricidade Aplicada 30 0,90 

ELETROTÉNICA BÁSICA 30  

Engenharia de Materiais e Metalurgia 1410 42,53 

INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS1 75  

PRINCÍPIOS DE CIÊNCIA DOS MATERIAIS 1 30  

PRINCÍPIOS DE CIÊNCIA DOS MATERIAIS 2 45  

ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE METAIS 60  

ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE CERÂMICAS 60  

ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE POLÍMEROS 60  

COMPORTAMENTO MECÂNICOS DOS MATERIAIS 60  

ENSAIOS MECÂNICOS DOS MATERIAIS 60  

TÉCNICAS DE ANÁLISE DE MATERIAIS 60  

SÍNTESE DE CERÂMICAS 30  

SÍNTESE DE POLÍMEROS 30  

INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS COMPÓSITOS 45  

INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS AVANÇADOS 45  

TRATAMENTOS TÉRMICOS 60  

PROCESSAMENTO E MANUFATURA DE METAIS 1 60  

PROCESSAMENTO E MANUFATURA DE METAIS 2 60  

PROCESSAMENTO DE MATERIAIS CERÂMICOS 75  

PROCESSAMENTO DO TERMORRÍGIDOS E BORRACHAS 45  

PROCESSAMENTO DE TERMOPLÁSTICOS 60  
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CORROSÃO E DEGRADAÇÃO DE MATERIAIS 45  

RECICLAGEM DE MATERIAIS1 75  

ANÁLISE DE FALHAS 60  

SELEÇÃO DE MATERIAIS 60  

OPTATIVAS ESPECÍFICAS 150  

Ergonomia e Segurança do Trabalho 45 1,36 

FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA NO 

TRABALHO 

45  

Expressão Gráfica 60 1,81 

PROJETO DE ELEMENTOS E PEÇAS  60  

Fenômenos de Transporte 75 2,26 

FUNDAMENTOS DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE 75  

Física 225 6,79 

FÍSICA 1: FUNDAMENTOS DE CINEMÁTICA E DINÂMICA 

PARA ENGENHARIA 

45  

FÍSICA EXPERIMENTAL 1 30  

FÍSICA 2: FUNDAMENTOS DE ONDAS, FLUIDOS E 

TERMODINÂMICA PARA ENGENHARIA 

45  

FÍSICA EXPERIMENTAL 2 30  

FÍSICA 3: FUNDAMENTOS DO ELETROMAGNETISMO 45  

FÍSICA EXPERIMENTAL 3 30  

Humanidades  420 12,672 

INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS ACADÊMICOS 30  

COMUNICAÇÃO ORAL ESTRATÉGIA 30  

METODOLOGIA DA PESQUISA 30  

ECONOMIA  30  

GESTÃO EMPRESARIAL 30  

GESTÃO AMBIENTAL 45  

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS 30  

ENGENHARIA DE MATERIAIS NA COMUNIDADE1 75  

OPTATIVAS – GRUPO 1 60  

OPTATIVAS – GRUPO 2 60  

Informática/Ciência da Computação 60 1,81 

COMPUTAÇÃO 1 60  

Matemática 450 13,57 

FUNDAMENTOS DE CÁLCULO PARA ENGENHARIA 60  

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 60  

ÁLGEBRA LINEAR 45  

GEOMETRIA ANALÍTICA 45  
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CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2B 60  

ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA 60  

CÁLCULO NUMÉRICO 60  

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS 60  

Mecânica dos Sólidos 105 3,17 

PRINCÍPIOS DE ESTÁTICA PARA ENGENHARIA 45  

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 60  

Metodologia Científica e Tecnológica 30 0,90 

METODOLOGIA APLICADA AO TCC 30  

Química 285 8,60 

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA 45  

INTRODUÇÃO À QUÍMICA EXPERIMENTAL 30  

QUÍMICA ANALÍTICA 30  

QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL 30  

QUÍMICA DE COORDENAÇÃO 60  

QUÍMICA ORGÂNICA 60  

FUNDAMENTOS DE ELETROQUÍMICA: REAÇÕES E ENERGIA 30  

Termodinâmica 45 1,36 

TERMODINÂMICA 45  

CARGA HORÁRIA TOTAL DAS UNIDADES CURRICULARES 3315 100 

1unidade curricular extensionista 
2carga horária de humanidades (no mínimo de 10% sobre a CH das unidades 

curriculares) 

  

 

 

Conforme a áreas de conhecimento da CAPES, na área Engenharia de Materiais e 

Metalúrgica (3.03.00.00-2) incluem-se as subáreas: Instalações e Equipamentos 

Metalúrgicos (3.03.01.00-9); Metalurgia Extrativa (3.03.02.00-5); Metalurgia de 

Transformação (3.03.03.00-1); Metalurgia Física (3.03.04.00-8) e Materiais não Metálicos 

(3.03.05.00-4). As unidades curriculares assim classificadas possuem conhecimentos 

específicos dessas subáreas. 

As unidades curriculares obrigatórias e optativas previstas para o ciclo de 

humanidades são classificadas em áreas e mostradas na Tabela 3. Da carga horária do ciclo 

de humanidades do curso de Engenharia de Materiais, 300 horas correspondem a unidades 

curriculares obrigatórias, enquanto que 120 horas são integralizadas por meio de unidades 

curriculares optativas. Outras unidades curriculares optativas serão elaboradas e incluídas na 

matriz no decorrer da sua implementação.  
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Tabela 3 – Distribuição das unidades curriculares obrigatórias e optativas do ciclo de 

humanidades de acordo com a área 

ÁREA UNIDADES CURRICULARES CARGA HORÁRIA (h) 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL EaD AAE 

Ciências 

humanas 

ESTUDOS ÉTNICOS E RACIAIS4 15 15 30 0 0 

ESTUDOS SOCIAIS DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA 

15 15 30 0 0 

ESTUDOS POLÍTICOS E 

SOCIAIS CONTEMPORÂNEOS 

15 15 30 0 0 

Carga horária total da área 90   

Carga horária total EaD 0   

Carga horária total de extensão (AAE) 0   

Ciências 

sociais 

aplicadas 

METODOLOGIA DA PESQUISA3 30 0 30 0 0 

DESENVOLVIMENTO DE 

NOVOS NEGÓCIOS3 

15 15 30 0 0 

ECONOMIA3 30 0 30 0 0 

GESTÃO AMBIENTAL3 30 15 45 0 0 

ENGENHARIA DE MATERIAIS 

NA COMUNIDADE1,3 

30 45 75 0 75 

GESTÃO EMPRESARIAL3 30 0 30 0 0 

PROJETO DE PRODUTO5 30 30 60 0 0 

ECONOMIA DO MEIO 

AMBIENTE5 

15 15 30 0 0 

FUNDAMENTOS DA 

ENGENHARIA ECONÔMICA5 

30 0 30 0 0 

GESTÃO DA INOVAÇÃO E DA 

TECNOLOGIA5 

30 0 30 0 0 

GESTÃO DA MANUTENÇÃO5 30 30 60 0 0 

GESTÃO DA QUALIDADE5 30 30 60 0 0 

GESTÃO DA QUALIDADE DE 

VIDA NO TRABALHO1,5 

15 45 60 0 60 

GESTÃO DE PESSOAS5 30 30 60 0 0 

GESTÃO DE PROJETOS5 30 30 60 0 0 

GESTÃO DA CADEIA DE 

SUPRIMENTOS5 

30 30 60 0 0 

PLANEJAMENTO E CONTROLE 

DE PRODUÇÃO 15 

30 30 60 0 0 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO5 

15 15 30 0 0 

GESTÃO DA PRODUÇÃO E DA 

QUALIDADE5 

30 30 60 0 0 

MACROECONOMIA5  30 0 30 0 0 

TÓPICOS EM FINANÇAS5 15 15 30 0 0 

Carga horária total da área 955   

Carga horária total EaD 0   

Carga horária total de extensão (AAE) 135   

Linguística, 

letras e artes  

INTERPRETAÇÃO E 

PRODUÇÃO DE TEXTOS3 

CIENTÍFICOS E PROFISSIONAIS 

NA ENGENHARIA  

0 30 30 0 0 

COMUNICAÇÃO ORAL 

ESTRATÉGICA3 

15 15 30 0 0 

LIBRAS 14 15 15 30 0 0 

FRANCÊS PARA FINS 

ACADÊMICOS DD14 

30 30 60 0 0 

FRANCÊS PARA FINS 30 30 60 0 0 
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ACADÊMICOS DD24 

FRANCÊS PARA FINS 

ACADÊMICOS DD34 

30 30 60 0 0 

Carga horária total da área 405   

Carga horária total EaD 0   

Carga horária total de extensão (AAE) 0   
1unidade curricular extensionista 
3unidade curricular obrigatória do ciclo de humanidades  
4unidade curricular optativa do ciclo de humanidades – grupo 1 
5unidade curricular optativa do ciclo de humanidades – grupo 2 

EaD – modalidade de ensino a distância 

AAE – atividade acadêmica de extensão 

    

 

As unidades curriculares optativas específicas do curso previstas até o momento estão 

descritas no Quadro 17, sendo que a carga horária mínima obrigatória a ser cursada é de 150 

horas. Os pré-requisitos dessas unidades curriculares são definidos em função do período 

e/ou da(s) unidade(s) curricular(es) anteriores que tratam de conhecimentos e competências 

necessárias para sua realização. Dentre as unidades curriculares optativas (de humanidade ou 

mesmo específicas), as que são de caráter extensionista são computadas tanto na carga 

horária das unidades curriculares específicas, quanto na carga horária de extensão. Durante 

a implementação do PPC, outras unidades curriculares para esse grupo serão desenvolvidas 

e inseridas na matriz. 

  

Quadro 17 – Unidades curriculares optativas específicas do curso 

ÁREA: Engenharia de Materiais e Metalurgia 

entre outras áreas 
CARGA HORÁRIA (h) 

UNIDADES CURRICULARES TEORICA PRÁTICA TOTAL EaD AAE 

BLENDAS POLIMÉRICAS 45 15 60 0 0 

CERÂMICAS POROSAS 30 15 45 0 0 

CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÃO 
30 30 60 0 0 

*1DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO 1 15 45 60 0 60 
*1DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO 2 0 60 60 0 60 

EMBALAGENS 30 0 30 0 0 

*1DESIGN DE SOLUÇÕES PARA 

PROBLEMAS REAIS 
0 120 120 0 120 

FUNDIÇÃO 30 15 45 0 0 

*1INDUSTRY 4.0 15 105 120 0 120 

INTRODUÇÃO A NANOTECNOLOGIA 30 0 30 0 0 

MATERIAIS DENTÁRIOS 30 0 30 0 0 

MATERIAIS PARA DISPOSITIVOS 

ELETRÔNICOS 
30 0 30 0 0 

METALURGIA DO PÓ 30 15 45 0 0 
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PLÁSTICOS DE ENGENHARIA 30 30 60 0 0 

*1PROCESSO DE PROJETO EM 

ENGENHARIA 
0 120 120 0 120 

PROJETO ACADÊMICO EM COMPÓSITOS 0 60 60 0 0 

REFRATÁRIOS 30 0 30 0 0 

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE 

COMPÓSITOS 
15 45 60 0 0 

SOLDAGEM 30 15 45 0 0 

TECNOLOGIA DAS ARGILAS 30 30 60 0 0 

TÓPICOS DE CARACTERIZAÇÃO DE 

MATERIAIS - DRX 
30 15 45 0 0 

TRIBOLOGIA 30 30 600 0 0 

TOTAL 1125  

Carga horária total EaD 0  

Carga Horária total de Extensão (AAE) 360  
*E – unidade curricular extensionista 

EaD – modalidade de ensino a distância 

AAE – atividade acadêmica de extensão 
 

 

Os componentes curriculares definidos na matriz do curso estão dispostos na Tabela 

4. Esses componentes são obrigatórios para a formação do estudante. O Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) possui 90 horas, sendo realizado no nono e décimo período, e 

contempla a elaboração do projeto de TCC e sua execução (produto do TCC). As Atividades 

Complementares podem ser realizadas a partir do ingresso do estudante no curso e ser 

integralizada até o décimo período. O Estágio Curricular Supervisionado corresponde a 360 

horas e pode ser realizado a partir do oitavo período do curso. Esses componentes curriculares 

serão mais detalhados no item 5. 

Da carga horária de atividades de extensão, 225 horas correspondem a três unidades 

curriculares extensionistas obrigatórias e as 180 horas restantes devem ser integralizadas por 

meio de outras atividades de extensão. Dentre essas atividades, o estudante pode optar em 

realizá-las das seguintes formas:  

- Cursando unidades curriculares optativas do curso de caráter extensionista, como 

exemplo, DESIGN DE SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS REAIS, PROCESSO DE 

PROJETO EM ENGENHARIA e INDUSTRY 4.0, todas com carga horária de 120 horas e 

ofertadas em rede entre os campi da UTFPR, entre outras citadas no Quadro 17; unidades 

curriculares optativas extensionistas do ciclo de humanidades (Tabela 3) e as que serão ainda 

desenvolvidas e inseridas futuramente no PPC; 

- Cursando unidades curriculares extensionistas de outros cursos; 
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- Participando de projetos e ações de extensão promovidos pelo curso ou por outros 

cursos; 

- Atuando em atividades de extensão da empresa júnior do curso - SMat Jr., uma vez 

que entre as atividades realizadas pela empresa junto à comunidade externa estão os projetos 

e serviços realizados para empresas, assim como ações de capacitação; 

- Atuando em atividades de extensão promovidas pelo Centro Acadêmico de 

Engenharia de Materiais – CAEMA junto à comunidade externa. 

 

Tabela 4 – Componentes curriculares e carga horária total do curso 

Componente Curricular CH (h) 

TCC 90 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 360 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 60 

ATIVIDADES ACADÊMICAS DE EXTENSÃO6 180 

CARGA HORÁRIA TOTAL DOS COMPONENTES CURRICULARES 690 

CARGA HORÁRA TOTAL DO CURSO7  4005 

6carga horária de atividades de extensão que quando somada a 225 horas, que compreende a CH das unidades 

curriculares extensionistas, equivalem a 10,11% da CH total do curso (4005 horas) 
7carga horária total do curso é a soma da CH total das unidades curriculares com a CH total dos componentes curriculares 

 

Nas Tabelas de 5 a 13 as unidades curriculares obrigatórias são apresentadas por 

período do curso, em termos da carga horária total; carga horária teórica; carga horária 

prática; carga horária na modalidade EaD; carga horária de atividades acadêmicas de 

extensão; pré-requisito e ementa (temas de estudo). As unidades curriculares optativas de 

humanidades (grupo 1 e 2) e específicas são apresentadas nas Tabelas 14, 15 e 16, 

respectivamente. 

 

Tabela 5 – Unidades curriculares do 1° período 

Unidade Curricular: INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS CIENTÍFICOS E 

PROFISSIONAIS NA ENGENHARIA 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 0 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Estratégias de leitura de texto acadêmico: artigo científico.  Produção de textos 

científicos: resumo, relatório técnico e resenha, usando editor de texto. 

 

Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE CÁLCULO PARA ENGENHARIA 

Núcleo: Conteúdos Básicos 
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Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

60 0 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Conjuntos Numéricos Reais: tipos de conjuntos, relações de pertinência, 

propriedades, operações e representações em intervalos reais. Expressões 

algébricas: produtos notáveis, polinômio, fatoração e operação. Equações e 

inequações polinomiais na Engenharia: definições, representações gráficas, tipos e 

técnicas de resolução e de validação. Funções de uma variável aplicadas: conceitos, 

tipos, operações, representações e análises gráficas. Limites: definição, 

propriedades e cálculos para funções de uma variável real. 

Unidade Curricular: COMPUTAÇÃO 1 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Introdução a Programação de Computadores. Comandos de entradas e saídas e 

Tipos de variáveis. Operadores matemáticos, lógicos e relacionais.  Comando de 

Seleção. Comandos de Repetição. Estrutura de Dados: vetores e matrizes.  

Procedimentos e Funções. 

Unidade Curricular: INTRODUÇÃO À ENGENHARIA 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos:  

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 0 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Engenharia como profissão: abordagem histórica e a função do engenheiro. 

Ferramentas de Engenharia. Comunicação oral, escrita e Desenho universal na 

Engenharia, aplicado em projetos acadêmicos. 

Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE QUÍMICA 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

45 0 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Estrutura eletrônica e propriedades periódicas. Conceitos fundamentais sobre 

ligações químicas. Geometria molecular e teorias de ligações. Reações químicas: 

estequiometria e cinética química. 

Unidade Curricular: INTRODUÇÃO À QUÍMICA EXPERIMENTAL 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

0 30 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Instruções gerais para atividades práticas em laboratório de química. 

Procedimentos básicos de laboratório de química. Reações químicas: 

estequiometria e cinética química. Propriedades das soluções e dos compostos 

iônicos e moleculares.  

Unidade Curricular: INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Não há 
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Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 45 75 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 75 

Ementa Introdução à Ciência e Engenharia de Materiais: uma visão do tetraedro funcional 

(estrutura, propriedades, processamento e aplicação). Classificação dos Materiais: 

metais, cerâmicas, polímeros, compósitos e avançados. Principais características 

envolvendo propriedades físicas e químicas dos materiais e suas aplicações. 

 

 Tabela 6 – Unidades curriculares do 2° período 

Unidade Curricular: COMUNICAÇÃO ORAL ESTRATÉGICA 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

15 15 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Processo de comunicação para apresentação em público: planejamento, estratégias, 

elementos da comunicação verbal e não verbal e procedimentos para apresentação, 

elaboração e avaliação de exposição oral em público. 

Unidade Curricular: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Fundamentos de Cálculo para Engenharia 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

60 0 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Polinômios: derivadas e antiderivadas. Derivadas: conceito, interpretação 

geométrica e física, regras de derivação e aplicações em engenharia. Integrais: 

conceito, interpretação geométrica, técnicas de integração e aplicações em 

engenharia. 

Unidade Curricular: ÁLGEBRA LINEAR 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Fundamentos de Cálculo para Engenharia 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

45 0 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Sistemas Lineares: definição, classificação e método de solução. Espaço vetorial: 

base, dimensão, e produto interno. Transformações lineares entre espaços vetoriais: 

autovalores e autovetores. 

Unidade Curricular: GEOMETRIA ANALÍTICA 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Fundamentos de Cálculo para Engenharia 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

45 0 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Vetores: conceito, representações geométricas e álgebra vetorial. Retas, planos e 

espaço: definição, tipos, equações e posições relativas. Figuras planas: polígonos 

convexos, circunferência, propriedades geométricas e métricas e aplicações. 

Quádricas e cônicas: conceitos, classificação e equacionamentos. 

Unidade Curricular: FÍSICA 1: FUNDAMENTOS DE CINEMÁTICA E DINÂMICA PARA 

ENGENHARIA 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Fundamentos de Cálculo para Engenharia 
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Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

45 0 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Conceitos e Aplicações da Cinemática. Conceitos e Aplicações da Dinâmica. 

Trabalho e Energia: conceitos e aplicações. Momento Linear, Momento Angular: 

conceitos e aplicações. 

Unidade Curricular: FÍSICA EXPERIMENTAL 1 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Fundamentos de Cálculo para Engenharia 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

0 30 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Instrumentos de Medidas. Medidas e Erros: algarismos significativos, limites de 

precisão e calibração de instrumentos. Tipos de Erros e Medidas: medidas diretas 

e indiretas, propagação de erros. Aplicações dos Fundamentos da Cinemática: 

movimento em uma ou duas dimensões, movimentos uniformes ou acelerados.  

Aplicações dos Fundamentos da Dinâmica: força, torque e condições de equilíbrio. 

Leis de Conservação: colisões e a conservação do momento linear; conservação da 

energia; conservação do momento angular. 

Unidade Curricular: QUÍMICA ANALÍTICA 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Fundamentos de Química; Introdução à Química Experimental 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 0 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Ferramentas Básicas de Química Analítica. Fundamentos de Equilíbrios Químicos 

Homogêneo e Heterogêneo. Fundamentos de Análise Química Quantitativa: 

Métodos de Análise Gravimétricos e Volumétricos. 

Unidade Curricular: QUÍMICA DE COORDENAÇÃO 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Fundamentos de Química; Introdução à Química Experimental 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Tabela periódica e a formação de compostos de coordenação (CC). Particularidades 

dos compostos de coordenação (CC). Teorias de ligação em compostos de 

coordenação (CC). Compostos organometálicos e reações em compostos de 

coordenação (CC). 

Unidade Curricular: PRINCÍPIOS DE CIÊNCIA DOS MATERIAIS 1 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Fundamentos de Química 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 0 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Estrutura interatômica e intermolecular dos materiais: tipos e variações. 

Imperfeições estruturais: defeitos, tipos e influência. Introdução às propriedades: 

mecânicas, térmicas, elétricas, ópticas e magnéticas. 

 

 Tabela 7 – Unidades curriculares do 3° período 

Unidade Curricular: METODOLOGIA DA PESQUISA 

Núcleo: Conteúdos Básicos 
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Pré-requisitos: Interpretação e Produção de Textos Acadêmicos 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 0 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Conhecimento e Método científico, Leis e teorias, Comunicação e integridade 

científica. Etapas da prática da pesquisa - problematização, hipóteses, variáveis e o 

fluxograma da pesquisa. Relatórios de pesquisa e normas técnicas vigentes para 

elaboração de texto/trabalho científico. 

Unidade Curricular: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2B 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Cálculo Diferencial e Integral 1; Geometria Analítica 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

60 0 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Funções de duas e três variáveis a valores reais. Derivadas parciais: conceito, 

propriedades, interpretações geométricas e aplicações. Funções e valores vetoriais: 

conceito e interpretação geométrica. Integrais duplas e triplas: conceito, 

propriedades e aplicações. Integrais de linha: conceito, propriedades e aplicações. 

Unidade Curricular: ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Cálculo Diferencial e Integral 1 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Estatística descritiva: tipos de estudo, análise descritiva e análise exploratória. 

Modelos probabilísticos: discretos e contínuos. Inferência estatística: intervalos de 

confiança e teste de hipóteses. Estatística experimental: planejamento e análise 

experimental. 

Unidade Curricular: PROJETO DE ELEMENTOS E PEÇAS  

Núcleo: Conteúdos Profissionais 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

15 45 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Introdução ao desenho técnico e às normas ABNT: breve histórico, desenho 

assistido por computador e normas técnicas. Criação e edição de figuras planas, 

sistema isométrico e perspectiva isométrica, em representação em 3D. Perspectiva 

cavaleira, perspectiva cônica, em representação 3D. Técnicas de cotagem, 

aplicação de escalas, projeções ortogonais, em representação 2D. Representação de 

elementos ocultos: cortes e seções. Sistema tridimensional: criação e edição de 

sólidos, renderização e propriedades dos sólidos. 

Unidade Curricular: FÍSICA 2: FUNDAMENTOS DE ONDAS, FLUIDOS E TERMODINÂMICA 

PARA ENGENHARIA 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Cálculo Diferencial e Integral 1; Física 1: Fundamentos de Cinemática e 

Dinâmica para Engenharia 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

45 0 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Oscilações e Ondas Mecânicas: conceitos e aplicações.  Mecânica dos Fluidos: 

princípios e aplicações. Fundamentos da Termodinâmica e da Teoria Cinética dos 

Gases. 
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Unidade Curricular: FÍSICA EXPERIMENTAL 2 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Cálculo Diferencial e Integral 1; Física 1: Fundamentos de Cinemática e 

Dinâmica para Engenharia e Física Experimental 1 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

0 30 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Aplicações dos Fundamentos da Mecânica dos Fluidos.  Sistemas Oscilatórios: 

conceitos e aplicações. Ondas Mecânicas: conceitos e aplicações.  Aplicações da 

Termodinâmica: termometria, calorimetria e lei dos gases. 

Unidade Curricular: QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Química Analítica 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

0 30 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Introdução aos Métodos Clássicos de Análise Química.  Equilíbrios Químicos 

Homogêneo e Heterogêneo: Aplicações. Análise Química Quantitativa: Aplicações 

dos Métodos Gravimétrico e Volumétrico de Análises. 

Unidade Curricular: QUÍMICA ORGÂNICA 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Fundamentos de Química; Introdução ao Laboratório de Química 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Estrutura e ligações químicas das moléculas orgânicas.  Propriedades dos 

compostos orgânicos. Isomeria e estereoquímica. Reatividade dos hidrocarbonetos 

e mecanismos de reação. Reatividade dos álcoois e aromaticidade.  Reatividade dos 

compostos carbonílicos. 

Unidade Curricular: PRINCÍPIOS DE CIÊNCIA DOS MATERIAIS 2 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Princípios de Ciência dos Materiais 1 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

45 0 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Difusão. Diagramas de equilíbrio de fases. Propriedades mecânicas dos materiais, 

discordâncias e mecanismos de aumento de resistência.  Propriedades térmicas e 

elétricas dos materiais. Propriedades ópticas e magnéticas dos materiais. 

 

Tabela 8 – Unidades curriculares do 4° período 

Unidade Curricular: ECONOMIA 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 0 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Fundamentos da Microeconomia. Custos, Mercados e Preço. 

Unidade Curricular: CÁLCULO NUMÉRICO 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Álgebra Linear; Cálculo Diferencial e Integral 1; Computação 1 

Carga horária (horas) Teórica Prática Total 
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30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Fundamentos da computação numérica. Cálculo de raízes de funções. Resolução 

de sistemas lineares. Ajustes de curvas e interpolação. Métodos numéricos para 

cálculo de integrais definidas. Solução numérica de equações diferenciais 

ordinárias. 

Unidade Curricular: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Cálculo Diferencial e Integral 1; Cálculo Diferencial e Integral 2B; Álgebra 

Linear 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Definições de equações diferenciais e suas classificações; problemas de valor 

inicial; solução particular e geral. Equações diferenciais ordinárias (EDO) de 

primeira ordem: equações lineares, equações de variáveis separáveis, equações 

exatas; equações de Bernoulli; aplicações das equações diferenciais lineares de 1ª 

ordem em diferentes contextos da Engenharia. Equações diferenciais de ordem 

superior: equações lineares e homogêneas com coeficientes constantes; equações 

diferenciais ordinárias não-homogêneas: método dos coeficientes a determinar; 

método da variação de parâmetros; equação de Cauchy-Euler; aplicações das 

equações diferenciais lineares de segunda ordem.   Sistemas de equações 

diferenciais ordinárias, sistemas autônomos e estabilidade. 

Unidade Curricular: PRINCÍPIOS DE ESTÁTICA PARA ENGENHARIA 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Geometria Analítica; Física 1: Fundamentos de Cinemática e Dinâmica para 

Engenharia 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

45 0 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Operações com vetores força e momento. Equilíbrio estático de partículas. 

Equilíbrio estático de corpos rígidos. Centroide e momento de inércia.  Introdução 

à análise de estruturas. 

Unidade Curricular: FÍSICA 3: FUNDAMENTOS DO ELETROMAGNETISMO 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Física 1: Fundamentos de Cinemática e Dinâmica para Engenharia; Cálculo 

Diferencial e Integral 2B 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

45 0 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Fundamentos da Eletrostática e Aplicações da Lei de Gauss.  Eletricidade e 

Magnetismo: conceitos e aplicações. Campos Magnéticos Produzidos por 

Correntes: princípios e aplicações. Indução e Indutância: princípios e aplicações. 

Unidade Curricular: FÍSICA EXPERIMENTAL 3 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Física Experimental 2 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

0 30 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Princípios da Eletrostática e Eletrodinâmica. Medidas Elétricas: equipamentos e 

instrumentos de medidas. Medidas Básicas em Circuitos Elétricos de Corrente 

Contínua. Aplicações de Campos Magnéticos Produzidos por Correntes CC e CA. 

Unidade Curricular: TERMODINÂMICA 
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Núcleo: Conteúdos profissionais 

Pré-requisitos: Fundamentos de Química; Física 2: Fundamentos de Ondas, Fluidos e 

Termodinâmica para Engenharia 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

45 0 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Introdução à termodinâmica: estado termodinâmico, lei geral dos gases, gás ideal, 

lei de Dalton. Princípios da termodinâmica, lei zero, calor, trabalho, energia interna, 

primeira lei, capacidade térmica. Transformação da matéria: Entalpia e 

termoquímica, segunda lei da termodinâmica, entropia e terceira lei da 

termodinâmica. Funções auxiliares, energia livre de Gibbs, energia livre de 

Helmholtz, misturas e diagramas de fase. Termodinâmica de superfície: energia de 

superfície, tensão superficial, capilaridade e adsorção gasosa em superfícies, 

isoterma de Langmuir, Freundlich e BET. 

Unidade Curricular: ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE METAIS 

Núcleo: Conteúdos Profissionais 

Pré-requisitos: Princípios de Ciência dos Materiais 2 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Critérios de classificação das ligas metálicas ferrosas e não ferrosas; influência da 

estrutura cristalina dos metais e dos elementos liga na classificação dos materiais 

de construção metálica e conformação dos metais. Encruamento, recuperação, 

recristalização e crescimento de grãos em metais conformados plasticamente. 

Diagrama Fe-C e outros principais diagramas de fases. Propriedades mecânicas e 

físicas dos metais.  Biocompatibilidade de materiais metálicos. 

Unidade Curricular: ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE CERÂMICAS 

Núcleo: Conteúdos Profissionais 

Pré-requisitos: Princípios de Ciência dos Materiais 2 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Composição química dos materiais cerâmicos e aplicações em diagramas de 

equilíbrio de fases. Vidros e Vitrocêramicas: tipos, propriedades e aplicações. 

Biocerâmicas: tipos, composições, aplicações. Sinterização: teoria e tipos de 

sinterização.  Propriedades dos materiais cerâmicos: térmicas, ópticas, químicas, 

elétricas, magnéticas. 

Unidade Curricular: SÍNTESE DE POLÍMEROS 

Núcleo: Conteúdos Profissionais 

Pré-requisitos: Química Orgânica; Princípios de Ciência dos Materiais 2 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

15 15 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Tipos de síntese: em cadeia, etapas, via radicais livres e por abertura de anel. 

Polimerização em cadeia estéreo-regular. Polimerização em massa, solução e 

emulsão e cinética de polimerização. 

 

 Tabela 9 – Unidades curriculares do 5° período 

Unidade Curricular: GESTÃO EMPRESARIAL 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) Teórica Prática Total 
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30 0 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Conceitos básicos de Administração de Empresas.  Planejamento e Ferramentas 

Gerenciais. 

Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Equações Diferenciais Ordinárias; Física 2: Fundamentos de Ondas, Fluidos e 

Termodinâmica para Engenharia; Termodinâmica 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

60 15 75 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Conceitos fundamentais dos fluidos. Conservação da vazão mássica e da energia 

em escoamento permanente de fluido. Perdas de carga em escoamento de fluidos 

em condutos forçados. Introdução aos modos de transferência de calor e massa: 

conceito, mecanismos e equações. Condução em regime estacionário e não 

estacionário.  Fundamentos de transferência de calor por Convecção e Radiação. 

Fundamentos de Transferência de Massa. 

Unidade Curricular: ELETROTÉCNICA BÁSICA 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Física 3: Fundamentos do Eletromagnetismo; Física Experimental 3 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

15 15 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Circuitos de corrente alternada monofásicos: conceitos de geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica. Circuitos de corrente alternada trifásicos: possíveis 

ligações, comportamentos e fator de potência. 

Unidade Curricular: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Princípios de Estática para Engenharia 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

60 0 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Conceito de tensão e deformação. Carregamento axial. Torção. Flexão. Colunas. 

Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DA ELETROQUÍMICA: REAÇÕES E ENERGIA 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Fundamentos de Química; Introdução à Química Experimental 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 0 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Fundamentos da Eletroquímica. Sistemas Eletroquímicos.  Princípios de Geração e 

Armazenamento de Energia Eletroquímica. 

Unidade Curricular: INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS COMPÓSITOS 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Princípios de Ciência dos Materiais 2 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 15 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Materiais compósitos e seus constituintes: matriz, reforço e núcleo. Principais 

métodos de manufatura: conceitos, vantagens e desvantagens. Fabricação e análise 

de materiais compósitos (lâmina, estrutura sanduíche, propriedade específica). 

Unidade Curricular: ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE POLÍMEROS 
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Núcleo: Conteúdos profissionais 

Pré-requisitos: Princípios de Ciência dos Materiais 2; Síntese de Polímeros 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Conceitos gerais e estruturas moleculares dos poliméricos. Massa molar e 

solubilidade de polímeros. Cristalinidade e transições térmicas dos polímeros. 

Correlação entre estrutura, propriedades e aplicações dos polímeros. 

Unidade Curricular: TRATAMENTOS TÉRMICOS 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Estrutura e Propriedades de Metais 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Tratamentos térmicos para aços abrangendo os diagramas de fase, 

diagramas/curvas TTT (Tempo – Temperatura – Transformação) e TRC 

(Transformação por Resfriamento Contínuo). Mecanismos de endurecimento 

durante os tratamentos térmicos. Tratamentos térmicos empregados nas principais 

ligas comerciais ferrosas e não ferrosas. Tratamentos termoquímicos empregados 

em ligas ferrosas.  Caracterização microestrutural e das propriedades mecânicas 

dos metais antes e após tratamentos térmicos. 

 

 Tabela 10 – Unidades curriculares do 6° período 

Unidade Curricular: GESTÃO AMBIENTAL 

Núcleo: Conteúdos profissionais 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 15 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Conceitos de Poluição e Controle Ambiental. Sistemas de Gestão Ambiental 

(SGA): Desenvolvimento e Elementos para Implementação. 

Unidade Curricular: REOLOGIA 

Núcleo: Conteúdos profissionais 

Pré-requisitos: Fundamentos de Fenômenos de Transporte 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 15 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Introdução aos conceitos fundamentais de reologia. Comportamento reológico e 

classificação dos materiais. Reometria. Viscoelasticidade e Viscoelasticidade 

linear. Reologia de sistemas dispersos. 

Unidade Curricular: COMPORTAMENTO MECÂNICO DOS MATERIAIS 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Princípios de Ciência dos Materiais 2; Resistência dos Materiais 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Análise de tensão e deformação. Comportamento elástico. Plasticidade. Fratura dos 

materiais. Fluência dos materiais. 

Unidade Curricular: PROCESSAMENTO E MANUFATURA DE METAIS 1 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Estrutura e Propriedades de Metais 
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Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Processamento e manufatura de metais: características gerais dos processos e dos 

seus produtos. Obtenção de matérias-primas metálicas: processos de extração, 

redução e refino. Solidificação de metais: nucleação, crescimento e estruturas. 

Fundição: processos e suas características, defeitos de produtos fundidos. 

Processos de união: soldagem e brasagem. 

Unidade Curricular: PROCESSAMENTO DE TERMORRÍGIDOS E BORRACHAS 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Estrutura e Propriedades de Polímeros 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 15 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Resinas termofixas: tipos e características, propriedades físico-químicas e 

influência no processamento. Formulação, processamento e propriedades pós 

processamento dos termofixos. Borrachas: tipos e características, propriedades 

físico-químicas e influência no processamento. Aditivos e cargas em borrachas. 

Unidade Curricular: PROCESSAMENTO DE MATERIAIS CERÂMICOS 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Estrutura e Propriedades de Cerâmicas 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 45 75 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Pós cerâmicos: definições, tipos, morfologia, plasticidade, caracterização. 

Preparação dos pós: moagem, granulação, empacotamento de partículas, 

composição das massas cerâmicas. Consistência de processamento cerâmico: 

estados de consistência, suspensões estabilizadas, mecanismos de estabilização de 

suspensões.  Processamento e conformação: prensagem uniaxial e isostática, 

extrusão, injeção e colagem.  Tratamento Térmico. Vidros: Composição e 

fabricação. 

Unidade Curricular: SÍNTESE DE CERÂMICAS 

Núcleo: Conteúdos profissionais 

Pré-requisitos: Estrutura e Propriedades de Cerâmicas 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

15 15 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Síntese via fase sólida. Síntese via fase líquida. Síntese via fase gasosa. 

Unidade Curricular: ENGENHARIA DE MATERIAIS NA COMUNIDADE 

Núcleo: Conteúdos profissionais 

Pré-requisitos:  

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 45 75 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 75 

Ementa Elaboração de projetos direcionados à comunidade externa. Execução de projetos 

direcionados à comunidade externa. Divulgação da Engenharia de Materiais. 

 

 Tabela 11 – Unidades curriculares do 7° período 

Unidade Curricular: ENSAIOS MECÂNICOS DE MATERIAIS 

Núcleo: Conteúdos Específicos 

Pré-requisitos: Princípios de Ciência dos Materiais 1; Resistência dos Materiais 
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Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Normas Técnicas. Ensaio de Impacto e Frequência natural de vibração. Ensaio de 

Dureza e Microdureza. Ensaio de Torção, Fluência, Fadiga, Desgaste e Fabricação 

em metais: embutimento e dobramento. Ensaio de Tração. Ensaio de Compressão 

e Flexão. Ensaio de Tomografia, Radiografia por raios X e raios gama, Ultrassom, 

Partículas magnéticas, Líquidos penetrantes. 

Unidade Curricular: TÉCNICAS DE ANÁLISE DE MATERIAIS 

Núcleo: Conteúdos profissionais 

Pré-requisitos: Princípios de Ciência dos Materiais 2 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Caracterização de Pós e Materiais Porosos. Caracterização por Análises Térmicas. 

Caracterização Microestrutural. Determinação da Composição Química Elementar. 

Caracterização Estrutural de Materiais. 

Unidade Curricular: CORROSÃO E DEGRADAÇÃO DE MATERIAIS 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Química Analítica Experimental; Eletroquímica: Reações e Energia; Estrutura e 

Propriedades de Metais; Estrutura e Propriedades de Polímeros; Estrutura e 

Propriedades de Cerâmicas 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 15 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Fundamentos de Corrosão. Monitoramento e Testes de Corrosão. Métodos de 

Proteção Contra Corrosão. Corrosão e Degradação de Materiais Não Metálicos. 

Unidade Curricular: PROCESSAMENTO E MANUFATURA DE METAIS 2 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Comportamento Mecânico dos Materiais; Processamento e Manufatura de Metais 

1 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Processos de conformação volumétrica. Processos de conformação de chapas. 

Textura e anisotropia. Metalurgia do pó. Noções de metrologia.  Processos de 

fabricação por usinagem. 

Unidade Curricular: PROCESSAMENTO DE TERMOPLÁSTICOS 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Estrutura e Propriedades de Polímeros 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Reologia dos materiais termoplásticos. Termoplásticos tipos e características. 

Formulação e propriedades de materiais compostos. Processamento e conformação 

de materiais termoplásticos. Reciclagem de termoplásticos. 

Unidade Curricular: RECICLAGEM DE MATERIAIS 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Gestão Ambiental e estar no 6º período 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 45 75 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 
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Carga horária destinada às AAE (horas) 75 

Ementa Fundamentos do ciclo de vida dos materiais e reciclagem.  Classificação e 

gerenciamento de resíduos sólidos. Técnicas de reciclagem de materiais. Aspectos 

sociais, econômicos e políticos da reciclagem. 

 

 Tabela 12 – Unidades curriculares do 8° período 

Unidade Curricular: DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS 

Núcleo: Conteúdos Básicos 

Pré-requisitos: Estar no 7° período 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

15 15 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Empreendedorismo e Oportunidades de Negócios. Plano de Negócios: estrutura e 

desenvolvimento. 

Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA NO TRABALHO 

Núcleo: Conteúdos profissionais 

Pré-requisitos: Estar no 7° período 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

45 0 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Bases legais e fiscalização para a Segurança no Trabalho. Benefícios e assistência 

ao trabalhador em caso de acidente ou doenças do trabalho. Segurança individual e 

coletiva. Gestão de Segurança na Empresa. 

Unidade Curricular: INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS AVANÇADOS 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Princípios de Ciência dos Materiais 2 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

45 0 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Princípios dos materiais avançados. Propriedades dos materiais avançados. 

Aplicações tecnológicas dos materiais avançados. 

Unidade Curricular: ANÁLISE DE FALHAS 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Comportamento Mecânico dos Materiais; Técnicas de Análise de Materiais; 

Corrosão e Degradação dos Materiais 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Ferramentas de análise de falhas. Aspectos da nucleação e propagação de trincas. 

Análise macro e microfractográficas. Procedimentos laboratoriais de análise falhas. 

Causas raízes da falha e prevenção. 

Unidade Curricular: METODOLOGIA APLICADA AO TCC 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Estar no 7° período 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 0 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Delimitação de tema, metodologia e planejamento de experimentos. O processo de 

comunicação científica e estrutura de trabalhos acadêmicos. Citações e referências. 
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 Tabela 13 – Unidades curriculares do 9° período 

Unidade Curricular: SELEÇÃO DE MATERIAIS 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Estar no 8° período 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Critérios de seleção de materiais durante a fase inicial de projetos. Seleção de 

materiais em função das solicitações mecânicas. Seleção de materiais em função 

das solicitações: térmicas, químicas e exigências ambientais. Seleção econômica 

de materiais e especificações industriais. Seleção de materiais vinculados aos 

processos de fabricação. 

 

 Tabela 14 – Unidades curriculares optativas do ciclo de humanidades do 2° e 3° 

períodos (grupo 1) 

Unidade Curricular: ESTUDOS ÉTNICOS E RACIAIS 

Núcleo: Conteúdos Básicos - humanidades 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

15 15 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Introdução à construção social da ideia de raça, racismo científico, eugenia e 

higienismo nos séculos XIX e XX. História e conceitos fundamentais: 

etnocentrismo, preconceito racial, discriminação racial. A fábula das três raças e o 

mito da democracia racial. Diretrizes para a educação das relações étnico-raciais e 

políticas de ação afirmativa. 

Unidade Curricular: ESTUDOS SOCIAIS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Núcleo: Conteúdos Básicos - humanidades 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

15 15 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa A produção da Ciência e tecnologia no contexto social. Problemas sociais e éticos 

da ciência e tecnologia: paradigmas e controvérsias. Gênero, ciência e tecnologia. 

Unidade Curricular: ESTUDOS POLÍTICOS E SOCIAIS CONTEMPORÂNEOS 

Núcleo: Conteúdos Básicos - humanidades 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

15 15 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa O breve século XX: os conflitos e as transformações econômicas, políticas, sociais 

e culturais nacionais e internacionais. O fenômeno da globalização e a emergência 

dos organismos multilaterais - ONU, FMI, Banco Mundial, Mercosul e BRICS. 

Desafios contemporâneos: o deslocamento de pessoas; os populismos; o retorno 

dos nacionalismos; o processo de “desdemocratização”. 

Unidade Curricular: LIBRAS 1 

Núcleo: Conteúdos Básicos - humanidades 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

15 15 30 
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Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa História da educação de surdos no Brasil e no mundo, com ênfase na cultura surda. 

Estudos linguísticos da Libras com introdução à sinalização básica: apresentação, 

cumprimentos, objetos e ações do cotidiano e sinais relacionados a área de 

engenharia. 

Unidade Curricular: FRANCÊS PARA FINS ACADÊMICOS DD1 

Núcleo: Conteúdos Básicos - humanidades 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa A unidade curricular é destinada a discentes cursando a partir do primeiro período. 

Esta formação de 60 horas visa desenvolver competências básicas para 

comunicação escrita e oral em língua francesa, que possam ser aplicadas nas esferas 

quotidiana, acadêmica e profissional na área de Engenharia, formando os 

estudantes para a internacionalização e mobilidade internacional, preparando-os 

para o contato com outras culturas e a aprimorando seus saberes para um melhor 

desempenho universitário e profissional tanto no Brasil quanto em países de língua 

francesa. 

Unidade Curricular: FRANCÊS PARA FINS ACADÊMICOS DD2 

Núcleo: Conteúdos Básicos - humanidades 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa A unidade curricular é destinada a discentes cursando a partir do segundo período. 

Esta formação de 60 horas visa desenvolver  competências básicas complementares 

para comunicação escrita e oral em língua francesa, que possam ser aplicadas nas 

esferas quotidiana, acadêmica e profissional na área de Engenharia,  formando os 

estudantes para a internacionalização e mobilidade internacional, preparando-os 

para o contato com outras culturas e a 

aprimorando seus saberes para um melhor desempenho universitário e profissional 

tanto no Brasil quanto em países de língua francesa, atingindo o nível de 

conhecimento equivalente ao A2 em língua francesa. 

Unidade Curricular: FRANCÊS PARA FINS ACADÊMICOS DD3 

Núcleo: Conteúdos Básicos - humanidades 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa A unidade curricular é destinada a discentes cursando a partir do terceiro período. 

Esta formação de 60 horas visa desenvolver  competências intermediárias 

complementares para comunicação escrita e oral em língua francesa, que possam 

ser aplicadas nas esferas quotidiana, acadêmica e profissional na área de 

Engenharia, formando os estudantes para a internacionalização e mobilidade 

internacional, preparando-os para o contato com outras culturas e a aprimorando 

seus saberes para um melhor desempenho universitário e profissional tanto no 

Brasil quanto em países de língua francesa, atingindo o nível de conhecimento 

equivalente ao B1 em língua francesa. 

 

 Tabela 15 – Unidades curriculares optativas do ciclo de humanidades do 6° e 7° 

período (grupo 2) 
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Unidade Curricular: PROJETO DE PRODUTO 

Núcleo: Conteúdos Básicos - humanidades 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Técnicas de pensamento criativo. Métodos de Projeto de Produto. Identificação de 

oportunidades. Planejamento do Produto. Necessidades do consumidor. 

Especificações do Produto. Conceito do Produto. Arquitetura do produto. Projeto 

detalhado. Patentes e propriedade intelectual. Técnicas de estimativa de 

viabilidade. Diagnóstico de falhas. Fatores humanos. Apresentação do produto. 

Design Robusto. Design for X – DFX. Design Industrial. Economia do 

desenvolvimento de produtos. Esboço e Mockup. Técnicas de Maquetes. Modelos 

visuais. Construção de Protótipos. 

Unidade Curricular: ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE 

Núcleo: Conteúdos Básicos - humanidades 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

15 15 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Economia dos recursos naturais. Relação entre economia e ecologia. 

Desenvolvimento sustentável. Análise de empreendimentos e do meio ambiente. 

Valor econômico do meio ambiente. Custo da proteção ambiental. Economia dos 

recursos naturais. Valoração econômica dos recursos ambientais. 

Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA ECONÔMICA 

Núcleo: Conteúdos Básicos - humanidades 

Pré-requisitos: Estar no 5° período 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 0 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Matemática financeira e fluxo de caixa.  Métodos de avaliação da viabilidade 

econômica de investimentos e projetos. Sistemas de amortização de financiamentos 

e depreciação de ativos. 

Unidade Curricular: GESTÃO DA INOVAÇÃO E DA TECNOLOGIA 

Núcleo: Conteúdos Básicos - humanidades 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 0 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Conceitos de ciência, tecnologia e inovação. Tipos de inovação. Processos de 

Gestão da Inovação. Práticas de apoio à Gestão da Inovação. Propriedade 

intelectual. Transferência de Tecnologia. Gestão de inovação na empresa. Fontes 

de Fomento à inovação. 

Unidade Curricular: GESTÃO DA MANUTENÇÃO 

Núcleo: Conteúdos Básicos - humanidades 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Planejamento e Gerenciamento de Manutenção. Técnicas preventivas e preditivas 

de manutenção. Manutenção Baseada na Condição e na Confiabilidade. Sistema de 

Tratamento de Falhas. Manutenção Produtiva Total. Indicadores de desempenho. 
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Unidade Curricular: GESTÃO DA QUALIDADE 

Núcleo: Conteúdos Básicos - humanidades 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Perspectiva histórica qualidade. Definições e dimensões da qualidade. Ferramentas 

da Qualidade e Melhoria Contínua. Gestão da Qualidade Total (TQM). Sistemas 

de gestão da qualidade (SGQ). Normas para SGQ. Sistemas de medição de 

desempenho. 

Unidade Curricular: GESTÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

Núcleo: Conteúdos Básicos - humanidades 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

15 45 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 60 

Ementa Qualidade de vida e Qualidade de Vida no Trabalho (QVT). Modelos de QVT. 

Implantação de Programas de Qualidade de Vida no Trabalho. Estudos de caso 

QVT. Elaboração e Aplicação de Projeto de Gestão de Qualidade de Vida no 

Trabalho em Empresas. 

Unidade Curricular: GESTÃO DE PESSOAS 

Núcleo: Conteúdos Básicos - humanidades 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Liderança e Inteligência emocional. Comunicação Interpessoal. Modelos de Gestão 

de Pessoas. Recrutamento e Seleção. Avaliação de Desempenho e Produtividade. 

Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas. 

Unidade Curricular: GESTÃO DE PROJETOS 

Núcleo: Conteúdos Básicos - humanidades 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Fundamentos de Gerenciamento de Projetos. Gerenciamento da Integração e 

Escopo. Gerenciamento da Comunicação. Gerenciamento da Qualidade. 

Gerenciamento de Cronograma. Gerenciamento de Custos. Gerenciamento de 

Aquisições. Gerenciamento de Recursos. Gerenciamento de Riscos e das Partes 

Interessadas. 

Unidade Curricular: GESTÃO DE CADEIA DE SUPRIMENTOS 

Núcleo: Conteúdos Básicos - humanidades 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Conceitos e perspectiva histórica da gestão de cadeias de suprimentos. Dimensões 

do nível de serviço ao cliente. Infraestrutura logística no Brasil. Logística de 

suprimentos. Gestão de compras. Gestão de fornecedores. Logística interna. 

Dimensionamento e layout de armazéns. Tecnologias e equipamentos para 

movimentação e armazenagem. Embalagem. Gestão de estoques. 

Unidade Curricular: PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 1 
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Núcleo: Conteúdos Básicos - humanidades 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Introdução ao Planejamento e Controle da Produção (PCP). Previsão de demanda. 

Plano agregado de produção. Planejamento de vendas e operações. Plano mestre de 

produção. Planejamento das necessidades de materiais (MRP-I). Sistemas de 

gestão de estoques. 

Unidade Curricular: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Núcleo: Conteúdos Básicos - humanidades 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

15 15 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Gestão estratégica. Propósito organizacional. Planejamento estratégico. Processos 

de formação da estratégia. Construção de cenários. Métodos e técnicas de 

elaboração de estratégias. Implementação, avaliação e controle. Estratégias 

descritivas e prescritivas. 

Unidade Curricular: GESTÃO DA PRODUÇÃO E DA QUALIDADE 

Núcleo: Conteúdos Básicos - humanidades 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Sistemas de Produção: Layout, Fluxo de Processo e do Produto. Gestão da 

Demanda e Logística. Planejamento e Controle da Produção. Qualidade: Conceitos, 

definições e histórico. Ferramentas da Qualidade. Sistemas da Qualidade. 

Unidade Curricular: MACROECONOMIA 

Núcleo: Conteúdos Básicos - humanidades 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 0 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Macroeconomia: Fluxo Circular de Renda; Lei da Say; Princípio da Demanda 

Efetiva; Moeda e Sistema Financeiro; Política Monetária; Inflação; Política Fiscal; 

Taxa de Câmbio; Setor Externo; PIB e seus componentes. 

Unidade Curricular: TÓPICOS EM FINANÇAS  

Núcleo: Conteúdos Básicos - humanidades 

Pré-requisitos: Não há 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

15 15 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Custo de capital. Estrutura de capital e avaliação. Fontes de financiamento de curto 

prazo. Fontes de financiamento de longo prazo. Mercado financeiro. 

 

 Tabela 16 – Unidades curriculares optativas específicas 

Unidade Curricular: BLENDAS POLIMÉRICAS 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Estar no 7° período 

Carga horária (horas) Teórica Prática Total 
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45 15 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Conceitos fundamentais e classificações. Processamento de blendas poliméricas no 

estado fundido. Compatibilização e desenvolvimento de morfologia de fases. 

Tenacificação por blendas poliméricas. Técnicas de caracterização de blendas 

poliméricas. 

Unidade Curricular: CERÂMICAS POROSAS 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Estar no 7° período 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 15 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Cerâmicas porosas e suas estruturas. Propriedades das cerâmicas porosas. 

Fabricação das cerâmicas porosas. Aplicações de cerâmicas porosas. 

Unidade Curricular: CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Estrutura e Propriedades Cerâmicas; Estrutura e Propriedades de Metais; 

Estrutura e Propriedades de Polímeros; Introdução aos Materiais Compósitos 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Ligantes. Materiais Estruturais. Materiais de Vedação.  Materiais de 

Revestimento. Degradação e durabilidade. Resíduos de construção. 

Unidade Curricular: DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO 1 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Estar no 8° período 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

15 45 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 60 

Ementa Gestão do Projeto. Engenharia Econômica do Produto. Levantamento de 

Oportunidades. Levantamento de Necessidades. Desenvolvimento de conceitos 

do produto. Desenvolvimento de Habilidades. 

Unidade Curricular: DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO 2 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Desenvolvimento de Produto 1 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

0 60 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 60 

Ementa Gestão do Produto: Projeto econômico. Seleção e teste do conceito. Embodiment. 

Detalhamento do Produto. Lançamento do Produto. 

Unidade Curricular: DESIGN DE SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS REAIS 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Estar no 6° período 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

0 120 120 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 120 

Ementa Definição de problemas a partir de projetos; Definição de problemas a partir de 

projetos; Técnicas de medição de problemas; Técnicas de análise de problemas 

propostos; Melhorias e Controle dos projetos; Testes e Protótipos (conceituais) e 

Prova de Conceitos (POCs). 

Unidade Curricular: EMBALAGENS 
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Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Estar no 7° período 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 0 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Funções da embalagem. Tipos, materiais e características das embalagens. Escolha 

das embalagens e estabilidades dos alimentos. Legislação e Rotulagem. 

Unidade Curricular: FUNDIÇÃO 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Estar no 7° período 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 15 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Introdução aos processos de fundição. Processos de moldagem e macharia. Areias 

de fundição: componentes principais. Areias de fundição: propriedades das areias 

para moldes e machos. Sistemas de areias de fundição. Confecção de moldes e 

machos. Preparação de ligas metálicas e cálculo de carga. Solidificação: princípios 

de nucleação e crescimento. Diagramas de fases. Defeitos de fundição. 

Unidade Curricular: INDUSTRY 4.0 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Estar no 6° período 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

0 120 120 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 120 

Ementa IV Revolução Industrial: indústria 4.0. Impulsionadores físicos, digitais e 

biológicos da indústria 4.0. Test Beds para indústria 4.0. 

Unidade Curricular: INTRODUÇÃO A NANOTECNOLOGIA 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Estar no 3° período 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 0 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa História e contextualização da nanotecnologia. Síntese, caracterização e 

propriedades dos nanomateriais. Aplicações tecnológicas de materiais em escala 

nanométrica. 

Unidade Curricular: MATERIAIS DENTÁRIOS 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Estar no 7° período 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 0 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Propriedades e classificação dos materiais para uso na odontologia. Materiais de 

uso acessório. Materiais de uso direto e indireto. 

Unidade Curricular: MATERIAIS PARA DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Estar no 6° período 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 0 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Conceitos e fundamentos de estado sólido. Principais materiais semicondutores e 

dispositivos. Caracterização e aplicação de dispositivos eletrônicos. 
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Unidade Curricular: METALURGIA DO PÓ 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Estar no 5° período 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 15 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Metalurgia do pó: definição/características do processo e matérias-primas. Pós-

metálicos: tipos, propriedades, técnicas de produção e mistura.  Compactação e 

Sinterização dos pós-metálicos: equipamentos e técnicas. Produtos de metalurgia 

do pó: características, aplicações e requisitos técnicos. 

Unidade Curricular: PLÁSTICOS DE ENGENHARIA 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Estar no 6° período 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Conceito de plásticos de engenharia. Plásticos de Engenharia: tipos e 

características, propriedades físico-químicas. Termoplásticos de alto desempenho. 

Aplicação, classificação, propriedades dos plásticos de engenharia. Seleção de 

materiais termoplásticos. 

Unidade Curricular: PROCESSO DE PROJETO EM ENGENHARIA 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Estar no 6° período 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

0 120 120 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 120 

Ementa Definição, Medição e Análise do Problema. Proposta de Melhorias. Escolha da 

Solução. Implementação da Solução e Avaliação do Desempenho. Verificação da 

Solução e Análise Crítica. 

Unidade Curricular: PROJETO ACADÊMICO EM COMPÓSITOS 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Introdução aos Materiais Compósitos 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

0 60 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Definição da oportunidade de produto: cliente, objetivo, requisitos detalhados, 

método de fabricação. Projeto acadêmico do componente: (desenho 

(função/forma), custos, restrições, etc. e gerenciamento de tempo e de recursos 

financeiros. Fabricação do Protótipo e Avaliação: viabilidade fabril e econômica. 

Unidade Curricular: REFRATÁRIOS 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Estar no 7° perídod 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 0 30 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Definição e classificação dos refratários. Seleção de refratários e propriedades de 

um refratário ideal. Propriedades físicas, térmicas e mecânicas de refratários. 

Fluxo de produção e técnicas de instalação de refratários. 

Unidade Curricular: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITOS 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Introdução aos Materiais Compósitos 

Carga horária (horas) Teórica Prática Total 
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15 45 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Micro e Macromecânica de Materiais Compósitos. Estudo teórico das 

propriedades do Laminado: cálculo preliminar das propriedades do material 

compósito. Fabricação do Laminado: determinação do método de fabricação, 

fração volumétrica, etc. Ensaio de materiais compósitos: normas para a execução 

do ensaio e a determinação das propriedades ensaiadas. 

Unidade Curricular: SOLDAGEM 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Estar no 7° período 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 15 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Conceitos fundamentais sobre soldagem. Processos e técnicas de soldagem. 

Metalurgia da soldagem. Soldabilidade dos materiais metálicos. Ensaios de juntas 

soldadas. Cálculos econômicos envolvendo a soldagem. Simbologia de soldagem. 

Unidade Curricular: TECNOLOGIA DAS ARGILAS 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Estar no 7° perídod 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Argilas e Argilominerais, Formação e Evolução dos Argilominerais, Principais 

Grupos de Argilominerais e Propriedades Físico Químicas. Estrutura Cristalina e 

Composição Química dos Argilominerais. Propriedades de Superfície e Reológica 

dos Argilominerais. Técnicas de Caracterização: Análise Química, Difração de 

raios X, Análises Térmicas, Microscopia Eletrônica entre outras Aplicações 

Tecnológicas e Tradicionais de Argilas e de Argilominerais. 

Unidade Curricular: TÓPICOS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS – DRX 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Estar no 7° período 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 15 45 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Elementos Básicos Sobre o Estado Cristalino, Raios X e Difração. Métodos 

Experimentais. Difração de Raios X em Materiais Policristalinos: Abordagem 

Prática. 

Unidade Curricular: TRIBOLOGIA 

Núcleo: Conteúdos específicos 

Pré-requisitos: Estar no 7° período 

Carga horária (horas) 
Teórica Prática Total 

30 30 60 

Carga horária na modalidade EaD (horas) 0 

Carga horária destinada às AAE (horas) 0 

Ementa Conceito e importância da Tribologia. Estrutura das superfícies. Mecânica do 

contato. Topografia das superfícies. Lubrificantes. Lubrificação hidrodinâmica. 

Atrito a seco de superfícies. Desgaste por deslizamento. Desgaste por partículas 

duras. Ensaios de Tribologia. Engenharia de superfície. 
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5.4 DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS  

 Nos Quadros de 18 a 24 é apresentado como cada competência é trabalhada no curso 

por meio das unidades curriculares obrigatórias. Como as competências são desdobradas em 

EC, que representam os processos de aprendizagem do estudante, numa ordem de menor para 

maior complexidade, deve-se considerar que quando indicado o EC de nível superior, os EC 

anteriores a ele são contemplados pela própria unidade curricular ou mobilizado de uma ou 

mais unidades curriculares antecedentes. Para cada unidade curricular, abaixo dos seus TE 

são descritos os EC que contribuem para alcançar a determinada competência. 

 

Quadro 18 – Distribuição dos temas de estudo (TE) das unidades curriculares 

obrigatórias do curso para Competência Básica 

Competência Básica (CB): Resolver problemas de diferentes contextos da engenharia, de maneira 

autônoma, integrando as Leis de fenômenos naturais, linguagem matemática, ferramentas tecnológicas e 

raciocínio lógico-analítico e computacional, com resiliência e autorregulação. 

Unidade Curriculares EC1 EC2 EC3 EC4 EC5 

INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE 

TEXTOS CIENTÍFICOS E PROFISSIONAIS 

NA ENGENHARIA  

- - - - - 

FUNDAMENTOS DE CÁLCULO PARA 

ENGENHARIA 
TE5 - 

TE1, TE2, 
TE3, TE4 

- - 

COMPUTAÇÃO 1 TE1 

TE2, TE3, 

TE4, TE5, 

TE6 

TE7 TE7 - 

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA TE1 - TE2 - TE3 

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA TE4 TE2, TE3 - - 
TE1, TE2, 

TE3, TE4 

INTRODUÇÃO À QUÍMICA 

EXPERIMENTAL 
- - - - - 

INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS - - - - - 

COMUNICAÇÃO ORAL ESTRATÉGICA - - - - - 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 TE2 - 
TE1, TE2, 

TE3 
- TE2, TE3 

ÁLGEBRA LINEAR TE1, TE2 - TE2, TE3 - - 

GEOMETRIA ANALÍTICA TE1, TE2 - 
TE2, TE3, 

TE4 
- - 

FÍSICA 1: FUNDAMENTOS DE 

CINEMÁTICA E DINÂMICA PARA 

ENGENHARIA 

TE1, TE2, 

TE3, TE4 

TE1, TE2, 

TE3, TE4 

TE1, TE2, 

TE3, TE4 
- - 

FÍSICA EXPERIMENTAL 1  TE4 
TE2, TE3, 

TE4 
TE1, TE2, 
TE3, TE4 

TE1, TE2, 
TE3, TE4 

TE1, TE2, 
TE3, TE4 

QUÍMICA ANALÍTICA TE1 TE1 - - - 

QUÍMICA DE COORDENAÇÃO TE1, TE3 - - - TE2, TE3 

PRINCÍPIOS DE CIÊNCIA DOS MATERIAIS 

1 
- - - - - 

METODOLOGIA DA PESQUISA - - - - - 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2B TE1, TE2 - TE2 - TE3, TE4 

ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA TE1 - TE2, TE3 TE3, TE4 TE4 

PROJETO DE ELEMENTOS E PEÇAS  TE1 - - - TE2, TE6 
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FÍSICA 2: FUNDAMENTOS DE ONDAS, 

FLUIDOS E TERMODINÂMICA PARA 

ENGENHARIA  

TE1, TE2, 

TE3 

TE1, TE2, 

TE3 

TE1, TE2, 

TE3 
  

FÍSICA EXPERIMENTAL 2  
TE1, TE2, 

TE3, TE4 

TE1, TE2, 

TE3, TE4 

TE1, TE2, 

TE3, TE4 

TE1, TE2, 

TE3, TE4 

QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL - - TE1 - TE1 

QUÍMICA ORGÂNICA - 
TE1, TE2, 

TE3 
- 

TE4, TE5, 

TE6 
- 

PRINCÍPIOS DE CIÊNCIA DOS MATERIAIS 

2 
- - - - - 

ECONOMIA - - - - - 

CÁLCULO NUMÉRICO - - 
TE1, TE2, 
TE3, TE4, 

TE5, TE6 

TE1, TE2, 
TE3, TE4, 

TE5, TE6 

TE1, TE2, 
TE3, TE4, 

TE5, TE6 

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS TE1 - TE1   TE2, TE3 

PRINCÍPIOS DE ESTÁTICA PARA 

ENGENHARIA 
TE1 

TE1, TE2, 

TE3 
TE4, TE5 

TE2, TE3, 

TE5 
- 

FÍSICA 3: FUNDAMENTOS DO 

ELETROMAGNETISMO  
TE1, TE2, 
TE3, TE4 

TE1, TE2, 
TE3, TE4 

TE1, TE2, 
TE3, TE4 

- - 

FÍSICA EXPERIMENTAL 3  TE3, TE4 
TE1, TE2, 

TE3, TE4 

TE1, TE2, 

TE3, TE4 

TE1, TE2, 

TE3, TE4 

TERMODINÂMICA TE1 - 
TE1, TE2, 

TE3 
- - 

ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE 

METAIS  
- - - - - 

ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE 

CERÂMICAS 
- - - - - 

SÍNTESE DE POLÍMEROS - - - - - 

GESTÃO EMPRESARIAL - - - - - 

FUNDAMENTOS DE FENÔMENOS DE 

TRANSPORTE 
TE1, TE4   

TE1, TE2, 

TE5, TE6, 

TE7 

TE3 TE3 

ELETROTÉCNICA BÁSICA - - TE1, TE2 TE1 - 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS - - TE1 

TE1, TE2, 

TE3, TE4, 

TE5 

- 

FUNDAMENTOS DE ELETROQUÍMICA: 

REAÇÕES E ENERGIA 
TE1 TE2 - - - 

INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS 

COMPÓSITOS 
- - - - - 

ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE 

POLÍMEROS 
- - - - - 

TRATAMENTOS TÉRMICOS - - - - - 

GESTÃO AMBIENTAL - - - - - 

REOLOGIA TE1, TE4 - - TE1 - 

COMPORTAMENTO MECÂNICO DOS 

MATERIAIS 
- - TE1 TE1, TE2 - 

PROCESSAMENTO E MANUFATURA DE 

METAIS 1 
- - - - - 

PROCESSAMENTO DE TERMORRÍGIDOS E 

BORRACHAS 
- - - - - 

PROCESSAMENTO DE MATERIAIS 

CERÂMICOS 
- - - - - 

SÍNTESE DE CERÂMICAS - - - - - 

ENGENHARIA DE MATERIAIS NA 

COMUNIDADE 
- - - - - 

ENSAIOS MECÂNICOS DE MATERIAIS - - - - - 

TÉCNICAS DE ANÁLISE DE MATERIAIS - - - - - 
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CORROSÃO E DEGRADAÇÃO DE 

MATERIAIS 
- - - - - 

PROCESSAMENTO E MANUFATURA DE 

METAIS 2 
- - TE5 - - 

PROCESSAMENTO DE TERMOPLÁSTICOS - - - - - 

RECICLAGEM DE MATERIAIS - - - - - 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 

NEGÓCIOS 
- - - - - 

FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE 

SEGURANÇA NO TRABALHO 
- - - - 

TE1, TE2, 

TE3, TE4 

INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS 

AVANÇADOS 
- - - - - 

ANÁLISE DE FALHAS - - - - - 

METODOLOGIA APLICADA AO TCC - - - - - 

SELEÇÃO DE MATERIAIS - - - - - 

 

Quadro 19 - Distribuição dos temas de estudo (TE) das unidades curriculares 

obrigatórias do curso para Competência de Pesquisa 

Competência de Pesquisa (CP): Investigar problemas do contexto real, integrando conhecimentos técnico-

científicos e aplicando soluções mais adequadas às contingências com integridade, autonomia e senso crítico.  

Unidade Curriculares EC1 EC2 EC3 EC4 EC5 

INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE 

TEXTOS CIENTÍFICOS E 

PROFISSIONAIS NA ENGENHARIA  

- - - - - 

FUNDAMENTOS DE CÁLCULO PARA 

ENGENHARIA 
- - - - - 

COMPUTAÇÃO 1 - - - - - 

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA - - - - - 

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA - - - - - 

INTRODUÇÃO À QUÍMICA 

EXPERIMENTAL 
- 

TE1, TE2, 
TE3, TE4 

TE2, TE3, 
TE4 

- TE1  

INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS 
TE1, TE2, 

TE3 
- - - - 

COMUNICAÇÃO ORAL 

ESTRATÉGICA 
- - - - - 

CÁLCULO DIFERENCIAL E 

INTEGRAL 1 
- - - - - 

ÁLGEBRA LINEAR - - - - - 

GEOMETRIA ANALÍTICA - - - - - 

FÍSICA 1: FUNDAMENTOS DE 

CINEMÁTICA E DINÂMICA PARA 

ENGENHARIA 

- - - - - 

FÍSICA EXPERIMENTAL 1   TE1, TE2, TE3 
TE1, TE2, 

TE3 
TE2, TE3, 

TE4 
TE2, TE3, 

TE4 

QUÍMICA ANALÍTICA - TE2, TE3 - - TE2, TE3 

QUÍMICA DE COORDENAÇÃO TE4 - - - - 

PRINCÍPIOS DE CIÊNCIA DOS 

MATERIAIS 1 
- - - - - 

METODOLOGIA DA PESQUISA TE1 TE2 - - TE3 

CÁLCULO DIFERENCIAL E 

INTEGRAL 2B 
- - - - - 

ESTATÍSTICA APLICADA À 

ENGENHARIA 
- - - - - 



87 

 

PROJETO DE ELEMENTOS E PEÇAS TE3, TE4 - - - TE5 

FÍSICA 2: FUNDAMENTOS DE 

ONDAS, FLUIDOS E 

TERMODINÂMICA PARA 

ENGENHARIA  

- - - - - 

FÍSICA EXPERIMENTAL 2 - - - 
TE1, TE2, 

TE3, TE4 

TE1, TE2, 

TE3, TE4 

QUÍMICA ANALÍTICA 

EXPERIMENTAL 
- TE2, TE3 - - TE2, TE3 

QUÍMICA ORGÂNICA - - - - TE4, TE6 

PRINCÍPIOS DE CIÊNCIA DOS 

MATERIAIS 2 
- - - - - 

ECONOMIA - - - - - 

CÁLCULO NUMÉRICO - - - - - 

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 

ORDINÁRIAS 
- - - - - 

PRINCÍPIOS DE ESTÁTICA PARA 

ENGENHARIA 
- - - - - 

FÍSICA 3: FUNDAMENTOS DO 

ELETROMAGNETISMO 
- - - - - 

FÍSICA EXPERIMENTAL 3 - TE3, TE4 
TE1, TE2, 

TE3, TE4 

TE1, TE2, 

TE3, TE4 

TE1, TE2, 

TE3, TE4 

TERMODINÂMICA - TE2, TE3 - - - 

ESTRUTURA E PROPRIEDADES 

DE METAIS  
- - - - - 

ESTRUTURA E PROPRIEDADES 

DE CERÂMICAS 
- - - - - 

SÍNTESE DE POLÍMEROS - - - - - 

GESTÃO EMPRESARIAL - - - - - 

FUNDAMENTOS DE FENÔMENOS 

DE TRANSPORTE 
- - 

TE5, TE6, 

TE7 
- - 

ELETROTÉCNICA BÁSICA - -   - - 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS - -   - - 

FUNDAMENTOS DE 

ELETROQUÍMICA: REAÇÕES E 

ENERGIA 

TE1, TE3 TE2 - - TE3 

INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS 

COMPÓSITOS 
- - - - - 

ESTRUTURA E PROPRIEDADES 

DE POLÍMEROS 
- TE1 - - TE2, TE3 

TRATAMENTOS TÉRMICOS - - - - - 

GESTÃO AMBIENTAL - - - - - 

REOLOGIA TE3 TE2, TE4 - - - 

COMPORTAMENTO MECÂNICO 

DOS MATERIAIS 
TE4, TE5 - TE3 - - 

PROCESSAMENTO E 

MANUFATURA DE METAIS 1 
- - - - - 

PROCESSAMENTO DE 

TERMORRÍGIDOS E BORRACHAS  
- - - - - 

PROCESSAMENTO DE MATERIAIS 

CERÂMICOS 
- - TE4, TE5 - - 

SÍNTESE DE CERÂMICAS - - - - - 

ENGENHARIA DE MATERIAIS NA 

COMUNIDADE 
- - - - - 
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ENSAIOS MECÂNICOS DE 

MATERIAIS 
TE4, TE7 - 

TE2, TE3, 

TE5, TE6 
- - 

TÉCNICAS DE ANÁLISE DE 

MATERIAIS 
- - TE2  - - 

CORROSÃO E DEGRADAÇÃO DE 

MATERIAIS 
TE1 - TE2 - - 

PROCESSAMENTO E 

MANUFATURA DE METAIS 2 
- - - - - 

PROCESSAMENTO DE 

TERMOPLÁSTICOS 
- - - - - 

RECICLAGEM DE MATERIAIS - - - - - 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 

NEGÓCIOS 
- - - - - 

FUNDAMENTOS DE 

ENGENHARIA DE SEGURANÇA 

NO TRABALHO 

TE2 - - - - 

INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS 

AVANÇADOS 
TE3 - - - - 

ANÁLISE DE FALHAS - - TE3 - - 

METODOLOGIA APLICADA AO 

TCC 
TE1, TE2 - - - TE3 

SELEÇÃO DE MATERIAIS - - - - - 

 

Quadro 20 – Distribuição dos temas de estudo (TE) das unidades curriculares 

obrigatórias do curso para Competência de Humanidades 

Competência de Humanidades (CH): Intervir em situações contraditórias de natureza individual e coletiva, 

fundamentado em conhecimentos das dimensões social, política, econômica, cultural, tecnológica e 

ambiental, demonstrando autonomia, comunicação qualificada, responsabilidade e autoria.  

Unidade Curriculares EC1 EC2 EC3 EC4 EC5 

INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE 

TEXTOS CIENTÍFICOS E PROFISSIONAIS 

NA ENGENHARIA  

- - - - TE1, TE2 

FUNDAMENTOS DE CÁLCULO PARA 

ENGENHARIA 
- - - - - 

COMPUTAÇÃO 1 - - - - - 

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA - - - - - 

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA - - - - - 

INTRODUÇÃO À QUÍMICA EXPERIMENTAL - - - - - 

INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS - - - - - 

COMUNICAÇÃO ORAL ESTRATÉGICA - - - - TE1 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 - - - - - 

ÁLGEBRA LINEAR - - - - - 

GEOMETRIA ANALÍTICA - - - - - 

FÍSICA 1: FUNDAMENTOS DE CINEMÁTICA 

E DINÂMICA PARA ENGENHARIA 
- - - - - 

FÍSICA EXPERIMENTAL 1  - - - - - 

QUÍMICA ANALÍTICA - - - - - 

QUÍMICA DE COORDENAÇÃO - - - - - 

PRINCÍPIOS DE CIÊNCIA DOS MATERIAIS 1 - - - - - 

METODOLOGIA DA PESQUISA - - - - - 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2B - - - - - 
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ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA - - - - - 

PROJETO DE ELEMENTOS E PEÇAS - - - - - 

FÍSICA 2: FUNDAMENTOS DE ONDAS, 

FLUIDOS E TERMODINÂMICA PARA 

ENGENHARIA  

- - - - - 

FÍSICA EXPERIMENTAL 2 - - - - - 

QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL - - - - - 

QUÍMICA ORGÂNICA - - - - - 

PRINCÍPIOS DE CIÊNCIA DOS MATERIAIS 2 - - - - - 

ECONOMIA - - - - - 

CÁLCULO NUMÉRICO - - - - - 

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS - - - - - 

PRINCÍPIOS DE ESTÁTICA PARA 

ENGENHARIA 
- - - - - 

FÍSICA 3: FUNDAMENTOS DE 

ELETROMAGNETISMO PARA 

ENGENHARIA 

- - - - - 

FÍSICA EXPERIMENTAL 3 - - - - - 

TERMODINÂMICA - - - - - 

ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE 

METAIS  
- - - - - 

ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE 

CERÂMICAS 
- - - - - 

SÍNTESE DE POLÍMEROS - - - - - 

GESTÃO EMPRESARIAL - - - - - 

FUNDAMENTOS DE FENÔMENOS DE 

TRANSPORTE 
- - - - - 

ELETROTÉCNICA BÁSICA - - - - - 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS - - - - - 

FUNDAMENTOS DE ELETROQUÍMICA: 

REAÇÕES E ENERGIA 
- - - - - 

INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS 

COMPÓSITOS 
- - - - - 

ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE 

POLÍMEROS 
- - - - - 

TRATAMENTOS TÉRMICOS - - - - - 

GESTÃO AMBIENTAL - - - - - 

REOLOGIA - - - - - 

COMPORTAMENTO MECÂNICO DOS 

MATERIAIS 
- - - - - 

PROCESSAMENTO E MANUFATURA DE 

METAIS 1 
- - - - - 

PROCESSAMENTO DE 

TERMORRÍGIDOS E BORRACHAS  
- - - - - 

PROCESSAMENTO DE MATERIAIS 

CERÂMICOS 
- - - - - 

SÍNTESE DE CERÂMICAS - - - - - 

ENGENHARIA DE MATERIAIS NA 

COMUNIDADE 
TE1 - - TE2 - 

ENSAIOS MECÂNICOS DE MATERIAIS - - - - - 

TÉCNICAS DE ANÁLISE DE MATERIAIS - - - - - 

CORROSÃO E DEGRADAÇÃO DE 

MATERIAIS 
- - - - - 
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PROCESSAMENTO E MANUFATURA DE 

METAIS 2 
- - - - - 

PROCESSAMENTO DE 

TERMOPLÁSTICOS 
- - - - - 

RECICLAGEM DE MATERIAIS - - - - - 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 

NEGÓCIOS 
- - - - - 

FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE 

SEGURANÇA NO TRABALHO 
- - - - - 

INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS 

AVANÇADOS 
- - - - - 

ANÁLISE DE FALHAS - - - - - 

METODOLOGIA APLICADA AO TCC - - - - - 

SELEÇÃO DE MATERIAIS - - - - - 

 

Quadro 21 – Distribuição dos temas de estudo (TE) das unidades curriculares 

obrigatórias do curso para Competência de Gestão 

Competência de Gestão (CG): Avaliar ambientes de negócio com postura colaborativa e empreendedora, 

articulando informações de mercado e indicadores de negócio a planos de operações e projetos de engenharia, 

por meio de ferramentas tecnológicas e gerenciais, permitindo tomadas de decisões sustentáveis e inovadoras 

para as organizações. 

Unidade Curriculares EC1 EC2 EC3 EC4 EC5 

INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE 

TEXTOS CIENTÍFICOS E PROFISSIONAIS 

NA ENGENHARIA  

- - - - - 

FUNDAMENTOS DE CÁLCULO PARA 

ENGENHARIA 
- - - - - 

COMPUTAÇÃO 1 - - - - - 

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA - - - - - 

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA - - - - - 

INTRODUÇÃO À QUÍMICA EXPERIMENTAL - - - - - 

INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS - - - - - 

COMUNICAÇÃO ORAL ESTRATÉGICA - - - - - 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 - - - - - 

ÁLGEBRA LINEAR - - - - - 

GEOMETRIA ANALÍTICA - - - - - 

FÍSICA 1: FUNDAMENTOS DE CINEMÁTICA 

E DINÂMICA PARA ENGENHARIA - - 
- 

- - 

FÍSICA EXPERIMENTAL 1  - - - - - 

QUÍMICA ANALÍTICA - - - - - 

QUÍMICA DE COORDENAÇÃO - - - - - 

PRINCÍPIOS DE CIÊNCIA DOS MATERIAIS 1 - - - - - 

METODOLOGIA DA PESQUISA - - - - - 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2B - - - - - 

ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA - - - - - 

PROJETO DE ELEMENTOS E PEÇAS - - - - - 

FÍSICA 2: FUNDAMENTOS DE ONDAS, 

FLUIDOS E TERMODINÂMICA PARA 

ENGENHARIA  - - - - - 

FÍSICA EXPERIMENTAL 2 - - - - - 

QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL - - - - - 

QUÍMICA ORGÂNICA - - - - - 
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PRINCÍPIOS DE CIÊNCIA DOS MATERIAIS 2 - - - - - 

ECONOMIA TE1 TE2 - - - 

CÁLCULO NUMÉRICO - - - - - 

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS - - - - - 

PRINCÍPIOS DE ESTÁTICA PARA 

ENGENHARIA - - - - - 

FÍSICA 3: FUNDAMENTOS DE 

ELETROMAGNETISMO PARA 

ENGENHARIA - - - - - 

FÍSICA EXPERIMENTAL 3 - - - - - 

TERMODINÂMICA - - - - - 

ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE METAIS  - - - - - 

ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE 

CERÂMICAS - - - - - 

SÍNTESE DE POLÍMEROS - - - - - 

GESTÃO EMPRESARIAL TE1 - TE2 - - 

FUNDAMENTOS DE FENÔMENOS DE 

TRANSPORTE - - - - - 

ELETROTÉCNICA BÁSICA - - - - - 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS - - - - - 

FUNDAMENTOS DE ELETROQUÍMICA: 

REAÇÕES E ENERGIA - - - - - 

INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS 

COMPÓSITOS - - - - - 

ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE 

POLÍMEROS - - - - - 

TRATAMENTOS TÉRMICOS - - - - - 

GESTÃO AMBIENTAL - TE1 TE1, TE2 TE2 - 

REOLOGIA - - - - - 

COMPORTAMENTO MECÂNICO DOS 

MATERIAIS - - - - - 

PROCESSAMENTO E MANUFATURA DE 

METAIS 1 - - - - - 

PROCESSAMENTO DE TERMORRÍGIDOS E 

BORRACHAS - - - - - 

PROCESSAMENTO DE MATERIAIS 

CERÂMICOS - - - - - 

SÍNTESE DE CERÂMICAS - - - - - 

ENGENHARIA DE MATERIAIS NA 

COMUNIDADE TE3 - TE1 TE2 - 

ENSAIOS MECÂNICOS DE MATERIAIS - - - - - 

TÉCNICAS DE ANÁLISE DE MATERIAIS - - - - - 

CORROSÃO E DEGRADAÇÃO DE 

MATERIAIS - - - - - 

PROCESSAMENTO E MANUFATURA DE 

METAIS 2 - - - - - 

PROCESSAMENTO DE TERMOPLÁSTICOS - - - - - 

RECICLAGEM DE MATERIAIS - - - - - 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 

NEGÓCIOS TE1 - TE2 - - 

FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE 

SEGURANÇA NO TRABALHO - - - - - 

INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS 

AVANÇADOS - - - - - 

ANÁLISE DE FALHAS - - - - - 
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METODOLOGIA APLICADA AO TCC - - - - - 

SELEÇÃO DE MATERIAIS - - - - - 

 

Quadro 22 – Distribuição dos temas de estudo (TE) das unidades curriculares 

obrigatórias do curso para Competência Específica 1 

Competência Específica 1 (CE1): Analisar as estruturas e propriedades dos materiais cerâmicos, 

poliméricos, metálicos, compósitos e avançados, por meio de técnicas de caracterização e ensaios, de forma 

segura e sustentável, correlacionando-as com as possíveis aplicações, com atitude autorregulada, senso 

crítico e integridade na manipulação dos dados. 

Unidade Curriculares EC1 EC2 EC3 EC4 

INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS 

CIENTÍFICOS E PROFISSIONAIS NA 

ENGENHARIA  

- - - - 

FUNDAMENTOS DE CÁLCULO PARA 

ENGENHARIA 
- - - - 

COMPUTAÇÃO 1 - - - - 

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA - - - - 

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA - - - - 

INTRODUÇÃO À QUÍMICA EXPERIMENTAL - - - - 

INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS - - - - 

COMUNICAÇÃO ORAL ESTRATÉGICA - - - - 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 - - - - 

ÁLGEBRA LINEAR - - - - 

GEOMETRIA ANALÍTICA - - - - 

FÍSICA 1: FUNDAMENTOS DE CINEMÁTICA E 

DINÂMICA PARA ENGENHARIA - - 
- 

- 

FÍSICA EXPERIMENTAL 1  - - - - 

QUÍMICA ANALÍTICA - - - - 

QUÍMICA DE COORDENAÇÃO - - - - 

PRINCÍPIOS DE CIÊNCIA DOS MATERIAIS 1 
TE1, TE2, 

TE3 - - - 

METODOLOGIA DA PESQUISA - - - - 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2B - - - - 

ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA - - - - 

PROJETO DE ELEMENTOS E PEÇAS - - - - 

FÍSICA 2: FUNDAMENTOS DE ONDAS, FLUIDOS 

E TERMODINÂMICA PARA ENGENHARIA  - - - - 

FÍSICA EXPERIMENTAL 2 - - - - 

QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL - - - - 

QUÍMICA ORGÂNICA -   - - 

PRINCÍPIOS DE CIÊNCIA DOS MATERIAIS 2 
TE1, TE2  -   

TE3, TE4, 

TE5 

ECONOMIA - - - - 

CÁLCULO NUMÉRICO - - - - 

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS - - - - 

PRINCÍPIOS DE ESTÁTICA PARA ENGENHARIA - - - - 

FÍSICA 3: FUNDAMENTOS DE 

ELETROMAGNETISMO PARA ENGENHARIA - - - - 

FÍSICA EXPERIMENTAL 3 - - - - 

TERMODINÂMICA - - - - 

ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE METAIS  TE1 TE2 TE3 TE4, TE5 
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ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE 

CERÂMICAS - - - 

TE1, TE2, 

TE3, TE4, 

TE5 

SÍNTESE DE POLÍMEROS - - - - 

GESTÃO EMPRESARIAL - - - - 

FUNDAMENTOS DE FENÔMENOS DE 

TRANSPORTE - - - - 

ELETROTÉCNICA BÁSICA - - - - 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS - - - - 

FUNDAMENTOS DE ELETROQUÍMICA: 

REAÇÕES E ENERGIA - - - - 

INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS 

COMPÓSITOS TE1, TE2 - - - 

ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE 

POLÍMEROS TE1 - - 

TE2, TE3, 

TE4 

TRATAMENTOS TÉRMICOS TE1 TE2 TE3, TE5 TE4 

GESTÃO AMBIENTAL - - - - 

REOLOGIA TE2 TE3 - - 

COMPORTAMENTO MECÂNICO DOS 

MATERIAIS - - - - 

PROCESSAMENTO E MANUFATURA DE 

METAIS 1 - - - - 

PROCESSAMENTO DE TERMORRÍGIDOS E 

BORRACHAS - - - - 

PROCESSAMENTO DE MATERIAIS 

CERÂMICOS - - - - 

SÍNTESE DE CERÂMICAS - - - - 

ENGENHARIA DE MATERIAIS NA 

COMUNIDADE - - - - 

ENSAIOS MECÂNICOS DE MATERIAIS - 
TE1, TE4, 

TE7 
TE2, TE3, 
TE5, TE6 - 

TÉCNICAS DE ANÁLISE DE MATERIAIS TE1 - TE2, TE3   TE4, TE5  

CORROSÃO E DEGRADAÇÃO DE 

MATERIAIS - - - - 

PROCESSAMENTO E MANUFATURA DE 

METAIS 2 - - TE3 - 

PROCESSAMENTO DE TERMOPLÁSTICOS - - - TE1 

RECICLAGEM DE MATERIAIS - - - - 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 

NEGÓCIOS - - - - 

FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE 

SEGURANÇA NO TRABALHO - - - - 

INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS 

AVANÇADOS TE1 - TE2 TE3 

ANÁLISE DE FALHAS - TE4 TE2 TE5 

METODOLOGIA APLICADA AO TCC - - - - 

SELEÇÃO DE MATERIAIS TE1 - TE1 TE2 

 

Quadro 23 – Distribuição dos temas de estudo (TE) das unidades curriculares 

obrigatórias do curso para Competência Específica 2 
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Competência Específica 2 (CE2): Planejar soluções de manufatura de materiais cerâmicos, poliméricos, 

metálicos, compósitos e avançados, por meio de técnicas, ferramentas e métodos tecnológicos, considerando 

o contexto industrial, geográfico e o valor agregado de inovação, de forma sustentável, com responsabilidade 

compartilhada, senso crítico-analítico, comunicação qualificada e atitude empreendedora e cooperativa. 

Unidade Curriculares EC1 EC2 EC3 EC4 

INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE 

TEXTOS CIENTÍFICOS E PROFISSIONAIS 

NA ENGENHARIA  

- - - - 

FUNDAMENTOS DE CÁLCULO PARA 

ENGENHARIA 
- - - - 

COMPUTAÇÃO 1 - - - - 

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA - - - - 

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA - - - - 

INTRODUÇÃO À QUÍMICA 

EXPERIMENTAL 
- - - - 

INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS - - - - 

COMUNICAÇÃO ORAL ESTRATÉGICA - - - - 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 - - - - 

ÁLGEBRA LINEAR - - - - 

GEOMETRIA ANALÍTICA - - - - 

FÍSICA 1: FUNDAMENTOS DE 

CINEMÁTICA E DINÂMICA PARA 

ENGENHARIA 

- - - - 

FÍSICA EXPERIMENTAL 1  - - - - 

QUÍMICA ANALÍTICA - - - - 

QUÍMICA DE COORDENAÇÃO - - - - 

PRINCÍPIOS DE CIÊNCIA DOS 

MATERIAIS 1 
- - - - 

METODOLOGIA DA PESQUISA - - - - 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 

2B 
- - - - 

ESTATÍSTICA APLICADA À 

ENGENHARIA 
- - - - 

PROJETO DE ELEMENTOS E PEÇAS - - - - 

FÍSICA 2: FUNDAMENTOS DE ONDAS, 

FLUIDOS E TERMODINÂMICA PARA 

ENGENHARIA  

- - - - 

FÍSICA EXPERIMENTAL 2 - - - - 

QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL - - - - 

QUÍMICA ORGÂNICA - - - - 

PRINCÍPIOS DE CIÊNCIA DOS 

MATERIAIS 2 
- - - - 

ECONOMIA - - - - 

CÁLCULO NUMÉRICO - - - - 

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 

ORDINÁRIAS 
- - - - 

PRINCÍPIOS DE ESTÁTICA PARA 

ENGENHARIA 
- - - - 

FÍSICA 3: FUNDAMENTOS DE 

ELETROMAGNETISMO PARA 

ENGENHARIA 

- - - - 
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FÍSICA EXPERIMENTAL 3 - - - - 

TERMODINÂMICA - - - - 

ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE 

METAIS  
- - - - 

ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE 

CERÂMICAS 
- - - - 

SÍNTESE DE POLÍMEROS TE1       

GESTÃO EMPRESARIAL - - - - 

FUNDAMENTOS DE FENÔMENOS DE 

TRANSPORTE 
- - - - 

ELETROTÉCNICA BÁSICA - - - - 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS - - - - 

FUNDAMENTOS DE 

ELETROQUÍMICA: REAÇÕES E 

ENERGIA 

- - - - 

INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS 

COMPÓSITOS 
TE3       

ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE 

POLÍMEROS 
- - - - 

TRATAMENTOS TÉRMICOS - - - - 

GESTÃO AMBIENTAL - - - - 

REOLOGIA - - - - 

COMPORTAMENTO MECÂNICO DOS 

MATERIAIS 
- - - - 

PROCESSAMENTO E MANUFATURA 

DE METAIS 1 
TE1 TE2, TE3 TE4, TE5 TE4, TE5 

PROCESSAMENTO DE 

TERMORRÍGIDOS E BORRACHAS 
- - 

TE1, TE2, 

TE3, TE4 
- 

PROCESSAMENTO DE MATERIAIS 

CERÂMICOS 
- TE1 - 

TE2, TE3, TE4, TE5, 

TE6 

SÍNTESE DE CERÂMICAS 
TE1, TE2, 

TE3 
- - - 

ENGENHARIA DE MATERIAIS NA 

COMUNIDADE 
- - - - 

ENSAIOS MECÂNICOS DE 

MATERIAIS 
- - - - 

TÉCNICAS DE ANÁLISE DE 

MATERIAIS 
- - - - 

CORROSÃO E DEGRADAÇÃO DE 

MATERIAIS 
TE1 TE3, TE4  - TE3, TE4 

PROCESSAMENTO E MANUFATURA 

DE METAIS 2 
TE1, TE4 - TE2  TE1, TE6  

PROCESSAMENTO DE 

TERMOPLÁSTICOS 
- TE2 TE3, TE4 - 

RECICLAGEM DE MATERIAIS TE1  - - TE2, TE3, TE4  

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 

NEGÓCIOS 
- - - - 

FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA 

DE SEGURANÇA NO TRABALHO 
- - - - 

INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS 

AVANÇADOS 
- - - - 
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ANÁLISE DE FALHAS - - - TE5 

METODOLOGIA APLICADA AO TCC - - - - 

SELEÇÃO DE MATERIAIS - - - - 

 

Quadro 24 – Distribuição dos temas de estudo (TE) das unidades curriculares 

obrigatórias do curso para Competência Específica 3 

Competência Específica 3 (CE3): Elaborar projetos de desenvolvimento de materiais e de produtos 

tecnológicos, integrando os conceitos de estrutura, propriedades, processamento e aplicação, em 

consonância com os preceitos da ética profissional, de forma criativa e responsabilidade compartilhada. 

Unidade Curriculares EC1 EC2 EC3 EC4 

INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS 

CIENTÍFICOS E PROFISSIONAIS NA ENGENHARIA  
- - - - 

FUNDAMENTOS DE CÁLCULO PARA 

ENGENHARIA 
- - - - 

COMPUTAÇÃO 1 - - - - 

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA - - - - 

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA - - -   

INTRODUÇÃO À QUÍMICA EXPERIMENTAL - - - - 

INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS - - - - 

COMUNICAÇÃO ORAL ESTRATÉGICA - - - - 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 - - - - 

ÁLGEBRA LINEAR - - - - 

GEOMETRIA ANALÍTICA - - - - 

FÍSICA 1: FUNDAMENTOS DE CINEMÁTICA E 

DINÂMICA PARA ENGENHARIA 
- - - - 

FÍSICA EXPERIMENTAL 1  - - - - 

QUÍMICA ANALÍTICA - - - - 

QUÍMICA DE COORDENAÇÃO - - - - 

PRINCÍPIOS DE CIÊNCIA DOS MATERIAIS 1 - - - - 

METODOLOGIA DA PESQUISA - - - - 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2B - - - - 

ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA - - - - 

PROJETO DE ELEMENTOS E PEÇAS - - - - 

FÍSICA 2: FUNDAMENTOS DE ONDAS, FLUIDOS E 

TERMODINÂMICA PARA ENGENHARIA  
- - - - 

FÍSICA EXPERIMENTAL 2 - - - - 

QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL - - - - 

QUÍMICA ORGÂNICA - - - - 

PRINCÍPIOS DE CIÊNCIA DOS MATERIAIS 2 - - - - 

ECONOMIA - - - - 

CÁLCULO NUMÉRICO - - - - 

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS - - - - 

PRINCÍPIOS DE ESTÁTICA PARA ENGENHARIA - - - - 

FÍSICA 3: FUNDAMENTOS 

ELETROMAGNETISMO PARA ENGENHARIA 
- - - - 

FÍSICA EXPERIMENTAL 3 - - - - 

TERMODINÂMICA - - - - 

ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE METAIS  - - - - 

ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE CERÂMICAS - - - - 

SÍNTESE DE POLÍMEROS - TE2, TE3 - - 
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GESTÃO EMPRESARIAL - - - - 

FUNDAMENTOS DE FENÔMENOS DE 

TRANSPORTE 
- - - - 

ELETROTÉCNICA BÁSICA - - - - 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS - 
TE2, TE3, 
TE4, TE5 - - 

FUNDAMENTOS DE ELETROQUÍMICA: REAÇÕES 

E ENERGIA - - - - 

INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS COMPÓSITOS - - - - 

ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE POLÍMEROS - - - - 

TRATAMENTOS TÉRMICOS - - - - 

GESTÃO AMBIENTAL - - - - 

REOLOGIA TE5 - - - 

COMPORTAMENTO MECÂNICO DOS MATERIAIS - 

TE2, TE3, 

TE4, TE5 - - 

PROCESSAMENTO E MANUFATURA DE METAIS 1 - - - - 

PROCESSAMENTO DE TERMORRÍGIDOS E 

BORRACHAS - - - - 

PROCESSAMENTO DE MATERIAIS CERÂMICOS - -   - 

SÍNTESE DE CERÂMICAS - 

TE1, TE2, 

TE3 - - 

ENGENHARIA DE MATERIAIS NA COMUNIDADE - - - - 

ENSAIOS MECÂNICOS DE MATERIAIS - - - - 

TÉCNICAS DE ANÁLISE DE MATERIAIS - - - - 

CORROSÃO E DEGRADAÇÃO DE MATERIAIS - TE2 - - 

PROCESSAMENTO E MANUFATURA DE METAIS 2 - - - - 

PROCESSAMENTO DE TERMOPLÁSTICOS TE5 - - - 

RECICLAGEM DE MATERIAIS - -   - 

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS - - - - 

FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE 

SEGURANÇA NO TRABALHO - - - - 

INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS AVANÇADOS - - - - 

ANÁLISE DE FALHAS - TE1  - - 

METODOLOGIA APLICADA AO TCC - - - - 

SELEÇÃO DE MATERIAIS - TE3 TE4 TE5 

 

Para uma matriz curricular integrada, os conhecimentos de cada unidade curricular 

foram discutidos de modo que não haja sobreposição de TE e, principalmente, que a 

construção dos conhecimentos ocorra de forma harmoniosa, com responsabilidade e que 

possibilite ao estudante a mobilização e integração dos conhecimentos adquiridos, aplicando-

os em diversos contextos. Importante destacar também que cada unidade curricular promove 

o desenvolvimento de competências distintas, o que rompe as barreiras entre esses conteúdos 

curriculares, fortalecendo o caráter integrador da matriz curricular. 

Os Quadros de 18 a 24 referem-se apenas às unidades curriculares obrigatórias. Para 

garantir o desenvolvimento das competências estabelecidas, os demais conteúdos 

curriculares têm papel fundamental nesse processo. As unidades curriculares optativas (de 

humanidades e/ou específicas); as atividades de extensão (180 horas do ciclo de extensão de 
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livre escolha do estudante); o TCC; o Estágio Curricular Supervisionado e as Atividades 

Complementares correspondem a aproximadamente 24% da carga horária do curso e são 

propostos com o objetivo de contribuir com diversas competências, principalmente, com a  

de Humanidades, de Gestão e as específicas, uma vez nos períodos finais da graduação 

espera-se que o estudante possua uma visão mais concreta e autônoma da sua formação e do 

seu papel transformador na sociedade e que, nessa etapa do curso, já tendo iniciado sua 

experiência no ambiente profissional.  

Complementando as informações anteriores, são apresentados os Resultados de 

Aprendizagem (RA) dos temas de estudo (TE) das unidades curriculares obrigatórias, por 

período, nos Quadros de 25 a 33. 

 

Quadro 25 – Resultados de Aprendizagem (RA) dos temas de estudo (TE) das 

unidades curriculares obrigatórias do 1° período 

Unidade Curricular: INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS CIENTÍFICOS E PROFISSIONAIS 

NA ENGENHARIA 

TE1: Estratégias de leitura de texto 

acadêmico: artigo científico 

RA1: Analisar artigo científico, aplicando operações de 

pensamento e etapas do processo de leitura, de modo crítico e 

autorregulado. 

TE2: Produção de textos científicos: 

resumo, relatório técnico e resenha, 

usando editor de texto 

RA2: Produzir textos científicos com aderência com a engenharia, 

pesquisa e comunicação, com escrita qualificada e utilização de 

editor de texto. 

Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE CÁLCULO PARA ENGENHARIA 

TE1: Conjuntos Numéricos Reais: tipos 

de conjuntos, relações de pertinência, 

propriedades, operações e representações 

em intervalos reais 

RA1:     Resolver problemas de engenharia descritos por números 

reais, realizando a operação matemática adequada, especificando o 

tipo de número real de trabalho e as operações e intervalos, com 

precisão e respeito às propriedades matemáticas fundamentais. 

TE2: Expressões algébricas: produtos 

notáveis, polinômio, fatoração e operação 

RA2: Resolver problemas estruturados envolvendo expressões 

algébricas, aplicando propriedades dos números reais, de forma 

autorregulada. 

TE3: Equações e inequações polinomiais 

na Engenharia: definições, representações 

gráficas, tipos e técnicas de resolução e de 

validação 

RA3: Resolver problemas estruturados descritos por equações e 

inequações polinomiais, usando técnicas algébricas e gráficas 

pertinentes, de forma crítica. 

TE4: Funções de uma variável aplicadas: 

conceitos, tipos, operações, 

representações e análises gráficas 

 

RA4: Diferenciar o comportamento de diferentes funções de uma 

variável real em uma representação gráfica, em problemas 

estruturados descritos por funções. 

RA5: Analisar o resultado obtido nas funções frente as condições 

de contorno do problema proposto, por meio de técnica de 

validação de resultados. 

TE5: Limites: definição, propriedades e 

cálculos para funções de uma variável 

real 

RA6: Interpretar graficamente o comportamento da função, 

aplicando as definições de limite e continuidade em funções de 

uma variável real a partir dos cálculos realizados. 

Unidade Curricular: COMPUTAÇÃO 1 

TE1: Introdução a Programação de 

Computadores  

RA1:  Compreender a necessidade 

de algoritmos para resolver 
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problemas, de forma sequencial, finita e não ambígua. 

TE2: Comandos de entradas e saídas e 

Tipos de variáveis 

 

RA2: Aplicar adequadamente os métodos de entrada de dados, as 

transformações e formatações, compreendendo a definição de 

problema como uma relação entre entrada (insumos) e saída 

(resultado), identificando seus tipos e relacionar o conceito de 

informação com o de dado escolhendo os tipos de variáveis de 

acordo com o problema, de forma a utilizar adequadamente os 

recursos de memória do computador. 

TE3: Operadores matemáticos, lógicos e 

relacionais 

 

RA3: Compreender o conjunto dos valores verdade e as operações 

básicas sobre eles (operações lógicas), identificar os operadores e 

operações distintas em cada linguagem de programação, bem como 

utilizar métodos de bibliotecas especializadas. 

TE4: Comando de Seleção RA4: Definir e executar algoritmos que incluam sequências, 

repetições simples (iteração definida) e seleções para realizar uma 

tarefa, de forma independente e em colaboração e utilizar de forma 

correta os comandos de seleção aninhados de forma a melhorar o 

desempenho da solução algorítmica. 

TE5: Comandos de Repetição 

 

RA5: Definir e executar algoritmos que incluem sequências e 

repetições (iterações definidas e indefinidas, simples e aninhadas) 

para realizar uma tarefa, de forma independente e em 

colaboração, escolher através da análise do problema qual a 

melhor opção de comando de repetição e utilizar de artifícios para 

quebra de loops desnecessários após o encontro das soluções 

esperadas. 

TE6: Estrutura de Dados: vetores e 

matrizes 

RA6: Dominar o conceito de estruturas de dados estáticos 

homogêneos (vetores) através da realização de experiências com 

exemplos concretos e utilizar de métodos de bibliotecas 

específicas para manipulação destas estruturas. 

TE7: Procedimentos e Funções 

 

RA7: Identificar problemas similares e a possibilidade do reuso 

de soluções, usando a técnica de generalização. 

Unidade Curricular: INTRODUÇÃO À ENGENHARIA 

TE1: Engenharia como profissão: 

abordagem histórica e a função do 

engenheiro 

RA1: Identificar as diferentes modalidades de Engenharia por meio 

de exemplos gerais das diversas atuações desse profissional. 

TE2: Ferramentas de Engenharia RA2: Identificar algumas das principais ferramentas de 

Engenharia. 

TE3: Comunicação oral, escrita e 

Desenho universal na Engenharia, 

aplicado em projetos acadêmicos 

RA3: Apresentar soluções para problemas estruturados simples de 

Engenharia. 

Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE QUÍMICA 

TE1: Estrutura eletrônica e propriedades 

periódicas 

RA1: Compreender a estrutura atômica de forma sistemática por 

meio das teorias atômicas. 

RA2: Utilizar a tabela periódica de forma metódica e autônoma.  

TE2: Conceitos fundamentais sobre 

ligações químicas 

RA3: Diferenciar os tipos de ligações químicas. 

RA4: Compreender as propriedades das substâncias, de maneira 

criteriosa e crítica, através dos modelos de ligações.  

TE3: Geometria molecular e teorias de 

ligações  

RA5: Determinar a geometria das moléculas, com rigor científico, 

através da teoria de repulsão dos pares de elétrons no nível de 

valência (RPNV). 

RA6: Compreender a ligação covalente que ocorre entre os átomos 

para formar os compostos moleculares, de maneira reflexiva, por 

meio da teoria de ligação de valência (TLV) e teoria do orbital 

molecular (TOM). 

TE4: Reações químicas: estequiometria e 

cinética química 

RA7: Calcular as quantidades das substâncias que reagem e que 

são produzidas em uma reação química com base nas leis das 

reações químicas (lei de conservação de massa      e com auxílio 

das equações químicas correspondentes. 
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RA8: Compreender de forma criteriosa como a velocidade da 

reação química pode ser alterada por meio da teoria cinética das 

colisões. 

Unidade Curricular: INTRODUÇÃO À QUÍMICA EXPERIMENTAL 

TE1: Instruções gerais para atividades 

práticas em laboratório de química 

RA1: Realizar atividades práticas em laboratório de química, de 

forma segura e responsável, utilizando de forma correta as vidrarias 

e equipamentos básicos de laboratório, por meio do estudo dos 

roteiros, manuais técnicos e orientação do professor.  

RA2: Elaborar um relatório experimental, de forma criteriosa e 

crítica baseando-se nas normas padrões.  

TE2: Procedimentos básicos de 

laboratório de química 

RA3: Expressar analiticamente a precisão de uma medida através 

do uso dos algarismos significativos. 

RA4: Manipular corretamente vidrarias e equipamentos 

disponíveis no laboratório de química, utilizando técnicas básicas 

padronizadas. 

TE3: Reações químicas: estequiometria e 

cinética química 

RA5: Identificar a ocorrência de uma transformação química, 

através de um experimento envolvendo reações químicas em 

soluções aquosas. 

RA6: Verificar de forma qualitativa como os fatores (concentração 

temperatura, catalisador) afetam a velocidade das reações 

químicas, por meio de um experimento em laboratório de química. 

TE4: Propriedades das soluções e dos 

compostos iônicos e moleculares 

RA7: Preparar soluções, de forma correta e segura, a partir de 

reagentes sólidos e líquidos. 

RA8: Diferenciar os compostos iônicos e moleculares por meio de 

medidas de fusão, condutividade elétrica e solubilidade. 

Unidade Curricular: INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS 

TE1:  Introdução à Ciência e Engenharia 

de Materiais: uma visão do tetraedro 

funcional (estrutura, propriedades, 

processamento e aplicação) 

RA1: Explicar a Ciência dos Materiais a partir do tetraedro 

funcional (estrutura, propriedades, processamento e aplicação). 

RA2: Compreender a Engenharia de Materiais a partir do tetraedro 

funcional. 

TE2: Classificação dos Materiais: metais, 

cerâmicas, polímeros, compósitos e 

avançados 

RA3: Classificar os materiais dentro das classes:  metais, 

cerâmicas, polímeros, compósitos e avançados, com senso 

analítico e lógica. 

TE3: Principais características 

envolvendo propriedades físicas e 

químicas dos materiais e suas aplicações  

RA4: Identificar as principais características envolvendo 

propriedades físicas e químicas dos materiais, por meio de pesquisa 

da literatura e observação de experimentos simples, com senso 

analítico e lógica. 

RA5: Relacionar o comportamento dos materiais, em termos de 

suas principais características envolvendo propriedades físicas e 

químicas, às diferentes aplicações. 
*Saber-fazer; saber-ser; recursos (critérios de desempenho). 

 

Quadro 26 – Resultados de Aprendizagem (RA) dos temas de estudo (TE) das 

unidades curriculares obrigatórias do 2° período 

Unidade Curricular: COMUNICAÇÃO ORAL ESTRATÉGICA 

TE1: Processo de comunicação para 

apresentação em público: planejamento, 

estratégias, elementos da comunicação 

verbal e não verbal e procedimentos para 

apresentação, elaboração e avaliação de 

exposição oral em público 

RA1: Apresentar textos orais, utilizando de técnicas de 

argumentação, com uso de elementos verbais e não verbais. 

RA2: Avaliar exposições orais em diferentes suportes, por meio do 

discernimento das ações mais assertivas quando relacionado ao seu 

potencial, ao público-alvo e ao contexto de comunicação. 

Unidade Curricular: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 

TE1: Polinômios: derivadas e 

antiderivadas 

RA1:  Resolver problemas que envolvam derivada e antiderivada 

de polinômios, utilizando técnicas adequadas ao caso, de maneira 

autorregulada. 
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TE2: Derivadas: conceito, interpretação 

geométrica e física, regras de derivação e 

aplicações em engenharia 

RA2:    Quantificar algébrica e graficamente as taxas de variação 

média e instantânea de uma grandeza em relação a outra, 

interpretando os resultados adequadamente. 

RA3:   Resolver problemas irrestritos de otimização envolvendo 

funções de uma variável, utilizando regras de derivação e limites, 

com resiliência. 

 RA4:   Analisar o resultado obtido frente as condições de contorno 

de problemas que envolvam derivação por meio de técnica de 

validação de resultados. 

TE3: Integrais: conceito, interpretação 

geométrica, técnicas de integração e 

aplicações em engenharia 

RA5:   Quantificar algebricamente integrais indefinidas das 

diversas funções representando os resultados graficamente com a 

utilização de programas adequados. 

RA6:   Calcular áreas entre duas curvas e volume de sólidos de 

revolução usando a integral definida. 

Unidade Curricular: ÁLGEBRA LINEAR 

TE1: Sistemas Lineares: definição, 

classificação e método de solução 

RA1:  Resolver o sistema de equações lineares utilizando as 

operações algébricas das matrizes e pelas operações elementares 

classificando, quando pertinente, o sistema por meio de 

determinantes. 

TE2: Espaço vetorial: base, dimensão, e 

produto interno 

RA2:  Identificar o espaço vetorial por meio das suas propriedades 

realizando operações algébricas entre elementos do espaço vetorial 

e seu subespaço. 

TE3: Transformações lineares entre 

espaços vetoriais: autovalores e 

autovetores 

RA3:  Analisar a função entre os espaços vetoriais resolvendo 

problemas que envolvam a transformação linear e operador linear. 

Unidade Curricular: GEOMETRIA ANALÍTICA 

TE1: Vetores: conceito, representações 

geométricas e álgebra vetorial 

RA1:    Diferenciar vetores e versores e as suas operações e 

representações algébrica e geométricas, utilizando-as de forma 

adequada para expressar relações entre grandezas e condições de 

contorno em problemas estruturados de contextos matemáticos e 

de Engenharia. 

TE2: Retas, planos e espaço: definição, 

tipos, equações e posições relativas 

RA2:   Resolver problemas estruturados sobre Plano Cartesiano, 

representando retas e planos no espaço, por meio de equações e 

usando métodos adequados para determinação de inserções, de 

maneira autorregulada e crítica. 

TE3: Figuras planas: Polígonos convexos, 

Circunferência, Propriedades 

geométricas e métricas e aplicações. 

 

RA3: Resolver problemas estruturados por meio das propriedades 

de figuras planas, utilizando técnicas adequadas, de maneira 

autorregulada e crítica. 

TE4: Quádricas e cônicas: conceitos, 

classificação e equacionamentos 

RA4: Representar, geometricamente, cônicas e quádricas, 

utilizando definições, operações algébricas e sistemas de 

coordenadas de forma autorregulada. 

Unidade Curricular: FÍSICA 1: FUNDAMENTOS DE CINEMÁTICA E DINÂMICA PARA 

ENGENHARIA 

TE1: Conceitos e Aplicações da 

Cinemática 

RA1: Aplicar os conceitos de referencial, movimento, repouso e 

trajetória. 

RA2: Aplicar os conceitos do cálculo diferencial e integral e da 

geometria analítica na resolução de problemas estruturados 

envolvendo os diversos tipos de movimentos. 

RA3: Avaliar de forma individual e cooperativa, de maneira crítica 

e reflexiva, autorregulada e compartilhada, problemas estruturados 

e exemplares do cotidiano que envolvem movimentos retilíneos, 

parabólicos e circulares. 

TE2: Conceitos e Aplicações da 

Dinâmica 

RA4:  Aplicar as três leis de Newton, o princípio da superposição 

das forças e dos torques, as definições de massa, centro de massa e 

momento de inércia. 
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RA5: Utilizar o diagrama de corpo isolado para esquematizar as 

forças e torques aplicados em uma partícula, sistema de partículas 

ou corpo rígido e avaliar as consequências sobre seu movimento. 

RA6:  Avaliar e resolver, de forma individual e cooperativa, de 

maneira crítica e reflexiva, autorregulada e compartilhada, 

problemas estruturados e exemplares do cotidiano aplicando os 

conceitos estudados no tema. 

TE3: Trabalho e Energia: conceitos e 

aplicações 

RA7: Aplicar a definição do trabalho realizado por uma força e o 

teorema do trabalho-energia cinética. 

RA8:   Avaliar os diferentes tipos de forças (conservativas e 

dissipativas) para a partir delas definir o conceito de energia 

potencial e examinar problemas que envolvem o princípio da 

conservação da energia. 

RA9:  Avaliar e resolver, de forma individual e cooperativa, de 

maneira crítica e reflexiva, autorregulada e compartilhada, 

problemas estruturados e exemplares do cotidiano aplicando os 

conceitos estudados no tema. 

TE4: Momento Linear, Momento 

Angular: conceitos e aplicações 

RA10:  Aplicar as definições de momento linear e momento 

angular e analisar suas relações com as grandezas força e torque. 

RA11:   Aplicar as definições de momento linear e momento 

angular e analisar suas relações com as grandezas força e torque. 

RA12: Avaliar e resolver, de forma individual e cooperativa, de 

maneira crítica e reflexiva, autorregulada e compartilhada, 

problemas estruturados e exemplares do cotidiano aplicando os 

conceitos estudados no tema. 

Unidade Curricular: FÍSICA EXPERIMENTAL 1 

TE1: Instrumentos de Medidas. Medidas 

e Erros: algarismos significativos, limites 

de precisão e calibração de instrumentos. 

Tipos de Erros e Medidas: medidas 

diretas e indiretas, propagação de erros 

RA1:   Utilizar os processos necessários para a obtenção de 

medidas diretas e indiretas de grandezas cinemáticas e dinâmicas 

utilizando instrumentos de forma adequada, identificando suas 

escalas e o número de algarismos significativos. 

RA2:   Aplicar os aspectos gerais do tratamento estatístico de dados 

experimentais através da identificação dos tipos de incertezas (Tipo 

A ou Tipo B) e suas fontes, através da análise sistemática dos dados 

levantados nos experimentos, calculando valores médios, desvios 

padrão, propagando desvios, etc. 

TE2: Aplicações dos Fundamentos da 

Cinemática: movimento em uma ou duas 

dimensões, movimentos uniformes ou 

acelerados 

RA3:   Aplicar os conceitos e princípios da cinemática através da 

realização de experimentos e levantamento de dados relacionados 

com os diversos tipos de movimento. 

RA4: Comparar resultados obtidos nos experimentos com 

resultados previstos ou esperados, utilizando análises estatísticas, 

gráficas e computacionais. 

RA5: Analisar os resultados obtidos de forma individual e 

cooperativa, de maneira crítica e reflexiva, autorregulada e 

compartilhada. 

TE3: Aplicações dos Fundamentos da 

Dinâmica: força, torque e condições de 

equilíbrio 

RA6: Aplicar os conceitos e princípios da dinâmica através da 

realização de experimentos envolvendo forças e torques.  

RA7:  Comparar resultados obtidos nos experimentos com 

resultados previstos ou esperados, utilizando análises estatísticas, 

gráficas e computacionais. 

RA8: Analisar os resultados obtidos de forma individual e 

cooperativa, de maneira crítica e reflexiva, autorregulada e 

compartilhada. 

TE4:  Leis de Conservação: colisões e a 

conservação do momento linear; 

conservação da energia; conservação do 

momento angular 

RA9: Aplicar os princípios de conservação a partir da realização 

de experimentos envolvendo colisões e variações de momento, 

variações de energia cinética e potenciais (gravitacionais, elásticas, 

etc.), estabelecendo a conexão entre a variação destas grandezas 

com forças e torques aplicados ao sistema em estudo. 
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RA10: Comparar resultados obtidos nos experimentos com 

resultados previstos ou esperados, utilizando análises estatísticas, 

gráficas e computacionais. 

RA11: Analisar os resultados obtidos de forma individual e 

cooperativa, de maneira crítica e reflexiva, autorregulada e 

compartilhada. 

Unidade Curricular: QUÍMICA ANALÍTICA 

TE1: Ferramentas Básicas de Química 

Analítica 

RA1: Representar os tipos comuns de reações químicas na forma 

de equações com independência e rigor científico, de acordo com 

as normas estabelecidas pela IUPAC (International Union of Pure 

and Applied Chemistry). 

RA2: Aplicar com raciocínio lógico e científico as relações 

quantitativas em quantidade de matéria nas transformações 

químicas associadas à estequiometria das reações químicas, de 

acordo com a expressão de suas concentrações. 

TE2: Fundamentos de Equilíbrios 

Químicos Homogêneo e Heterogêneo 

RA3: Interpretar os valores das constantes de equilíbrio em relação 

ao rendimento dos produtos em reações reversíveis, com senso 

crítico e reflexivo, relacionados às expressões matemáticas que 

caracterizam o sistema. 

RA4: Explicar a influência dos distúrbios aplicados nos equilíbrios 

químicos de neutralização e de precipitação sobre a composição do 

sistema, com rigor científico e raciocínio lógico, em função do 

princípio de Le Châtelier e da termodinâmica do sistema. 

TE3: Fundamentos de Análise Química 

Quantitativa: Métodos de Análise 

Gravimétricos e Volumétricos 

 

RA5: Calcular a quantidade ou concentração de um analito em 

função das alterações na massa da amostra, ou da medida de 

volume de uma solução de concentração conhecida necessária para 

sua reação completa, de forma consistente e com integridade 

científica, por meio de fundamentação teórico-experimental 

adequados. 

RA6: Descrever as mudanças químicas qualitativas e quantitativas 

que ocorrem durante os ensaios de gravimetria e volumetria, 

usando equações químicas e métodos gráficos, de forma 

consistente e demonstrando integridade científica. 

Unidade Curricular: QUÍMICA DE COORDENAÇÃO 

TE1: Tabela periódica e a formação de 

compostos de coordenação (CC) 

RA1: Reconhecer as diferentes propriedades químicas da Tabela 

Periódica, em especial, as dos metais do bloco d, representando por 

meio de fórmulas e estruturas de compostos de coordenação (CC), 

de maneira autônoma e com senso crítico. 

TE2: Particularidades dos compostos de 

coordenação (CC) 

RA2: Demonstrar as estruturas de compostos de coordenação 

(CC), por meio da representação de fórmulas molecular e 

estrutural, nomeando-as de acordo com as regras estabelecidas pela 

Internation Union of Pure and Apllied Chemistry (IUPAC), com 

rigor científico. 

TE3: Teorias de ligação em compostos de 

coordenação (CC) 

 

RA3: Descrever a natureza da ligação nos compostos de 

coordenação, de acordo com as seguintes teorias: Teoria de 

Ligação de Valência (TLV), Teoria do Campo Cristalino (TCC) e 

Teoria do Orbital Molecular (TOM), por meio de comunicação 

técnica (escrita e gráfica) adequada, de maneira autônoma e 

reflexiva. 

RA4: Descrever, baseando-se na construção dos diagramas de 

energia, o número de coordenação das espécies, propriedades 

magnéticas (paramagnético e diamagnético), a coloração dos 

complexos, de maneira autorregulada. 

TE4: Compostos organometálicos e 

reações em compostos de coordenação 

(CC) 

RA5: Definir os tipos de estruturas de compostos 

organometálicos, utilizando fórmulas moleculares e estruturais, 

com atitude autorregulada. 
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RA6: Descrever os diferentes mecanismos de reação dos CC, 

utilizando fórmulas moleculares e equações químicas, com rigor 

científico e de maneira autônoma. 

Unidade Curricular: PRINCÍPIOS DE CIÊNCIA DOS MATERIAIS 1 

TE1: Estrutura interatômica e 

intermolecular dos materiais: tipos e 

variações 

RA1: Descrever as estruturas dos materiais com senso crítico, 

utilizando conhecimentos de fundamentos físico-químicos. 

TE2: Imperfeições estruturais: defeitos, 

tipos e influência 

RA2: Identificar os defeitos, nas diferentes estruturas dos 

materiais, de forma segura, associando-os às suas propriedades. 

TE3: Introdução às propriedades: 

mecânicas, térmicas, elétricas, ópticas e 

magnéticas 

RA3: Distinguir as propriedades dos materiais de forma ponderada, 

relacionando-as às suas estruturas. 

*Saber-fazer; saber-ser; recursos (critérios de desempenho). 

 

Quadro 27 – Resultados de Aprendizagem (RA) dos temas de estudo (TE) das 

unidades curriculares obrigatórias do 3° período 

Unidade Curricular: METODOLOGIA DA PESQUISA 

TE1:  Conhecimento e Método científico, 

Leis e teorias, Comunicação e integridade 

científica 

RA1: Compreender a teoria da Ciência, em termos do 

conhecimento e método científico, a comunicação e integridade 

científica.  

RA2: Compreender a importância das Leis e teorias na 

investigação de fenômenos reais. 

TE2: Etapas da prática da pesquisa - 

problematização, hipóteses, variáveis e o 

fluxograma da pesquisa  

RA3: Identificar o problema, as hipóteses e as variáveis, a partir de 

situações do contexto real e fundamentado na literatura técnico-

científica, com senso crítico. 

RA4: Elaborar o fluxograma da pesquisa adequado, 

proporcionando uma visão macro do processo de investigação, de 

forma clara e objetiva. 

TE3:  Relatórios de pesquisa e normas 

técnicas vigentes para elaboração de 

texto/trabalho científico 

RA5: Elaborar um relatório de pesquisa, aplicando as normas 

técnicas de elaboração de texto/trabalho científico, com 

comunicação qualificada. 

Unidade Curricular: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2B 

TE1:   Funções de duas e três variáveis a 

valores reais 

RA1:    Analisar funções de duas e de três variáveis, identificando 

comportamentos dessas funções, representando-as graficamente, a 

partir do reconhecimento das suas características próprias. 

RA2:   Interpretar o limite de uma função real de duas variáveis, a 

partir dos cálculos realizados, das propriedades aplicadas e da 

definição utilizada. 

TE2:  Derivadas parciais: conceito, 

propriedades, interpretações geométricas 

e aplicações. Funções e a valores 

vetoriais: conceito e interpretação 

geométrica 

RA3:   Calcular as derivadas parciais das funções de duas ou mais 

variáveis aplicando propriedades. 

RA4:  Analisar funções vetoriais, identificando comportamentos 

dessas funções, representando-as graficamente, a partir do 

reconhecimento das suas características próprias. 

RA5:  Resolver problemas de otimização a partir de resultados que 

garantem a existência de máximos e mínimos de funções. 

TE3:   Integrais duplas e triplas: conceito, 

propriedades e aplicações  

 

RA6:  Calcular as integrais duplas e triplas aplicando propriedades 

e métodos de integração.   

RA7:  Resolver problemas estruturados, utilizando integrais duplas 

e triplas em diferentes contextos aplicados. 

TE4: Integrais de linha: conceito, 

propriedades e aplicações 

 

RA8:  Calcular integrais de linha aplicando a definição e métodos 

de integração. 

RA9:  Aplicar o teorema de campos conservativos para calcular 

integrais de linha.   

RA10:  Resolver problemas estruturados, utilizando o Teorema de 
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Green. 

Unidade Curricular: ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA 

TE1:   Estatística descritiva: tipos de 

estudo, análise descritiva e análise 

exploratória  

RA1:   Diferenciar os tipos de dados (experimental ou 

observacional), sejam eles reais ou disponíveis em livros didáticos, 

por meio de medidas de posição e dispersão e de representação 

gráfica, com senso crítico. 

TE2:  Modelos probabilísticos: discretos 

e contínuos  

RA2:   Utilizar o modelo probabilístico mais adequado, em 

problemas de diferentes contextos da Engenharia, classificando as 

variáveis aleatórias, de maneira autorregulada. 

TE3: Inferência estatística: intervalos de 

confiança e teste de hipóteses 

RA3: Estimar os valores de característica populacional com base 

no comportamento probabilístico de variáveis, a partir de amostras 

de problemas de livros didáticos e testes de afirmações acerca dos 

valores de característica populacional. 

TE4:  Estatística experimental: 

planejamento e análise experimental 

RA 4: Planejar experimentos em diferentes contextos de 

Engenharia utilizando técnicas de estatística experimental.  

Unidade Curricular: PROJETO DE ELEMENTOS E PEÇAS 

TE1: Introdução ao desenho técnico e às 

normas ABNT: breve histórico, desenho 

assistido por computador e normas 

técnicas 

RA1: Interpretar o contexto histórico do desenho técnico, bem 

como do desenho assistido por computador, por meio de normas 

técnicas e exemplos práticos, com autonomia e precisão. 

TE 2:  Criação e edição de figuras planas, 

sistema isométrico e perspectiva 

isométrica, em representação em 3D 

RA2: Construir figuras planas, tanto no sistema bidimensional de 

coordenadas como no sistema isométrico, por meio de edições com 

as ferramentas CAD, com autonomia e precisão. 

TE 3:  Perspectiva cavaleira, perspectiva 

cônica, em representação 3D  

RA3: Desenhar tecnicamente peças/projetos tridimensionais em 

perspectivas, por meio de ferramentas CAD, com autonomia e 

precisão. 

TE4: Técnicas de cotagem, aplicação de 

escalas, projeções ortogonais, em 

representação 2D 

RA4: Desenhar tecnicamente peças/projetos bidimensionais, em 

vistas ortogonais, a partir da interpretação de diferentes 

perspectivas, por meio de ferramentas CAD, com autonomia e 

precisão. 

TE5: Representação de elementos 

ocultos: cortes e seções 

RA5: Traçar estrategicamente cortes e/ou seções para visualização 

de elementos ocultos, utilizando as normas vigentes ABNT e 

ferramentas CAD, com autonomia e precisão. 

TE6: Sistema tridimensional: criação e 

edição de sólidos, renderização e 

propriedades dos sólidos 

RA6: Desenhar peças no sistema tridimensional em CAD, a partir 

de leitura gráfica de projetos bidimensionais, com autonomia e 

precisão. 

Unidade Curricular: FÍSICA 2: FUNDAMENTOS DE ONDAS, FLUIDOS E TERMODINÂMICA PARA 

ENGENHARIA 

TE1:  Oscilações e Ondas Mecânicas: 

conceitos e aplicações 

RA1:  Aplicar as leis de Newton no estudo dos movimentos 

harmônico simples (massa-mola e pêndulo simples), harmônico 

amortecido e forçado, para derivar as principais grandezas dos 

sistemas oscilatórios (frequência, amplitude, etc.). 

RA2: Aplicar os conceitos e fundamentos de ondas mecânicas 

transversais e longitudinais, tais como o transporte de energia, 

velocidade de propagação, o princípio da superposição de ondas e 

interferência, no estudo de ondas em uma corda e ondas sonoras. 

RA3:  Avaliar de forma individual e cooperativa, de maneira crítica 

e reflexiva, autorregulada e compartilhada, problemas estruturados 

e exemplares do cotidiano aplicando os conceitos estudados no 

tema. 

TE2:  Mecânica dos Fluidos: princípios e 

aplicações 

RA4: Analisar os princípios da hidrostática e da hidrodinâmica 

através de suas aplicações em estudos de fluidos ideais e da 

definição das grandezas inerentes a estes sistemas, como massa 

específica, pressão, etc. 

RA5:  Avaliar de forma individual e cooperativa, de maneira crítica 

e reflexiva, autorregulada e compartilhada, problemas estruturados 

e exemplares do cotidiano aplicando os conceitos estudados no 

tema. 
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TE3:  Fundamentos da Termodinâmica e 

da Teoria Cinética dos Gases 

RA6: Analisar os fundamentos da termometria e da calorimetria 

através de estudos envolvendo a troca de calor entre corpos e seus 

efeitos. 

RA7: Analisar os fundamentos da termodinâmica e da teoria 

cinética dos gases através de estudos envolvendo gases ideais, 

máquinas térmicas, refrigeradores e diferentes tipos de processos 

termodinâmicos. 

RA8:  Avaliar de forma individual e cooperativa, de maneira crítica 

e reflexiva, autorregulada e compartilhada, problemas estruturados 

e exemplares do cotidiano aplicando os conceitos estudados no 

tema. 

Unidade Curricular: FÍSICA EXPERIMENTAL 2 

TE1:  Aplicações dos Fundamentos da 

Mecânica dos Fluidos 

RA1: Aplicar os fundamentos da hidrostática e da hidrodinâmica. 

RA2: Avaliar os resultados obtidos nos experimentos. 

RA3: Avaliar os resultados obtidos de forma individual e 

cooperativa, de maneira crítica e reflexiva, autorregulada e 

compartilhada. 

TE2:  Sistemas Oscilatórios: conceitos e 

aplicações 

RA4: Aplicar os conceitos relacionados com movimentos 

oscilatórios periódicos, movimentos harmônicos simples, forçados 

e amortecidos. 

RA5: Avaliar os resultados obtidos nos experimentos. 

RA6: Avaliar os resultados obtidos de forma individual e 

cooperativa, de maneira crítica e reflexiva, autorregulada e 

compartilhada. 

TE3:  Ondas Mecânicas: conceitos e 

aplicações 

 

RA7: Aplicar os conceitos relacionados aos fenômenos 

ondulatórios. 

RA8:  Avaliar resultados obtidos nos experimentos com resultados 

previstos ou esperados, utilizando análises estatísticas, gráficas e 

computacionais. 

RA9: Avaliar os resultados obtidos de forma individual e 

cooperativa, de maneira crítica e reflexiva, autorregulada e 

compartilhada. 

TE4:  Aplicações da Termodinâmica: 

termometria, calorimetria e lei dos gases 

 

RA10: Aplicar os princípios da termodinâmica. 

RA11: Avaliar os resultados obtidos nos experimentos. 

RA12: Analisar os resultados obtidos de forma individual e 

cooperativa, de maneira crítica e reflexiva, autorregulada e 

compartilhada. 

Unidade Curricular: QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL 

TE1: Introdução aos Métodos Clássicos 

de Análise Química 

RA1: Apresentar através de comunicação qualificada os tipos 

comuns de reações químicas na forma de equações com 

independência e rigor científico, de acordo com as normas 

estabelecidas pela IUPAC (International Union of Pure and 

Applied Chemistry). 

RA2: Interpretar através da metodologia de Fresenius um diagrama 

de análise sistemático de separação e identificação de cátions, de 

forma crítica e com raciocínio lógico. 

TE2: Equilíbrios Químicos Homogêneo e 

Heterogêneo: Aplicações 

RA3: Relacionar os valores das constantes de equilíbrio em relação 

ao rendimento dos produtos em reações reversíveis, de forma 

consistente e rigor científico, relacionados às expressões 

matemáticas que caracterizam o sistema. 

RA4: Explicar de forma reflexiva e crítica os efeitos de mudanças 

de temperatura, concentração e pressão em um sistema em 

equilíbrio através do Princípio de Le Châtelier, do Efeito da Ação 

das Massas ou da Lei de Van´t Hoff. 

TE3: Análise Química Quantitativa: 

Aplicações dos Métodos Gravimétrico e 

Volumétrico de Análises 

 

RA5: Aplicar adequadamente os métodos de análises 

gravimétricos ou volumétricos selecionados de forma convicta e 

senso crítico-analítico, em função da especificidade química do 

material em análise. 
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RA6: Determinar a quantidade ou concentração de um analito em 

função das alterações na massa da amostra, de forma consistente e 

rigor científico, por meio de práticas experimentais adequadas. 

Unidade Curricular: QUÍMICA ORGÂNICA 

TE1: Estrutura e ligações químicas das 

moléculas orgânicas 

RA1: Reconhecer as diferentes estruturas químicas das moléculas 

orgânicas (estrutural). 

RA2: Associar os fenômenos químicos e estruturais das moléculas   

aos processos para desenvolvimento de novas soluções, de forma 

ambientalmente sustentável e com senso crítico. 

TE2: Propriedades dos compostos 

orgânicos 

RA3: Compreender as diferentes propriedades dos compostos 

orgânicos do ponto de vista químico, físico e eletrônico. 

RA4: Compreender as interações intermoleculares e as 

características de acidez e basicidade das moléculas orgânicas, 

integrando as Leis de fenômenos naturais e raciocínio lógico, com 

senso crítico e analítico. 

TE3: Isomeria e estereoquímica RA5: Reconhecer os fenômenos químicos de isomeria e 

estereoisomeria (enantiômeros e diastereoisômeros) das moléculas 

orgânicas.   

RA6: Associar os fenômenos químicos de isomeria e 

estereoquímica das moléculas necessários para desenvolver 

novos materiais, de forma ambientalmente sustentável e com 

senso crítico. 

TE4: Reatividade dos hidrocarbonetos e 

mecanismos de reação 

RA7: Conhecer as principais reações orgânicas dos 

hidrocarbonetos (reação radicalar, de substituição nucleofílica, de 

adição a ligações insaturadas), por meio de exemplos didáticos, 

como forma de conhecimento específico.  

RA8: Conhecer as principais reações orgânicas dos 

hidrocarbonetos e associá-las aos processos para desenvolvimento 

de novos produtos, de forma ambientalmente sustentável e como 

senso crítico. 

TE5:  Reatividade dos álcoois e 

aromaticidade 

RA9: Conhecer as principais características dos compostos 

aromáticos, não aromáticos e reatividade dos álcoois, por meio de 

exemplos didáticos como forma de conhecimento específico.  

TE6: Reatividade dos compostos 

carbonilícos  

RA10: Conhecer as principais reações orgânicas dos compostos 

carbonílicos (Reação de substituição nucleofílica e adição 

nucleofílica), por meio de exemplos didático como forma de 

conhecimento específico.  

RA11: Conhecer as principais reações orgânicas dos compostos 

carbonílicos e associá-las aos processos para desenvolvimento de 

novos produtos, de forma ambientalmente sustentável e com senso 

crítico. 

Unidade Curricular: PRINCÍPIOS DE CIÊNCIA DOS MATERIAIS 2 

TE1: Difusão  RA1: Compreender as variáveis que afetam a difusão, tanto em 

regime estacionário quanto em regime não estacionário, de forma 

segura e autônoma. 

TE2: Diagramas de equilíbrio de fases RA2: Determinar as fases e suas proporções, para uma determinada 

composição e temperatura, a partir dos diagramas de fases, de 

forma segura e autônoma. 

TE3: Propriedades mecânicas dos 

materiais, discordâncias e mecanismos de 

aumento de resistência 

RA3: Discutir as propriedades mecânicas dos materiais e como elas 

podem ser influenciadas, de forma segura e autônoma, 

relacionando-as às suas estruturas. 

TE4: Propriedades térmicas e elétricas 

dos materiais  

RA4: Discutir as propriedades térmicas e elétricas dos materiais e 

como elas podem ser influenciadas, de forma segura e autônoma, 

relacionando-as às suas estruturas. 

TE5: Propriedades ópticas e magnéticas 

dos materiais 

RA5: Discutir as propriedades ópticas e magnéticas dos materiais 

e como elas podem ser influenciadas, de forma segura e autônoma, 

relacionando-as às suas estruturas. 
*Saber-fazer; saber-ser; recursos (critérios de desempenho). 
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Quadro 28 – Resultados de Aprendizagem (RA) dos temas de estudo (TE) das 

unidades curriculares obrigatórias do 4° período 

Unidade Curricular: ECONOMIA 

TE1: Fundamentos da Microeconomia RA1: Explicar os conceitos microeconômicos, identificando seu 

uso em diferentes contextos empresariais, fazendo as escolhas para 

uso dos recursos. 

TE2:  Custos, Mercados e Preço RA2: Propor soluções estruturadas para problemas de precificação, 

aplicando as funções microeconômicas e definindo o preço em 

condições econômicas possíveis.  

Unidade Curricular: CÁLCULO NUMÉRICO 

TE1:  Fundamentos da computação 

numérica 

 

RA1:   Elaborar algoritmos em estruturas lógicas coerentes para 

execução de comandos computacionais. 

RA2:   Implementar código fonte, em uma linguagem em de 

programação pré-definida, para execução de algoritmos 

fundamentais de métodos numéricos. 

TE2:  Cálculo de raízes de funções RA3:  Elaborar algoritmos em linguagem de programação das 

técnicas estudadas.  

RA4:    Interpretar os resultados obtidos a partir dos métodos 

numéricos para o cálculo de raízes de funções.   

TE3:  Resolução de sistemas lineares RA5:   Empregar métodos diretos e iterativos para a resolução de 

sistemas lineares.  

RA6:  Desenvolver algoritmos em linguagem de programação das 

técnicas estudadas. 

TE4:  Ajustes de curvas e interpolação RA7: Empregar técnicas elementares de ajuste de curvas e 

interpolação polinomial. 

RA8:  Desenvolver algoritmos em linguagem de programação 

das técnicas estudadas. 

TE5:  Métodos numéricos para cálculo de 

integrais definidas 

RA9: Empregar técnicas elementares de integração numérica na 

resolução de problemas. 

RA10: Desenvolver algoritmos em linguagem de programação das 

técnicas estudadas. 

TE6:  Solução numérica de equações 

diferenciais ordinárias 

RA11:  Aplicar as técnicas numéricas na solução de equações 

diferenciais ordinárias. 

RA12: Analisar os resultados das técnicas numéricas aplicadas na 

solução de equações diferenciais ordinárias de forma crítica. 

Unidade Curricular: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS 

TE1:  Definições de equações diferenciais 

e suas classificações; problemas de valor 

inicial; solução particular e geral. 

Equações diferenciais ordinárias (EDO) 

de primeira ordem: equações lineares, 

equações de variáveis separáveis, 

equações exatas; equações de Bernoulli; 

aplicações das equações diferenciais 

lineares de 1ª ordem em diferentes 

contextos da Engenharia 

RA1:   Compreender as equações diferenciais por meio de sua 

definição, notação, classificações e soluções, identificando como 

uma equação diferencial pode descrever ou modelar 

matematicamente fenômenos da natureza. 

 

RA2:  Resolver situações-problema tradicionais em diferentes 

contextos da Engenharia envolvendo EDO de primeira ordem. 

TE2: Equações diferenciais de ordem 

superior: equações lineares e homogêneas 

com coeficientes constantes; equações 

diferenciais ordinárias não-homogêneas: 

método dos coeficientes a determinar; 

método da variação de parâmetros; 

equação de Cauchy-Euler; aplicações das 

equações diferenciais lineares de segunda 

ordem 

RA3:  Resolver situações-problema tradicionais em diferentes 

contextos da Engenharia envolvendo EDO de ordem superior. 
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TE3:  Sistemas de equações diferenciais 

ordinárias, sistemas autônomos e 

estabilidade 

RA4: Resolver situações-problema tradicionais em diferentes 

contextos da Engenharia envolvendo sistemas de equações 

diferenciais, utilizando uma abordagem matricial com 

autorregulação e linguagem matemática qualificada. 

Unidade Curricular: PRINCÍPIOS DE ESTÁTICA PARA ENGENHARIA 

TE1: Operações com vetores força e 

momento 

RA1: Determinar de forma criteriosa os vetores força e momento 

em um sistema de forças, utilizando recursos de geometria analítica 

e de trigonometria. 

RA2: Calcular com precisão e segurança resultantes e componentes 

de forças e momentos, utilizando álgebra vetorial e fundamentos 

de trigonometria. 

TE2: Equilíbrio estático de partículas  RA3: Aplicar com senso crítico as condições de equilíbrio estático 

de um sistema de forças concorrentes aplicado a um ponto material 

integrando operações com vetores, álgebra e geometria. 

TE3: Equilíbrio estático de corpos rígidos RA4: Aplicar com senso crítico as condições de equilíbrio estático 

de um sistema de forças concentradas, forças distribuídas e 

momentos, atuante sobre um corpo rígido, integrando operações 

com vetores, álgebra e geometria. 

TE4: Centroide e momento de inércia RA5: Determinar com segurança e precisão a localização do 

centroide para um sistema de partículas discretas e um corpo de 

forma arbitrária, usando os conceitos de carga distribuída e 

momento e recursos de integração. 

RA6: Calcular, com precisão e autonomia momentos de inércia de 

uma área arbitrária, simples ou composta, integrando técnicas do 

cálculo diferencial e integral e o conceito de momento de uma 

força. 

TE5: Introdução à Análise de estruturas RA7: Analisar as forças que atuam nos membros de treliças e de 

estruturas e máquinas simples, mobilizando os fundamentos da 

estática, de forma consciente e criteriosa. 

Unidade Curricular: FÍSICA 3: FUNDAMENTOS DO ELETROMAGNETISMO 

TE1: Fundamentos da Eletrostática e 

Aplicações da Lei de Gauss 

RA1:   Analisar as propriedades eletrostáticas de diferentes 

distribuições de carga utilizando a lei de Coulomb e o princípio da 

superposição. 

RA2:  Analisar as propriedades eletrostáticas de distribuições de 

carga simétricas utilizando a lei de Gauss e o princípio da 

superposição. 

RA3:  Avaliar de forma individual e cooperativa, de maneira crítica 

e reflexiva, autorregulada e compartilhada, problemas estruturados 

e exemplares do cotidiano aplicando os conceitos estudados no 

tema e as ferramentas matemáticas da geometria analítica e do 

cálculo diferencial e integral. 

TE2: Eletricidade e Magnetismo: 

conceitos e aplicações 

RA4:   Aplicar os conceitos da eletricidade e do magnetismo, como 

potencial elétrico, corrente elétrica, força elétrica e força 

magnética, nos estudos sobre os efeitos do movimento de 

portadores de cargas elétricas no interior de campos elétricos e 

magnéticos. 

RA5:   Avaliar de forma individual e cooperativa, de maneira 

crítica e reflexiva, autorregulada e compartilhada, problemas 

estruturados e exemplares do cotidiano aplicando os conceitos 

estudados no tema e as ferramentas matemáticas da geometria 

analítica e do cálculo diferencial e integral. 

TE3: Campos Magnéticos Produzidos por 

Correntes: princípios e aplicações 

RA6: Analisar as propriedades magnéticas de diferentes 

distribuições de correntes utilizando a lei de Biot-Savart, a lei de 

Ampère e o princípio da superposição. 

RA7: Avaliar de forma individual e cooperativa, de maneira crítica 

e reflexiva, autorregulada e compartilhada, problemas estruturados 

e exemplares do cotidiano aplicando os conceitos estudados no 
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tema e as ferramentas matemáticas da geometria analítica e do 

cálculo diferencial e integral. 

TE4: Indução e Indutância: princípios e 

aplicações 

RA8: Avaliar as aplicações da Lei de Faraday nos estudos de 

diversos sistemas físicos, determinando, por exemplo, a força 

eletromotriz induzida, o campo elétrico induzido, a indutância do 

sistema, energia armazenada em um campo magnético, processos 

de geração de energia, etc. 

 

RA9: Avaliar de forma individual e cooperativa, de maneira crítica 

e reflexiva, autorregulada e compartilhada, problemas estruturados 

e exemplares do cotidiano aplicando os conceitos estudados no 

tema e as ferramentas matemáticas da geometria analítica e do 

cálculo diferencial e integral. 

Unidade Curricular: FÍSICA EXPERIMENTAL 3 

TE1: Princípios da Eletrostática e 

Eletrodinâmica 

 

RA1: Aplicar os princípios da eletrostática (carga, conservação da 

carga, processos de eletrização, campo elétrico, potencial elétrico) 

e da eletrodinâmica (condutores, isolantes, corrente elétrica) na 

investigação do funcionamento do gerador de Van de Graaff. 

RA2: Avaliar os efeitos das altas tensões atingidas pelo gerador de 

Van de Graaff em diversos sistemas físicos, verificando linhas de 

campo, rigidez dielétrica dos meios, efeito de pontas, etc. 

RA3: Avaliar os resultados obtidos de forma individual e 

cooperativa, de maneira crítica e reflexiva, autorregulada e 

compartilhada. 

TE2: Medidas Elétricas: equipamentos e 

instrumentos de medidas 

 

RA4: Avaliar os princípios de funcionamento de diversos 

equipamentos e instrumentos de medidas elétricas, tais como 

protoboard, fontes de alimentação reguláveis, geradores de 

funções, multímetros digitais, osciloscópios, etc. 

RA5: Compara os resultados obtidos com diferentes equipamentos, 

instrumentos de medida e técnicas de medição. 

RA6: Avaliar os resultados obtidos de forma individual e 

cooperativa, de maneira crítica e reflexiva, autorregulada e 

compartilhada. 

TE3: Medidas Básicas em Circuitos 

Elétricos de Corrente Contínua 

 

RA7: Obter as curvas características de diferentes dispositivos 

eletrônicos (pilhas, LEDs, resistores, lâmpadas, etc.), e as curvas 

de carga e descarga de capacitores (Circuito RC). 

RA8: Avaliar os resultados obtidos nos experimentos. 

RA9: Avaliar os resultados experimentais de forma individual e 

cooperativa, de maneira crítica e reflexiva, autorregulada e 

compartilhada. 

TE4: Aplicações de Campos Magnéticos 

Produzidos por Correntes CC e CA  

 

RA10: Aplicar as leis do eletromagnetismo nos estudos 

envolvendo campos magnéticos produzidos por correntes. 

RA11: Aplicar as leis do eletromagnetismo nos estudos de sistemas 

envolvendo correntes alternadas. 

RA12: Avaliar os resultados obtidos nos experimentos. 

RA13: Avaliar os resultados obtidos de forma individual e 

cooperativa, de maneira crítica e reflexiva, autorregulada e 

compartilhada. 

Unidade Curricular: TERMODINÂMICA 

TE1: Introdução à termodinâmica: estado 

termodinâmico, lei geral dos gases, gás 

ideal, lei de Dalton. Princípios da 

termodinâmica, lei zero, calor, trabalho, 

energia interna, primeira lei, capacidade 

térmica 

RA1: Diferenciar os tipos de sistemas termodinâmicos, 

identificando e descrevendo as variáveis e equações específicas 

para cada sistema, de forma objetiva. 

RA2: Aplicar as leis da termodinâmica, relacionando suas 

variáveis, de forma analítica. 

TE2: Transformação da matéria: Entalpia 

e termoquímica, segunda lei da 

termodinâmica, entropia e terceira lei da 

RA3: Determinar as condições para transformação da matéria, 

encontrando os valores das variáveis termodinâmicas, de forma 

analítica. 
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termodinâmica. Funções auxiliares, 

energia livre de Gibbs, energia livre de 

Helmholtz, misturas e diagramas de fase 

RA4: Analisar, com segurança, os resultados experimentais para 

misturas e diagramas de fase, calculando as condições 

termodinâmicas para o equilíbrio.  

TE3: Termodinâmica de superfície: 

energia de superfície, tensão superficial, 

capilaridade e adsorção gasosa em 

superfícies, isoterma de Langmuir, 

Freundlich e BET 

 

RA5: Determinar as condições em que os fenômenos de superfície 

são relevantes, identificando as condições termodinâmicas do 

sistema, de forma analítica. 

RA6: Analisar resultados experimentais, confirmando o modelo 

termodinâmico para fenômenos de superfície e adsorção, de forma 

analítica. 

Unidade Curricular: ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE METAIS 

TE1: Critérios de classificação das ligas 

metálicas ferrosas e não ferrosas; 

influência da estrutura cristalina dos 

metais e dos elementos liga na 

classificação dos materiais de construção 

metálica e conformação dos metais 

RA1: Classificar as ligas metálicas ferrosas e não ferrosas, 

relacionando as composições químicas e estruturas das principias 

ligas metálicas, de forma analítica e com senso crítico. 

RA2:  Comparar as diferentes estruturas cristalinas metálicas, 

relacionando estas estruturas e sua implicação na conformação 

dos metais, de forma analítica e senso crítico. 

TE2: Encruamento, recuperação, 

recristalização e crescimento de grãos em 

metais conformados plasticamente 

RA3:  Avaliar a influência da morfologia e tamanho dos grãos 

cristalinos em ligas metálicas, relacionando a morfologia e 

dimensões dos grãos antes e após a conformação plástica seguida 

ou não de tratamentos térmicos de recuperação, recristalização e 

crescimento dos grãos, de forma analítica e com senso crítico. 

TE3: Diagrama Fe-C e outros principais 

diagramas de fases 

 

RA4:  Discutir as fases estabilizadas nos diagramas de fases de 

ligas metálicas, relacionando as fases formadas com o processo de 

fabricação empregado e com os dados de metalografia, de forma 

analítica e senso crítico. 

TE4: Propriedades mecânicas e físicas 

dos metais 

RA5:  Associar os efeitos da estrutura das ligas metálicas às 

propriedades mecânicas, elétricas, térmicas e magnéticas, de 

forma analítica e senso crítico. 

TE5: Biocompatibilidade de materiais 

metálicos 

RA6:  Correlacionar as propriedades biocompatíveis de alguns 

metais e suas ligas às possíveis aplicações, de forma analítica, 

segura e com senso crítico. 

Unidade Curricular: ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE CERÂMICAS 

TE1: Composição química dos materiais 

cerâmicos e aplicações em diagramas de 

equilíbrio de fases 

RA1: Descrever as classes de materiais cerâmicos, relacionando as 

características de acordo com os tipos de ligações de forma 

analítica e com senso crítico. 

RA2: Interpretar os diagramas de equilíbrio de fases identificando 

as fases presentes para cada diagrama de forma convicta e 

autônoma. 

TE2:  Vidros e Vitrocêramicas: tipos, 

propriedades e aplicações 

RA3: Comparar os diferentes tipos de vidros, relacionando as 

características de acordo com o método de fabricação e tratamento 

térmico de forma analítica e com senso crítico. 

RA4: Diferenciar um vidro de uma vitrocerâmica, comparando as 

estruturas e características dos materiais de forma segura e 

autônoma, 

TE3: Biocerâmicas: tipos, composições, 

aplicações 

RA5: Identificar as biocerâmicas e compreender os mecanismos de 

integração, relacionando as classes e composição de forma segura 

e autônoma. 

TE4: Sinterização: teoria e tipos de 

sinterização 

RA6: Identificar os tipos de sinterização de forma segura e 

autônoma. 

RA7: Compreender os mecanismos de sinterização forma convicta 

e autônoma. 

TE5:  Propriedades dos materiais 

cerâmicos: térmicas, ópticas, químicas, 

elétricas, magnéticas  

RA8: Diferenciar as propriedades dos materiais cerâmicos, 

relacionando-as às suas estruturas e aplicações de forma segura e 

autônoma. 

Unidade Curricular: SÍNTESE DE POLÍMEROS 

TE1: Tipos de síntese: Em cadeia, etapas, 

via radicais livres e por abertura de anel 

RA1: Identificar os tipos de reagentes, toxicidade, EPI 

(equipamento de proteção individual), reações, mecanismos para a 
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síntese dos materiais poliméricos, relacionando com a morfologia 

e propriedade do material obtido, de forma segura e autônoma. 

TE2:  Polimerização em cadeia estéreo-

regular 

RA2:  Reconhecer as diferentes conformações e as suas 

propriedades químicas e físicas, representando por meio de 

fórmulas e estruturas dos polímeros, com autorregulação e senso 

crítico. 

TE3:  Técnicas de polimerização (em 

massa, solução e emulsão); cinética de 

polimerização 

RA3: Distinguir as diferentes propriedades químicas, aplicações, 

fenômenos físico-químico dos processos e suas aplicações de 

forma segura. 
*Saber-fazer; saber-ser; recursos (critérios de desempenho). 

 

Quadro 29 – Resultados de Aprendizagem (RA) dos temas de estudo (TE) das 

unidades curriculares obrigatórias do 5° período 

Unidade Curricular: GESTÃO EMPRESARIAL 

TE1: Conceitos básicos de Administração 

de Empresas  

RA1: Analisar os diferentes problemas organizacionais, 

identificando e diferenciando as causas das consequências, 

gerenciando as necessidades de cada de solução para cada 

problema. 

TE2:  Planejamento e Ferramentas 

Gerenciais 

RA2:  Identificar as falhas e necessidades de planejamento 

organizacional, propondo estratégias de planejamento 

organizacional, aplicando as ferramentas gerenciais, de forma 

eficiente. 

Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE FENÔMENOS DE TRANSPORTE 

TE1:  Conceitos fundamentais dos fluidos RA1: Caracterizar os fluidos de acordo com suas propriedades 

físicas, diferenciando-as das propriedades de um sólido.  

RA2: Resolver problemas de hidrostática utilizando dispositivos de 

medição de pressão e conceitos de estática dos fluidos. 

TE2: Conservação da vazão mássica e da 

energia em escoamento permanente de 

fluido  

RA3: Resolver problemas envolvendo escoamento laminar ou 

turbulento por meio da conservação da vazão mássica num volume 

de controle fixo no espaço, utilizando a Equação da Continuidade 

para regime permanente, de forma reflexiva. 

RA4: Resolver problemas de mecânica dos fluidos de escoamentos 

internos em regime permanente que envolvam a conservação da 

energia num volume de controle, englobando máquinas de fluxo, 

utilizando a Equação de Bernoulli, de forma reflexiva. 

TE3: Perdas de carga em escoamento de 

fluidos em condutos forçados 

RA5: Compreender os fatores que quantificam a perda de carga 

durante o escoamento do fluido por meio da análise do 

comportamento dinâmico do escoamento do fluido e dos 

parâmetros físicos dos condutos. 

RA6: Realizar o dimensionamento de bombas hidráulicas e de 

tubulações envolvendo escoamento de fluido incompressível em 

regime permanente em condutos forçados por meio do estudo das 

perdas de carga durante o escoamento. 

TE4: Introdução aos modos de 

transferência de calor e massa: conceito, 

mecanismos e equações 

RA7: Compreender os diferentes mecanismos dos modos de 

transferência de calor (condução, convecção e radiação) e de 

massa, identificando as equações de taxas, de forma reflexiva. 

TE5: Condução em regime estacionário e 

não estacionário 

RA8: Resolver problemas de transferência de calor por condução 

unidimensional e bidimensional, manipulando os dados e 

aplicando as equações de forma adequada em função das 

condições de contorno, com senso analítico. 

RA9: Integrar os conceitos teóricos da condução a problemas de 

transferência de calor em situações cotidianas e em processos e 

operações de engenharia contidos na literatura, analisando os dados 

e informações, com sendo crítico e analítico.   
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TE6: Fundamentos de transferência de 

calor por Convecção e Radiação 

RA10: Resolver problemas de transferência de calor por 

convecção e radiação, manipulando os dados e aplicando as 

equações de forma adequada em função das condições de 

contorno, com sendo analítico. 

RA11: Integrar os conceitos teóricos da convecção e da radiação a 

problemas de transferência de calor em situações cotidianas e em 

processos e operações de engenharia contidos na literatura, 

analisando os dados e informações, com sendo crítico e analítico.   

TE7: Fundamentos de Transferência de 

Massa 

 

RA12: Resolver problemas de transferência de massa por difusão, 

manipulando os dados e aplicando as equações de forma 

adequada em função das condições de contorno, com sendo 

analítico. 

RA13: Integrar os conceitos teóricos da difusão a problemas de 

transferência de massa em situações cotidianas e em processos e 

operações de engenharia contidos na literatura, analisando os dados 

e informações, com sendo crítico e analítico.   

Unidade Curricular: ELETROTÉCNICA BÁSICA 

TE1: Circuitos de corrente alternada 

monofásicos: conceitos de geração, 

transmissão e distribuição de energia 

elétrica 

RA1: Relacionar o comportamento da corrente, em diferentes 

circuitos de corrente alternada, com os elementos conectados aos 

circuitos, por meio da análise gráfica e matemática da utilização 

das Leis de Ohm e de Kirchoff.  

RA2: Analisar o fator de potência em circuitos elétricos, avaliando 

a necessidade de correção deste fator, por meio da identificação dos 

tipos de potência, para possíveis correções e adequações em 

relação à legislação vigente.  

TE2: Circuitos de corrente alternada 

trifásicos: possíveis ligações, 

comportamentos e fator de potência 

RA3: Determinar a potência de transformadores que atenda às 

necessidades específicas de grandes consumidores de acordo com 

a potência de máquinas e iluminação instaladas, integrando 

conceitos de corrente, tensão, potência e tipos de ligação. 

Unidade Curricular: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 

TE1: Conceito de tensão e deformação 

 

RA1: Calcular, com critério e precisão, tensões médias e 

deformações médias, utilizando o método das seções e as 

definições de tensão e deformação, normal e de cisalhamento. 

RA2: Projetar acoplamentos simples (cargas axiais e cisalhamento 

puro) com eficiência e senso de responsabilidade, por meio da 

análise de tensões e deformações e de curvas tensão-deformação. 

TE2: Carregamento axial RA3: Calcular, com eficiência e responsabilidade, tensões, 

deformações e deslocamentos, em elementos carregados 

axialmente, mobilizando recursos matemáticos, gráficos e da 

estática de corpos rígidos. 

TE3: Torção RA4: Calcular, com eficiência e responsabilidade, tensões, 

deformações e deslocamentos, em eixos circulares submetidos à 

ação de torques, mobilizando recursos matemáticos, gráficos e da 

estática de corpos rígidos. 

RA5: Projetar eixos circulares, maciços ou tubulares, com 

eficiência e senso de responsabilidade, por meio da análise de 

tensões e deformações, diagramas de torque e de curvas tensão-

deformação de cisalhamento puro. 

 

TE4: Flexão RA6: Construir e analisar, com eficiência e precisão, diagramas de 

força normal, força cortante e momento fletor em vigas, utilizando 

recursos gráficos, computacionais e mobilizando técnicas do 

cálculo diferencial e integral e fundamentos da estática de corpos 

rígidos. 

RA7:  Calcular, com eficiência e responsabilidade, tensões, 

deformações e deslocamentos em vigas, a partir da análise de 

diagramas de força cortante e momento fletor. 
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RA8: Projetar, com base na tensão, vigas e eixos circulares, 

maciços ou tubulares, com eficiência e senso de responsabilidade, 

por meio da análise de tensões e deformações e de curvas tensão-

deformação de cisalhamento puro. 

TE5: Colunas 

 

RA9: Calcular, com eficiência e senso de responsabilidade, a carga 

crítica para flambagem de colunas esbeltas sob carregamento axial 

de compressão, com base na teoria de Euler. 

RA10: Projetar colunas ideais submetidas a carga de compressão, 

com eficiência e senso de responsabilidade, por meio da análise das 

condições críticas para a flambagem e o escoamento do material. 

Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE ELETROQUÍMICA: REAÇÕES E ENERGIA 

TE1: Fundamentos da Eletroquímica RA1: Descrever a eletrólise em função dos aspectos qualitativos e 

quantitativos com rigor analítico e científico. 

RA2: Define as equações de oxidação e redução, de forma 

consistente e demonstrando integridade científica, em função dos 

aspectos químicos qualitativos e quantitativos da reação. 

TE2: Sistemas Eletroquímicos 

 

RA3: Explicar com acuidade científica como reações químicas 

podem, em função das condições termodinâmicas de reação, 

produzir energia elétrica, e como a energia elétrica pode ser usada 

para conduzir reações químicas que de outra forma não ocorreriam. 

RA4: Explicar termodinamicamente o funcionamento de uma 

célula de concentração, inferindo a concentração das espécies 

iônicas em função do potencial da célula. 

TE3: Princípios de Geração e 

Armazenamento de Energia 

Eletroquímica 

RA5: Interpretar de forma consistente e com rigor científico o 

mecanismo de funcionamento e as aplicações tecnológicas das 

células eletroquímicas galvânica e eletrolítica. 

RA6: Relatar através de comunicação qualificada as tecnologias 

atuais de sistemas eletroquímicos de geração e armazenamento de 

energia de interesse tecnológico, baseados em fundamentação 

teórico-experimental, no cenário nacional e internacional. 

Unidade Curricular: INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS COMPÓSITOS 

TE1: Materiais compósitos e seus 

constituintes: matriz, reforço e núcleo 

RA1: Explicar os materiais compósitos em termos de seus 

constituintes, integrando os conhecimentos teóricos com as 

características físico-químicas, de forma segura e autônoma. 

TE2: Principais métodos de manufatura: 

conceitos, vantagens e desvantagens 

RA2: Descrever as principais técnicas de manufatura em materiais 

compósitos, com responsabilidade. 

TE3: Fabricação e análise de materiais 

compósitos (lâmina, estrutura sanduíche, 

propriedade específica) 

RA3: Avaliar materiais compósitos, por meio de ensaios e em 

função do método de fabricação, demonstrando cooperação e 

responsabilidade compartilhada. 

Unidade Curricular: ESTRUTURA E PROPRIEDADES DE POLÍMEROS 

TE1:Conceitos gerais e estruturas 

moleculares dos poliméricos 

RA1: Conhecer as estruturas moleculares dos polímeros por meio 

dos modelos descritos na literatura, com rigor científico. 

RA2: Identificar com rigor científico amostras de polímeros mais 

comuns/cotidiano utilizando métodos simples de análise. 

TE2: Massa molar e solubilidade de 

polímeros  

RA3: Compreender o efeito da massa molar e sua distribuição nas 

propriedades do polímero, integrando os conhecimentos teóricos 

com as características estruturais do polímero, de forma clara e 

objetiva. 

RA4: Descrever, de forma clara e objetiva, o comportamento do 

polímero em solução, por meio do conhecimento teórico e 

observações experimentais.  

TE3: Cristalinidade e transições térmicas  RA5: Analisar, de forma clara e objetiva, os fatores que afetam as 

transições térmicas e a cristalinidade integrando aspectos teóricos 

e experimentais.  

TE4: Correlação entre estrutura, 

propriedades e aplicações dos polímeros 

RA6: Discutir, de forma criteriosa e crítica a relação entre 

estrutura, propriedades e aplicações dos materiais poliméricos, por 

meio do estudo de artigos técnicos científicos publicados na área. 

Unidade Curricular: TRATAMENTOS TÉRMICOS 
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TE1: Tratamentos térmicos para aços 

abrangendo os diagramas de fase, 

diagramas/curvas TTT (Tempo – 

Temperatura – Transformação) e TRC 

(Transformação por Resfriamento 

Contínuo) 

RA1: Utilizar os diagramas/curvas TTT e TRC, associando-os com 

as fases previsíveis aos aços tratados termicamente, de forma 

analítica e senso crítico. 

TE2: Mecanismos de Endurecimento 

durante os tratamentos térmicos 

RA2: Prever as diferentes fases estáveis e metaestáveis e 

mecanismos de endurecimento da matriz metálica, por meio dos 

diagramas/curvas TT e TRC, de forma analítica e senso crítico. 

TE3: Tratamentos térmicos empregados 

nas principais ligas comerciais ferrosas e 

não ferrosas  

RA3: Analisar os tratamentos térmicos mais adequados para as 

ligas ferrosas e não ferrosas, prevendo as fases desejadas 

resultantes destes tratamentos, de forma analítica e senso crítico. 

TE4: Tratamentos termoquímicos 

empregados em ligas ferrosas 

RA4: Relacionar os diferentes tratamentos termoquímicos e a 

viabilidade de sua aplicação em função da aplicação do 

componente tratado termicamente, prevendo as possíveis fases 

presentes no componente a ser tratado, de forma analítica e senso 

crítico. 

TE5: Caracterização microestrutural e das 

propriedades mecânicas dos metais antes 

e após tratamentos térmicos 

RA5: Caracterizar a microestrutura e as propriedades mecânicas 

dos metais antes e após tratamento térmico, por meio da 

metalografia, dureza e demais dados da literatura, de forma 

analítica e senso crítico. 
*Saber-fazer; saber-ser; recursos (critérios de desempenho). 

 

Quadro 30 – Resultados de Aprendizagem (RA) dos temas de estudo (TE) das 

unidades curriculares obrigatórias do 6° período 

Unidade Curricular: GESTÃO AMBIENTAL 

TE1:  Conceitos de Poluição e Controle 

Ambiental 

 

RA1: Analisar os diversos tipos de técnicas de tratamento e 

mitigação de riscos e impactos ambientais caracterizados no 

contexto dos sistemas de gestão ambiental nas empresas, fazendo 

recomendação das melhores técnicas para redução de tais efeitos. 

RA2:  Discutir as técnicas mais adequadas ao tratamento de 

poluentes e minimização de riscos e impactos ambientais por meio 

de indicadores, com senso crítico e autonomia. 

TE2: Sistemas de Gestão Ambiental 

(SGA): Desenvolvimento e Elementos 

para Implementação 

RA3:  Analisar as formas de gestão ambiental pertinentes a cada 

segmento profissional em uma empresa. 

RA4:  Elaborar manual do processo de SGA em uma empresa 

utilizando técnicas de simulação em gestão ambiental, com senso 

crítico e integridade profissional. 

Unidade Curricular: REOLOGIA 

TE1: Introdução aos conceitos 

fundamentais de reologia 

RA1: Contextualizar o estudo de reologia, identificando sua 

importância e aplicações, nos problemas de engenharia de maneira 

autônoma. 

RA2: Definir os estados da matéria identificando as respostas de 

deformação de um fluido ideal e de um sólido ideal relacionados 

aos problemas de engenharia de maneira autônoma. 

RA3: Representar o modelo experimental da lei de fluxo de 

Newton para analisar soluções de fluido newtoniano, integrando os 

conhecimentos desta lei ao comportamento dos fluidos 

newtonianos, demonstrando este conceito de forma autônoma. 

TE2: Comportamento reológico e 

classificação dos materiais 

RA4: Classificar os fluidos não newtonianos dentro das classes de 

cerâmicas, polímeros, compósitos e materiais avançados, de forma 

segura e autônoma, por meio de curvas de fluxo e integrando o 

comportamento reológico dos sistemas dispersos aos 

conhecimentos teóricos com as características físico-químicas e 

visuais dos sistemas dispersos. 
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RA5: Aplicar modelos matemáticos para estimar o comportamento 

de fluxo das dispersões, integrando os conhecimentos técnico-

científicos mais adequados de forma crítica e responsável. 

TE3: Reometria 

 

RA6: Selecionar com senso crítico os diferentes tipos de 

viscosímetros, baseando-se na literatura técnico-científica e 

cumprindo as normas técnicas e de segurança com senso crítico. 

RA7: Selecionar com senso crítico as condições experimentais de 

medidas realizadas nos reômetros rotacionais, baseando-se na 

literatura técnico-científica e cumprindo as normas técnicas e de 

segurança. 

RA8: Caracterizar materiais viscoelásticos a partir das curvas 

obtidas em um reômetro oscilatório com senso crítico e rigor 

científico.  

TE4: Viscoelasticidade e 

Viscoelasticidade linear 

RA9: Interpretar de maneira autônoma os problemas de engenharia 

relacionados às propriedades de materiais viscoelásticos. 

RA10: Aplicar métodos, estratégias ou procedimentos teóricos-

experimentais adequados para investigar o comportamento de 

fluência e de relaxação de tensão de materiais viscoelásticos a 

partir dos seus ensaios característicos, integrando os 

conhecimentos técnicos-científicos, de forma responsável e 

autônoma. 

RA11: Aplicar os modelos matemáticos de viscoelasticidade linear 

para o ensaio de fluência e de relaxação de tensão com senso 

crítico. 

TE5: Reologia de sistemas dispersos RA12: Discutir os fatores físicos e a fase contínua no 

desenvolvimento de materiais dentro da classe de sistemas 

dispersos, integrando os conhecimentos da literatura, de forma 

criativa. 

RA13: Discutir as interações interpartículas no desenvolvimento 

de materiais dentro da classe de sistemas dispersos, integrando os 

conhecimentos da literatura, de forma criativa e com rigor 

científico. 

Unidade Curricular: COMPORTAMENTO MECÂNICO DOS MATERIAIS 

TE1: Análise de tensão e deformação RA1: Compreender de forma lógica e com senso crítico a natureza 

tridimensional dos conceitos de tensão e deformação, a partir dos 

conceitos de forças internas nos materiais e de tensões e 

deformações normais e de cisalhamento. 

RA2: Analisar estados de tensão e de deformação nos materiais de 

forma correta e precisa, por meio de recursos matemáticos, 

computacionais e gráficos. 

 

TE2: Propriedades elásticas  RA3:  Compreender de forma lógica e consciente a natureza das 

propriedades elásticas e da energia de deformação elástica dos 

materiais por meio do entendimento das interações atômicas e 

moleculares. 

RA4:  Determinar com segurança e autonomia o estado de tensão 

em um ponto de um material elástico linear, isotrópico e 

homogêneo, a partir do tensor deformação, e vice-versa, 

empregando propriedades elásticas dos materiais. 

TE3: Plasticidade RA5: Aplicar, com critério e segurança, modelos constitutivos 

entre tensão e deformação no regime plástico uniforme dos 

materiais, utilizando recursos gráficos e matemáticos. 

RA6: Aplicar, de forma consciente e justificada, critérios de falha 

dos materiais, fazendo uso da análise de tensões e deformações. 

RA7: Discutir a resposta mecânica dos materiais, com lógica e 

raciocínio científico e tecnológico, mobilizando e integrando 

conhecimento das relações entre estrutura cristalina, 

microestrutura, mecânica das discordâncias, mecanismos de 
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deformação, estado de tensão e propriedades mecânicas dos 

materiais. 

TE4: Fratura dos materiais 

 

RA8: Compreender, com raciocínio lógico, científico e 

tecnológico, os fatores concorrentes e os parâmetros do material 

relacionados aos problemas de fratura frágil e fadiga dos materiais, 

mobilizando fundamentos de ciência e mecânica dos materiais e 

recursos matemáticos. 

RA9:  Aplicar, com senso crítico e de responsabilidade, critérios 

de falha para a fratura frágil dos materiais, utilizando parâmetros 

da Mecânica da Fratura Elástica Linear e recursos de estatística e 

de análise de tensão e deformação. 

RA10: Estimar, com senso crítico e de responsabilidade, a 

durabilidade em serviço dos materiais sob carregamento cíclico, 

mobilizando recursos matemáticos, teóricos e técnicas de 

extrapolação de dados. 

TE5: Fluência dos materiais RA11: Compreender, com raciocínio lógico, científico e 

tecnológico, os fatores concorrentes e os parâmetros do material 

relacionados à fluência dos materiais, mobilizando fundamentos de 

ciência e mecânica dos materiais e recursos matemáticos. 

RA12: Estimar, com senso crítico e de responsabilidade, a 

durabilidade em serviço dos materiais sob fluência, mobilizando 

recursos matemáticos, teóricos e técnicas de extrapolação de dados. 

Unidade Curricular: PROCESSAMENTO E MANUFATURA DE METAIS 1 

TE1: Processamento e Manufatura de 

metais: características gerais dos 

processos e dos seus produtos 

RA1: Explicar os tipos de processamento e manufatura de 

materiais metálicos, relacionando as características dos processos 

às caraterísticas típicas dos produtos obtidos, de forma analítica e 

com senso crítico. 

TE2: Obtenção de matérias-primas 

metálicas: processos de extração, redução 

e refino 

RA2: Analisar as rotas de obtenção das matérias-primas metálicas, 

desde a extração até o refino, integrando a isso o conhecimento 

teórico das características químicas e físicas das mesmas, de forma 

autônoma. 

TE3: Solidificação de metais: nucleação, 

crescimento e estruturas 

 

RA3: Explicar a solidificação de metais e estruturas obtidas, 

considerando as características dos metais e suas ligas, de forma 

criteriosa. 

TE4: Fundição: processos e suas 

características, defeitos de produtos 

fundidos 

RA4: Analisar dentre os processos de fundição o mais apropriado, 

de forma criteriosa, considerando as características técnicas, 

aplicação e custo do produto. 

RA5: Avaliar as estruturas de solidificação de produtos fundidos 

ferrosos e não ferrosos, de forma crítica, por meio de técnicas, 

ensaios e ferramentas tecnológicas. 

TE5: Processos de união: soldagem e 

brasagem  

RA6: Analisar dentre os processos de união de metais o mais 

apropriado, de forma criteriosa, considerando as caraterísticas 

técnicas, aplicação e custo do produto. 

RA7: Avaliar as estruturas de solidificação de juntas soldadas de 

metais ferrosos e não ferrosos, de forma crítica, por meio de 

técnicas, ensaios e ferramentas tecnológicas. 

Unidade Curricular: PROCESSAMENTO DE TERMORRÍGIDOS E BORRACHAS 

TE1:   Resinas termofixas: tipos e 

características, propriedades físico-

químicas e influência no 

processamento 

RA1: Identificar as características físico-químicas das resinas 

termofixas em função das matérias-primas, desde a síntese até a 

sua forma final com autonomia. 

TE2: Formulação, processamento e 

propriedades pós processamento dos 

termofixos  

RA2: Correlacionar propriedades físico-química e pós 

processamento das resinas termofixas às características de 

processamento com autonomia. 

TE3:  Borrachas: tipos e características, 

propriedades físico-químicas e influência 

no processamento 

RA3: Discutir os tipos de matéria-prima apropriados para obter o 

produto, considerando as características do processo e do produto 

manufaturado, com autonomia. 

RA4: Discutir as propriedades do produto em função do processo, 
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correlacionando os tipos de borracha às características ao produto 

pós processamento, com autonomia. 

TE4: Aditivos e cargas em borrachas 

 

RA5: Discutir os efeitos dos aditivos e cargas em borrachas e sua 

influência nas estruturas obtidas, considerando as características 

das borrachas, cargas e aditivos nas misturas envolvidas durante 

o processo, com senso investigativo. 

Unidade Curricular: PROCESSAMENTO DE MATERIAIS CERÂMICOS 

TE1: Pós cerâmicos:  definições, tipos, 

morfologia, plasticidade, caracterização 

RA1: Discutir as características dos pós cerâmicos, com senso 

crítico, relacionando-as à sinterização. 

TE2: Preparação dos pós: moagem, 

granulação, empacotamento de partículas, 

composição das massas cerâmicas 

RA2: Discutir técnicas de preparação e composição dos pós 

cerâmicos, associando-as aos processamentos de conformação, de 

forma crítica, integrando os conhecimentos teóricos às 

características físico-químicas. 

TE3: Consistência de processamento 

cerâmico: estados de consistência, 

suspensões estabilizadas, mecanismos de 

estabilização de suspensões 

RA3: Explicar como o teor de umidade e a estabilização de 

suspensões afetam a consistência das massas cerâmicas, 

influenciando diretamente no processamento, por meio de técnicas 

e ferramentas tecnológicas, de forma crítica. 

TE4: Processamento e conformação: 

prensagem uniaxial e isostática, extrusão, 

injeção e colagem 

RA4: Comparar os diferentes tipos de processamentos 

relacionando-os com as características dos pós cerâmicos e dos 

aditivos com autorregulação e senso crítico. 

TE5: Tratamento Térmico RA5: Selecionar o tratamento térmico adequado para cada 

processamento, descrevendo os fenômenos físicos e químicos que 

ocorrem durante o aquecimento e resfriamento, com senso crítico 

e analítico. 

TE6: Vidros: Composição e fabricação RA6: Seleciona o tipo de vidro adequado em termos da composição 

de vidros, métodos de fabricação e tratamento térmico, de forma 

analítica e com senso crítico. 

Unidade Curricular: SÍNTESE DE CERÂMICAS 

TE1: Síntese via fase sólida RA1: Identificar os tipos de reagentes, reações, mecanismos para a 

síntese dos materiais cerâmicos via fase sólida, relacionando com 

a morfologia e propriedade do material obtido, de forma segura e 

autônoma. 

TE2: Síntese via fase líquida RA2: Identificar os tipos de reagentes, reações, mecanismos para a 

síntese dos materiais cerâmicos via fase líquida, relacionando com 

a morfologia e propriedade do material obtido, de forma segura e 

autônoma. 

TE3: Síntese via fase gasosa 

 

RA3: Identificar os tipos de reagentes, reações, mecanismos para a 

síntese dos materiais cerâmicos via fase gasosa, relacionando com 

a morfologia e propriedade do material obtido, de forma segura e 

autônoma. 

Unidade Curricular: ENGENHARIA DE MATERIAIS NA COMUNIDADE 

TE1: Elaboração de projetos direcionados 

à comunidade externa 

RA1: Elaborar projetos direcionados à comunidade, formulando 

hipóteses de resolução baseadas em conhecimentos das dimensões 

social, política, econômica, cultural, tecnológica e ambiental, com 

responsabilidade e de forma ética. 

TE2: Execução de projetos, direcionados 

à comunidade externa 

RA2: Executar projetos direcionados à comunidade externa, 

fundamentando-se em conhecimentos das dimensões social, 

política, econômica, cultural, tecnológica e ambiental, de forma 

responsável.  

TE3: Divulgação da Engenharia de 

Materiais  

RA3: Divulgar a Engenharia de Materiais. 

*Saber-fazer; saber-ser; recursos (critérios de desempenho). 
 

 

Quadro 31 – Resultados de Aprendizagem (RA) dos temas de estudo (TE) das 

unidades curriculares obrigatórias do 7° período 
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Unidade Curricular: ENSAIOS MECÂNICOS DE MATERIAIS 

TE1: Normas Técnicas RA1: Utilizar Normas Técnicas nos ensaios mecânicos de 

materiais, com senso crítico. 

TE2: Ensaio de Impacto e Frequência 

natural de vibração 

 

RA2: Determinar as propriedades dos materiais obtidas pelos 

ensaios de Impacto e Frequência natural de vibração, utilizando a 

norma técnica específica, revelando integridade no tratamento dos 

dados. 

TE3: Ensaio de Dureza e Microdureza 

 

RA3: Determinar as propriedades dos materiais obtidas pelos 

ensaios de Dureza e Microdureza, utilizando a norma técnica 

específica, revelando integridade no tratamento dos dados. 

TE4: Ensaio de Torção, Fluência, Fadiga, 

Desgaste e fabricação em metais: 

embutimento e dobramento 

RA4: Descrever no contexto real, fundamentado na literatura 

técnico-científica, os ensaios mecânicos de Torção, Fluência, 

Fadiga, Desgaste e fabricação em metais: embutimento e 

dobramento e as suas respectivas normas técnicas, de forma lógica. 

TE5: Ensaio de Tração RA5: Determinar as propriedades dos materiais obtidas pelos 

ensaios de Tração, utilizando a norma técnica específica, revelando 

integridade no tratamento dos dados. 

TE6: Ensaio de Compressão e Flexão RA6: Determinar as propriedades dos materiais obtidas pelos 

ensaios de Tração, utilizando a norma técnica específica, revelando 

integridade no tratamento dos dados. 

TE7: Ensaio de Tomografia, Radiografia 

por raios X e raios gama, Ultrassom, 

Partículas magnéticas, Líquidos 

penetrantes 

RA7: Descrever no contexto real, fundamentado na literatura 

técnico-científica, os ensaios mecânicos de Tomografia, 

Radiografia por raios X e raios gama, Ultrassom, Partículas 

magnéticas, Líquidos penetrantes e as suas respectivas normas 

técnicas, de forma lógica. 

Unidade Curricular: TÉCNICAS DE ANÁLISE DE MATERIAIS 

TE1:  Caracterização de Pós e Materiais 

Porosos  

 

RA1: Identificar características e propriedades físicas de materiais 

porosos, pós e partículas, integrando os conhecimentos teóricos 

com as características físico-químicas e visuais do material, de 

forma segura e autônoma. 

RA2: Analisar dados experimentais para caracterização de pós e de 

materiais porosos, integrando os conhecimentos teóricos com as 

características físicas de materiais porosos, de forma segura e 

autônoma. 

TE2:  Caracterização por Análises 

Térmicas 

 

RA3: Identificar fenômenos térmicos de materiais cerâmicos, 

metálicos, poliméricos e materiais avançados, aplicando as 

técnicas de Análises Térmicas, de forma segura e com senso 

crítico. 

RA4: Analisar diferentes estruturas e propriedades de materiais 

cerâmicos, metálicos, poliméricos e materiais avançados, 

aplicando as técnicas de Análises Térmicas, de forma segura e com 

senso crítico. 

RA5: Analisar os resultados obtidos em Análises Térmicas 

integrando conhecimentos da literatura técnico-científica com 

integridade e rigor científico. 

TE3: Caracterização Microestrutural 

 

RA6: Analisar as imagens de microscopia óptica e de microscopia 

eletrônica de varredura de diferentes materiais, de forma segura e 

com rigor técnico científico. 

TE4: Determinação da Composição 

Química Elementar 

 

RA7: Analisar os resultados obtidos por meio de Espectroscopia de 

Energia Dispersiva e Espectrometria de Fluorescência de raios X 

de diferentes materiais, de forma segura e autônoma. 

TE5:  Caracterização Estrutural de 

Materiais  

 

RA8: Analisar os difratogramas de raios X de diferentes materiais 

de forma segura e autônoma. 

RA9: Analisar espectros de espectroscopia molecular na região do 

infravermelho (FTIR) de diferentes materiais com senso crítico e 

rigor científico. 
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Unidade Curricular: CORROSÃO E DEGRADAÇÃO DE MATERIAIS 

TE1: Fundamentos de Corrosão 

 

RA1: Relacionar os diversos mecanismos de processo corrosivos, 

classificados de acordo com a NACE (National Association of 

Corrosion Engineers), com seu impacto econômico, ambiental e de 

segurança na sociedade, demonstrando responsabilidade social e 

senso crítico-reflexivo. 

RA2: Explicar, através de conceitos termodinâmicos, o 

funcionamento de um sistema eletroquímico, bem como a 

composição dos eletrodos em condições fora do equilíbrio, com 

integridade científica. 

TE2: Monitoramento e Testes de 

Corrosão 

RA3: Inferir sobre a agressividade de um meio corrosivo em 

materiais metálicos, de forma crítica e demonstrando integridade 

científica, através de dados de ensaios de corrosão. 

RA4: Discutir sobre a seleção de materiais existentes, alternativos 

ou novos, em ambientes diversos, através de dados de ensaios de 

corrosão. 

TE3: Métodos de Proteção Contra 

Corrosão 

RA5: Explicar os mecanismos de ação dos métodos de combate à 

corrosão, em função do controle de projeto, meio corrosivo, 

modificações no material, revestimentos protetores ou 

modificações do processo, de forma convicta e autônoma. 

RA6: Propor como e quando usar os métodos de controle de 

corrosão, de forma segura e autônoma, baseados no meio 

corrosivo, composição do metal, revestimentos protetores, ou 

modificações de processos. 

TE4: Corrosão e Degradação de Materiais 

Não Metálicos 

RA7: Caracterizar, com rigor científico, os mecanismos 

responsáveis pela degradação de materiais não metálicos, em 

função dos mecanismos de início e propagação do processo de 

degradação correspondentes. 

RA8: Propor, com senso crítico e reflexivo, estratégias de 

implementação de abordagens práticas para o gerenciamento de 

processos de degradação de materiais não metálicos, em função dos 

mecanismos de início e propagação do processo de degradação 

correspondentes. 

Unidade Curricular: PROCESSAMENTO E MANUFATURA DE METAIS 2 

TE1:  Processos de conformação plástica 

volumétrica 

RA1: Descrever a conformação plástica volumétrica de materiais 

metálicos por laminação, forjamento, extrusão e trefilação, 

relacionando as características desses processos às caraterísticas 

dos produtos obtidos, de forma analítica e com senso crítico. 

RA2: Avaliar melhorias nos processos de manufatura por 

conformação plástica volumétrica por meio da análise das 

microestruturas, das propriedades mecânicas e de singularidades 

dos produtos obtidos, de forma crítica. 

TE2:  Processos de conformação de 

chapas metálicas 

RA3: Avaliar os processos de conformação de chapas metálicas, 

relacionando as características dos processos às caraterísticas dos 

produtos obtidos, de forma analítica e com senso crítico. 

TE3: Textura e anisotropia  RA4: Analisar as texturas (alinhamento cristalográfico) obtidas nos 

materiais metálicos fabricados por conformação plástica, 

correlacionando-as com a anisotropia apresentada pelo material, 

aplicando técnicas de caracterização ou ensaios. 

TE4:  Metalurgia do pó 

 

RA5: Avaliar as variáveis e parâmetros relacionados aos processos 

de metalurgia do pó, correlacionando-as com as propriedades 

mecânicas requeridas pelo produto para determinada aplicação. 

TE5: Noções de metrologia  RA6: Solucionar problemas típicos de medições por meio de 

ferramentas tecnológicas adequadas, demonstrando segurança e 

senso crítico. 

TE6: Processos de fabricação por 

usinagem 

RA7: Analisar os processos de usinagem convencional e não 

convencional (avançados) para materiais metálicos, relacionando-
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os com os requisitos de projeto da peça, de forma analítica e com 

senso crítico.  

Unidade Curricular: PROCESSAMENTO DE TERMOPLÁSTICOS 

TE1: Reologia dos materiais 

termoplásticos 

RA1: Correlacionar propriedades reológicas dos materiais 

termoplásticos às características de processamento com autonomia. 

TE2 Termoplásticos: tipos e 

características 

RA2: Identificar as características físico-químicas em função das 

matérias-primas, desde a síntese até a sua forma final, por meio de 

técnicas, ferramentas tecnológicas, de forma ética e com 

responsabilidade compartilhada. 

RA3: Identificar as características dos defeitos nas peças em 

relação as geometrias das ferramentas por meio de técnicas, 

ferramentas tecnológicas, de forma crítica. 

TE3: Formulação e propriedades   

 de materiais compostos 

RA4: Selecionar aditivos e      cargas, considerando as 

características dos termoplásticos e o sinergismo das misturas 

envolvidas durante o processo, de forma ética e com 

responsabilidade compartilhada. 

TE4: Processamento e conformação de 

materiais termoplásticos  

RA5: Discutir estratégias em relação aos parâmetros de 

processamento apropriados, por meio das características dos 

termoplásticos e seus insumos, de forma ética e com 

responsabilidade compartilhada. 

RA6: Analisar a      estruturas e propriedades dos termoplásticos 

amorfos e semicristalinos, por meio de técnicas tecnológicas, de 

forma crítica. 

TE5: Reciclagem de termoplásticos RA7: Correlacionar os tipos de reciclagem, insumos, equipamentos 

e operações específicas de cada processo, demonstrando 

autorregulação, por meio de técnicas e ferramentas tecnológicas. 

RA8: Avaliar os níveis de degradação e a qualidade da matéria-

prima, por meio de técnicas e ferramentas e tecnológicas e 

sustentáveis, demonstrando autorregulação. 

Unidade Curricular: RECICLAGEM DE MATERIAIS 

TE1:  Fundamentos do ciclo de vida dos 

materiais e reciclagem 

RA1: Analisar a situação-problema de geração de resíduo sólido e 

seu consequente impacto ambiental e social, conhecendo o ciclo de 

vida do produto, de forma analítica. 

TE2:  Classificação e gerenciamento de 

resíduos sólidos 

RA2: Apresenta o plano de gerenciamento do resíduo sólido, com 

senso crítico, responsabilidade e comunicação qualificada, 

detalhando cada etapa do processo, pautado nas normas e 

legislação pertinente.   

TE3:  Técnicas de reciclagem de 

materiais 

RA3:  Apresentar soluções de reaproveitamento de resíduos como 

matéria-prima ou insumo para a produção de novos produtos ou 

fonte de energia, de maneira sustentável e colaborativa.  

TE4:  Aspectos sociais, econômicos e 

políticos da reciclagem 

 

RA4: Avaliar com senso crítico a viabilidade do projeto de 

reciclagem de resíduos sólidos quanto aos aspectos sociais, 

econômicos e políticos. 
*Saber-fazer; saber-ser; recursos (critérios de desempenho). 

 

Quadro 32 – Resultados de Aprendizagem (RA) dos temas de estudo (TE) das 

unidades curriculares obrigatórias do 8° período 

Unidade Curricular: DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS 

TE1: Empreendedorismo e 

Oportunidades de Negócios 

RA1:  Discutir oportunidades de negócios, relacionando as 

características do ambiente de negócios e atividade específica em 

si, de forma analítica e com senso crítico, para dar suporte a escolha 

de uma delas. 

TE2:  Plano de Negócios: estrutura e 

desenvolvimento 

RA2:   Propor um Plano de Negócios, identificando as 

peculiaridades e necessidades do negócio, aplicando a estrutura 

metodológica do plano de negócio, de maneira eficiente. 
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Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA NO TRABALHO 

TE1: Bases legais e fiscalização para a 

Segurança no Trabalho 

RA1: Aplicar os requisitos contidos nas normas 

regulamentadoras para segurança no trabalho com base em 

situações reais, incluindo o cálculo da multa em relação ao seu 

descumprimento. 

TE2: Benefícios e assistência ao 

trabalhador em caso de acidente ou 

doenças do trabalho 

RA2: Analisar casos reais de acidentes de trabalho que mostrem as 

consequências sociais e econômicas. 

TE3: Segurança individual e coletiva RA3: Relatar os problemas enfrentados com a utilização ou a falta 

de utilização dos EPIs e EPCs associados aos riscos da atividade 

por meio de entrevista com o trabalhador de modo a propor ações 

corretivas. 

 

TE4: Gestão de Segurança na Empresa RA5: Aplicar checklist específicos para perceber o nível de 

proteção à saúde e segurança do trabalhador de uma empresa a 

partir do número de itens atendidos. 

Unidade Curricular: INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS AVANÇADOS 

TE1: Princípios dos materiais avançados RA1: Compreender o conceito de material avançado, relacionando 

as características dos materiais às suas propriedades, de forma 

contextualizada. 

TE2: Propriedades dos materiais 

avançados 

RA2: Analisar as características estruturais dos materiais 

avançados, relacionando com a obtenção de uma propriedade 

especial requerida, de forma descritiva. 

TE3: Aplicações tecnológicas parados 

materiais avançados 

 

RA3: Analisar tendências e necessidades industriais para 

aplicações dos materiais avançados, por meio de dados científicos 

e de produção intelectual, de forma crítica. 

Unidade Curricular: ANÁLISE DE FALHAS 

TE 1: Ferramentas de análise de falhas RA1: Analisar as possíveis causas raízes da falha, identificando 

descontinuidades, marcas características da fratura e levantando o 

histórico de uso do objeto, de forma crítica-analítica. 

TE 2: Aspectos da nucleação e 

propagação de trincas 

RA2: Analisar as possíveis formas de nucleação e propagação da 

trinca, 

relacionando características do objeto e da falha com a  

a tenacidade à fratura em estado plano de deformação, de forma 

crítica-analítica. 

TE 3: Análise macro e 

microfractográficas  

RA3: Identificar a origem da falha e as marcas características de 

diferentes tipos de fraturas por meio da análise visual, 

metalográfica e fractográfica do objeto falhado. 

TE 4: Ensaios laboratoriais para análise 

de falhas  

RA4: Analisar metodologias apropriadas de corte e preparação do 

objeto falhado para os ensaios laboratoriais necessários 

(destrutivos ou não) para a análise de falha, de forma segura e 

cautelosa.   

TE 5: Causas raízes da falha e prevenção  RA5: Concluir as possíveis causas raízes de falhas, relacionando 

resultados de ensaios laboratoriais com o projeto, fabricação e 

instalação do objeto, e com o histórico de uso e manutenções 

realizadas, de forma prudente e responsável. 

RA6: Propor, com ética e responsabilidade, formas preventivas de 

falhas em objetos, analisando o projeto, a produção e o uso do 

mesmo, bem como os planos de manutenções. 

Unidade Curricular: METODOLOGIA APLICADA AO TCC 

TE1: Delimitação de tema, metodologia e 

planejamento de experimentos 

RA1: Delimitar o tema a ser trabalhado em um projeto de TCC, 

justificando sua delimitação por meio de hipóteses, variáveis e/ou 

questões norteadoras, de forma analítica e com senso crítico. 

TE2: O processo de comunicação 

científica e estrutura de trabalhos 

acadêmicos 

RA2: Selecionar fontes adequadas para construir os elementos que 

compõem um projeto de TCC, utilizando a bibliografia da área e as 

bases de pesquisas acadêmicas, com autorregulação e senso crítico. 

TE3: Citações e referências RA3: Formular citações baseadas em diferentes fontes na 

construção de um texto acadêmico, ponderando a qualidade e 
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adequação das informações disponíveis e associando-lhes as 

respectivas referências, de forma ética e com responsabilidade. 
*Saber-fazer; saber-ser; recursos (critérios de desempenho). 

 

Quadro 33 – Resultados de Aprendizagem (RA) dos temas de estudo (TE) das 

unidades curriculares obrigatórias do 9° período 

Unidade Curricular: SELEÇÃO DE MATERIAIS 

TE1:  Critérios de seleção de materiais 

durante a fase inicial do projeto 

RA1:  Identificar as propriedades físicas, químicas e aspectos 

visuais envolvidas na aplicação dos componentes constituintes do 

projeto, relacionando com os tipos de estruturas que constituem os 

materiais disponíveis para esta aplicação específica, de forma 

analítica e com senso crítico. 

RA2: Analisar os diferentes tipos de materiais, bem como suas 

estruturas e propriedades, para aplicação específica nos 

componentes do projeto, associando as técnicas de caracterização 

e/ou ensaios, para uma determinada aplicação, de forma segura e 

sustentável. 

TE2: Seleção de materiais em função das 

solicitações mecânicas 

RA3: Associar as diferentes estruturas e propriedades mecânicas 

dos materiais empregados, envolvendo as forças ou cargas 

aplicadas nos componentes do projeto, comparando os dados 

obtidos de forma analítica e com senso crítico. 

TE3: Seleção de materiais em função das 

solicitações: térmicas, químicas e 

exigências ambientais 

RA4: Avaliar o ambiente e as condições térmicas e químicas, nos 

quais os materiais serão empregados ou manufaturados, 

considerando as emissões de gases e rejeitos produzidos no 

emprego e na fabricação dos materiais, com senso crítico, analítico 

e responsabilidade socioambiental. 

TE4: Seleção econômica de materiais e 

especificações industriais 

RA5: Propor materiais comerciais para diferentes contextos:  

social, econômico, cultural, tecnológico e ambiental, analisando a 

aplicação mais adequada às condições de uso, considerando 

normas técnicas envolvidas, condições ambientais e geopolíticas, 

interagindo com equipes multidisciplinares de forma analítica e 

com senso crítico. 

TE5: Seleção de materiais vinculados aos 

processos de fabricação 

RA6:  Elaborar produtos tecnológicos ou com inovações 

tecnológicas, considerando a disponibilidade de recursos de 

fabricação, integrando a seleção do material e rotas de fabricação 

alternativas ou não, de forma criativa, com senso crítico, 

responsabilidade e autorregulação. 
*Saber-fazer; saber-ser; recursos (critérios de desempenho). 

 

No Quadro 34 são apresentados os RA de três unidades curriculares optativas do ciclo 

de humanidades, assim como são apontadas para cada TE a qual(is) a(s) competência(s) está 

relacionado. Para as demais unidades curriculares optativas da matriz, os RA estão sendo 

elaborados com base nas competências do egresso do curso e serão incluídos no PPC à 

medida que o mesmo for sendo implementado. Cabe salientar que, grande parte dessas 

unidades curriculares estão sendo propostas pela primeira vez ou, em alguns casos, estão 

sendo reformuladas, trazendo inovação ao currículo do estudante. 

 

Quadro 34 – Resultados de aprendizagem (RA) e elementos de competência das 
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competências dos temas de estudo (TE) das unidades curriculares optativas do ciclo de 

humanidades 

Unidade Curricular: ESTUDOS ÉTNICOS RACIAIS 

TE1: Introdução à construção social da 

ideia de raça, racismo científico, eugenia 

e higienismo nos séculos XIX e XX. 

História e conceitos fundamentais: 

etnocentrismo, preconceito racial, 

discriminação racial 

*Competência de Humanidades: EC1, 

EC2 

RA1:  Examinar os processos sociais e os modos como as relações 

raciais foram historicamente moldadas, produzindo desigualdade e 

estratificação raciais, de classe e de gênero. 

 

TE2:  A fábula das três raças e o mito da 

democracia racial 

*Competência de Humanidades: EC1, 

EC2 

RA2:  Discutir os impactos das produções teóricas sobre a 

mestiçagem e os papéis sociais atribuídos a indígenas e negros na 

produção social da diferença. 

RA3: Compreender como o mito da democracia racial fomentou a 

invisibilização das variadas formas de racismo, popular e 

institucional. 

TE3: Diretrizes para a educação das 

relações étnico-raciais e políticas de ação 

afirmativa 

*Competência de Humanidades: EC1, 

EC2 

RA4: Entender os desafios e as possibilidades de inclusão da 

cultura afro-brasileira nas organizações e no cotidiano profissional 

do engenheiro. 

RA5: Identificar e analisar quais formas de preconceito e 

discriminação são possíveis reconhecer no cotidiano profissional. 

Unidade Curricular: FUNDAMENTOS DA ENGENHARIA ECONÔMICA 

TE1: Matemática financeira e fluxo de 

caixa 

*Competência Básica: EC3 

RA1: Resolver problemas de matemática financeira no âmbito da 

capitalização simples e composta, representando resultados 

levando em conta o valor do dinheiro no tempo e o fluxo de caixa, 

de maneira autônoma. 

TE2: Métodos de avaliação da viabilidade 

econômica de investimentos e projetos 

*Competência de Gestão: EC3 

RA2: Analisar diferentes alternativas de investimentos do ponto de 

vista econômico, apresentando soluções economicamente viáveis, 

de maneira autorregulada e com senso crítico. 

TE3: Sistemas de amortização de 

financiamentos e depreciação de ativos 

*Competência de Gestão: EC3 

RA3: Planejar financiamentos utilizando distintos sistemas de 

amortização, apresentando alternativas disponíveis que 

considerem o cenário econômico, de maneira autônoma e com 

senso crítico. 

RA4: Analisar a depreciação de ativos por meio de métodos de 

depreciação, considerando as variáveis disponíveis, de maneira 

autorregulada e com senso crítico. 

Unidade Curricular: LIBRAS 1 

TE1: História da educação de surdos no 

Brasil e no mundo, com ênfase na cultura 

surda 

*Competência de Humanidades: EC1 

RA1: Conhecer a história e a cultura surda, analisando os 

momentos históricos e correntes filosóficas de forma crítica, 

reconhecendo processos excludentes e includentes originários de 

relações sociais e movimentos de luta. 

TE2: Estudos linguísticos da Libras com 

introdução à sinalização básica: 

apresentação, cumprimentos, objetos e 

ações do cotidiano e sinais relacionados a 

área de engenharia 

*Competência de Humanidades: EC5 

RA2: Compreender os aspectos linguísticos da Libras, aplicando-

os em diálogos curtos e corriqueiros do cotidiano pessoal e 

profissional dos engenheiros.  

*Saber-fazer; saber-ser; recursos (critérios de desempenho). 

 

5.5 MODALIDADE DE EAD 

Os instrumentos legais que regem e educação a distância no Brasil foram definidos 

pela Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
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(LDB), regulamentada pelo Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017 e Decreto nº 9.235, 15 

de dezembro de 2017, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e 

avaliação das instituições de Educação Superior e dos cursos superiores de graduação e de 

pós-graduação no sistema federal de ensino. Além desses documentos, podemos destacar a 

Portaria 2.117 de 6 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a carga horária da modalidade 

educação a distância nos cursos de graduação presenciais ofertados pelas Instituições de 

Educação Superior (IES) do Sistema Federal de Ensino. 

Segundo os documentos oficiais a educação a distância, constitui-se como:  

I) modalidade educacional regular;  

II) realiza-se com a utilização de Tecnologias de Informação e de Comunicação 

(TICs) que possibilitam a mediação didático-pedagógica entre professor e estudante, nos 

processos ensino e aprendizagem;  

III) ocorre em lugares e/ou tempos diversos; 

IV) diversificação e ampliação do acesso ao conhecimento; 

V) flexibilização das propostas dos cursos em consonância com as características da 

sociedade atual;  

VI) organização do processo pedagógico com possibilidades de adequação às 

necessidades individuais;  

VII) gestão e metodologia organizadas de forma peculiar, atendendo diferentes 

necessidades educacionais. 

Buscando apresentar uma definição sobre educação a distância, numa perspectiva 

didático-pedagógica relevante para este PPC, podemos caracterizá-la como uma modalidade 

de ensino que possibilita a autoaprendizagem, mediada por recursos didáticos organizados, 

apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, 

e veiculados pelos diversos meios de comunicação. 

Para regulamentar suas ações e permitir a oferta de cursos e/ou unidades curriculares 

a distância, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), a Resolução 

COGEP/UTFPR nº 142, de 25 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre as diretrizes 
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curriculares dos cursos de graduação regulares, em que no Capítulo IV, trata dos cursos 

ofertados na modalidade a distância, conforme destacado a seguir: 

[...] 

Art. 24.  Entende-se por Educação a Distância (Educação a distância), todo 

processo educacional que utilize meios tecnológicos, e logísticos, de forma que 

se possa ultrapassar, parcial ou integralmente, os limites de presencialidade e 

sincronicidade. 

Parágrafo único.  A operacionalização dos cursos na modalidade Educação a 

distância deverá seguir os atos normativos da UTFPR e respeitar a legislação 

vigente. 

Art. 25.  Os cursos de graduação na modalidade Educação a distância da UTFPR 

caracterizam-se por: 

I - interação permanente entre docentes, discentes e tutores; 

II - interação síncrona e/ou assíncrona entre os participantes; 

III - flexibilidade e diversidade nas práticas pedagógicas; 

IV - utilização de metodologias e didáticas não-presenciais e semipresenciais; 

V - superação de limitadores geográficos, visando à interação docente-discente; 

e 

VI - ensino focado na busca de atitudes proativas, independentes e críticas por 

parte de estudantes, para permitir que os momentos de trabalho individual possam 

contribuir significativamente para o processo de aprendizado. 

[...] 

Além desse documento, serve de subsídio para a inserção de atividades não 

presenciais, nos cursos de graduação da UTFPR, a Resolução nº 181 de 09 de agosto de 2022, 

que regulamenta a oferta de cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância 

(EaD) e a oferta de carga horária na modalidade de EaD nos cursos de graduação presenciais 

da UTFPR.  

Contextualizada as regulamentações nacionais e institucionais que tratam da 

educação a distância bem como suas definições, cabe destacar que esta modalidade de ensino 

apresenta peculiaridades que a distinguem do ensino regular presencial. São características 

presentes no processo de virtualização, que tornam a educação a distância uma proposta de 

educação autônoma, que associada à educação presencial, pode tornar o espaço educacional 

mais significativo e inclusivo. Nesse viés, compreende-se que a educação a distância, como 

uma modalidade de ensino, organizada com características próprias, linguagens específicas 

e formatos particulares. 

A proposta didático-pedagógica apresentada neste projeto foi estruturada a partir de 

unidades e componentes curriculares ofertados na modalidade de educação presencial. No 

entanto, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Colegiado do curso de Engenharia de 

Materiais podem propor unidades curriculares na modalidade de EaD, atentando sempre para 

as regras e limites de carga horária definidos em legislação nacional e institucional vigente. 
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A decisão por ofertar atividades curriculares na modalidade de EaD ocorrerá 

conforme procedimentos institucionais. 

 

5.5.2. CONDIÇÕES GERAIS DA EAD 

O curso possui forte comprometimento com uma educação de qualidade, promovendo 

o desenvolvimento humano e uma prática que promova o exercício da cidadania.  

Além das normativas institucionais que orientam a condução das atividades docentes 

e discentes na modalidade de EaD, e buscando atender a diversidade de desenhos para essa 

modalidade de oferta, neste PPC do curso de Engenharia de Materiais, define as seguintes 

diretrizes para a EaD: 

a) O docente responsável pela unidade curricular com carga horária a distância 

possui uma ação multiprofissional, atuando como professor formador e tutor, 

conforme normas complementares institucionais; 

b) Serão definidos nos planejamentos de aula quais os momentos presenciais para a 

realização de atividades práticas, de laboratório, de estágios supervisionados, 

apresentação de trabalhos e seminários, realização de avaliações e/ou atividades 

de pesquisa e extensão vinculadas ao ensino; 

c) Utilizar metodologias que promovam o estudo autônomo e a aprendizagem 

autorregulada do estudante; 

d) Adotar o software Moodle para o Ambiente Virtual de Aprendizagem, com as 

funções de: (i) orientar o estudante sobre O QUÊ, PORQUÊ e COMO estudar; 

(ii) promover a interatividade com e a contextualização do conteúdo; e (iii) 

viabilizar a autoavaliação ou o estudo autorregulado;  

e) Definir Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) padrão para 

o curso, seja como material de apoio, recursos didáticos ou ferramentas de 

interação, com todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem, para 

atividades síncronas ou assíncronas; 

f) Desenvolver a preparação do material didático, recursos audiovisuais, podcasts, 

atividades avaliativas de engajamento e de desempenho, dentre outras 

possibilidades, antes da oferta da unidade curricular na modalidade a distância, 

seguindo normativas complementares institucionais; 
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g) Acompanhar de forma sistematizada todo o processo que envolve a oferta da 

unidade curricular a distância, de forma a avaliar possíveis necessidades e 

adequações; 

h) O processo de avaliação das unidades curriculares a distância deve ocorrer de 

forma contínua, privilegiando a ação interativa do estudante com o objeto de 

aprendizagem, potencializando competências e habilidades das mais simples às 

mais complexas. 

Estas práticas estarão disponíveis à comunidade acadêmica em normas 

complementares e/ou detalhadas nos planos de ensino e planejamento de aula das unidades 

curriculares para garantir que docentes e discentes estejam cientes do fluxo de ensino-

aprendizagem proposto na modalidade de EaD. 

Com base no que foi apresentado neste texto e nas regulamentações que regem a 

educação a distância, em nível nacional e institucional, esta modalidade de ensino, quando 

implementada no curso, garantirá o mesmo padrão de qualidade das unidades curriculares 

presenciais. 

Ressalta-se que de acordo com os Referencial de Qualidade dos cursos a Distância 

(BRASIL, 2007), a Educação a distância se desloca para uma educação combinada, ou seja, 

procura se harmonizar com a educação presencial. Nesse sentido, o Ministério da Educação, 

por meio da Portaria 2.117 de 6 de dezembro de 2019, incentiva que as instituições de Ensino 

Superior introduzam “[...] a oferta de carga horária na modalidade de Educação a distância 

na organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação presenciais, até o limite 

de 40% da carga horária total do curso” (BRASIL, 2019), desde que observadas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação Superior, como aponta Moran (2018, p. 

11). 

Com as tecnologias cada vez mais rápidas e integradas, o conceito de presença e 

distância se altera profundamente e as formas de ensinar e aprender também. 

Estamos caminhando para uma aproximação sem precedentes entre os cursos 

presenciais (cada vez mais semipresenciais) e os a distância. [...] Teremos inúmeras 

possibilidades de aprendizagem que combinarão o melhor do presencial (quando 

possível) com as facilidades do virtual.  

 

5.6 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

De acordo com o PDI, o estágio curricular supervisionado tem como objetivos 



129 

 

facilitar a inserção do estudante no mundo do trabalho e propiciar adaptação social e 

psicológica do estudante à futura atividade profissional (UTFPR, 2017).  

O estágio curricular supervisionado é dotado de regulamentação própria, conforme a 

natureza do curso, e atende a Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008 (BRASIL, 2008), 

conhecida como a Lei do Estágio. Atualmente, a Resolução Conjunta/UTFPR n° 01, de 02 

de junho de 2020 (UTFPR, 2020) regulamenta os estágios curriculares dos cursos, 

estabelecendo principalmente as características; o papel dos envolvidos; os procedimentos, 

incluindo documentos necessários e seus prazos; e o desenvolvimento propriamente dito 

dessa atividade.  

No curso de Engenharia de Materiais, o Estágio Curricular Supervisionado trata-se 

de um componente curricular obrigatório, com carga horária de 360 horas (carga horária 

mínima para cursos de bacharelado da UTFPR de acordo com a Resolução COGEP/UTFPR 

n° 142/2022), sendo previsto a partir do 8° período do curso na matriz curricular. A jornada 

do estágio poderá ser de 8 horas diárias e 40 horas semanais nos períodos em que não estejam 

programadas aulas presenciais, conforme Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008 

(BRASIL, 2008). Em complemento à Resolução Conjunta da UTFPR acima citada, o 

Colegiado do curso estabelece normas e procedimentos (incluindo de avaliação) 

complementares para as atividades de estágio.  

No curso, o Estágio Curricular Supervisionado é definido como uma atividade de 

formação profissional integrante do processo de ensino-aprendizagem do estudante, por meio 

de experiências reais práticas, devendo, portanto, estar relacionada às áreas da Engenharia de 

Materiais. Pode ser realizado em empresas e instituições, públicas ou privadas. 

Além do estágio curricular supervisionado, o estudante do curso pode realizar o 

estágio supervisionado não obrigatório, a partir do 1° período. Esta atividade está prevista 

entre as Atividades Complementares do curso, uma vez que agrega à formação do estudante, 

fortalecendo o elo entre universidade/estudantes e empresas/instituições. 

Por se tratarem de atividades supervisionadas, o curso possui um professor 

responsável pelas atividades de estágio que faz a mediação do estudante com a unidade 

concedente de estágio, e realiza a gestão de todos os documentos envolvidos. A orientação 

acadêmica das atividades de estágio é feita por professores do quadro docente da UTFPR, e 

na empresa/instituição o estudante possui um supervisor de estágio. A UTFPR possui a 

Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias (DIREC) e o Departamento de Estágios 

e Cursos de Qualificação Profissional (DEPEC) que desempenham papel fundamental na 
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promoção e fortalecimento da relação entre a universidade, empresas, instituições e a 

comunidade geral. 

 

5.7 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no curso de Engenharia de Materiais é um 

componente curricular por meio do qual o estudante sintetiza e integra conhecimentos 

teóricos e práticos adquiridos durante a graduação, e articula as competências, aplicando de 

forma ética a metodologia científica adequada. 

Além do que é previsto pelas DCN em termos do TCC, a Resolução COGEP n° 180, 

de 05 agosto de 2022 (UTFPR, 2022c), que regulamenta o TCC para os cursos de graduação 

da UTFPR, pontua como objetivos dessa atividade acadêmica: 

I - Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias adquiridas durante 

o curso de forma integrada; 

II - Desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para resolver problemas 

dentro das diversas áreas de formação; 

III - Despertar o interesse pela aplicação do conhecimento como meio para a 

resolução de problemas; 

IV - Estimular o espírito empreendedor, por meio de desenvolvimento de projetos; 

V - Intensificar a extensão universitária, por intermédio da resolução de problemas e 

identificação de oportunidades existentes nos diversos setores da sociedade; 

VI - Desenvolver a capacidade de análise e de busca de soluções para problemas 

sociais, políticos, tecnológicos, ambientais, éticos e metodológicos; 

VII - Estimular a construção do conhecimento coletivo; 

VIII - Estimular a inter, multi e transdisciplinaridade; 

IX - Estimular a inovação tecnológica, através da transferência de tecnologia, 

desenvolvimento de patentes e/ou comercialização dos resultados; e 

X - Estimular a articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

 O TCC do curso de Engenharia de Materiais é estabelecido na matriz curricular 

conforme previsto nas DCN (BRASIL, 2019) e Resolução COGEP/UTFPR n° 142/2022. O 

curso estabelece normas complementares do TCC referentes a regras específicas, atendendo 

ao Art. 6° da Resolução do TCC da UTFPR (UTFPR, 2022c). 



131 

 

Na matriz curricular, o TCC corresponde à carga horária de 90 horas de atividades 

assíncronas a serem desenvolvidas a partir do 9° período, de forma individual ou em dupla; 

sob a orientação de pelo menos um docente da UTFPR, podendo haver coorientação externa 

à universidade; tendo como pré-requisito a unidade curricular METODOLOGIA 

APLICADA AO TCC.  O TCC é constituído da elaboração de um projeto (proposta de TCC), 

a partir de um tema que necessariamente deve estar inserido em uma ou mais áreas de 

conhecimento do curso; e do seu desenvolvimento (produto final do TCC). Pode ser realizado 

fora da UTFPR, em empresas ou outras instituições conveniadas, inclusive no exterior, dentro 

de programas de intercâmbio institucional. 

O projeto de TCC, realizado no nono período, é apresentado no final do semestre na 

forma de pôster e avaliado por uma banca composta por professores em um evento coletivo 

promovido pelo curso. Com a aprovação do projeto, no décimo período o estudante ou a 

dupla poderá executar e desenvolver seu projeto de TCC, que resultará numa monografia, a 

qual será avaliada por uma banca, composta também por professores (orientador(a) e outros 

dois professores).  

O curso possui um professor responsável pelo TCC que atua no apoio à coordenação 

de curso no desenvolvimento das atividades de TCC; organiza, divulga e operacionaliza as 

atividades acadêmicas inerentes ao desenvolvimento, avaliação e registro acadêmico de 

TCC; e promove a integração com a pós-graduação, empresas e organizações, de forma a 

identificar possíveis temas de trabalhos e fontes de financiamento (UTFPR, 2022c). 

Contribuindo para o desenvolvimento das competências e habilidades profissionais 

do Engenheiro de Materiais e considerando formas de flexibilizar a formação do estudante e 

fortalecer cada vez mais a inserção de atividades extensionistas no seu currículo, o curso 

discute possibilidades de validação do TCC. Como exemplo, as unidades curriculares 

optativas específicas - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO 1 (60 horas) e 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO 2 (60 horas), por possuírem RA equivalentes aos 

objetivos do TCC, estão sendo avaliadas pelo NDE quanto à possibilidade de juntas serem 

validadas como TCC. Na sequência, se aprovado pelo Colegiado do curso, será inserido no 

PPC dessa forma. 

5.8 EXTENSÃO 

De acordo com o PNE (BRASIL, 2014), deve ser assegurado no mínimo 10% (dez 

por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e 
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projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande 

pertinência social.  

A UTFPR estabelece que as atividades de extensão, previstas nos projetos 

pedagógicos, possuem regulamentação própria e são componentes curriculares que 

objetivam enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, privilegiando o desenvolvimento 

de atividades de complementação da formação social, humana e cultural; de cunho 

comunitário e de interesse coletivo; de iniciação científica, tecnologia e de formação 

profissional (UTFPR, 2017). A Resolução COGEP/UTFPR n° 167, de 24 de junho de 2022 

regulamenta as atividades acadêmicas de extensão (AAEs) dos cursos de graduação da 

UTFPR (UTFPR, 2022a). 

 No curso de Engenharia de Materiais, a carga horária de atividades de extensão é de 

405 horas, o que equivale a 10,11% da carga horária total do curso. Dessa carga horária, 225 

horas são previstas por meio de unidades curriculares obrigatórias, sendo elas: 

INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS (75 horas) no 1° período; ENGENHARIA DE 

MATERIAIS NA COMUNIDADE (75 horas) a partir do 4° período e RECICLAGEM DE 

MATERIAIS (75 horas) a partir do 6° período. A carga horária restante (180 horas), o 

estudante pode optar em realizá-las das seguintes formas (já citadas no item 5.3):  

- Cursando unidades curriculares optativas do curso de caráter extensionista, como 

exemplo, DESIGN DE SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS REAIS, PROCESSO DE 

PROJETO EM ENGENHARIA e INDUSTRY 4.0, todas com carga horária de 120 horas e 

ofertadas em rede entre os campus da UTFPR, entre outras citadas no Quadro 17; unidades 

curriculares optativas extensionistas do ciclo de humanidades (Tabela 3) e as que serão ainda 

desenvolvidas e inseridas futuramente no PPC; 

- Participando de projetos e ações de extensão promovidos pelo curso ou por outros 

cursos; 

- Atuando em atividades de extensão da empresa júnior do curso - SMat Jr., uma vez 

que entre as atividades realizadas pela empresa junto à comunidade externa estão os projetos 

e serviços realizados para empresas, assim como ações de capacitação; 

- Atuando em atividades de extensão promovidas pelo Centro Acadêmico de 

Engenharia de Materiais – CAEMA junto à comunidade externa. 

As unidades curriculares extensionistas são de diversas áreas de conhecimento, que 

preveem o desenvolvimento de competências por meio de ações que corroboram com um ou 

mais objetivos do Desenvolvimento Sustentável (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2022).  
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Para realizar a gestão e orientação das atividades de extensão do curso, 

principalmente em termos de acreditação das atividades de livre escolha dos estudantes, um 

professor responsável será designado. 

 

5.8.1 Projetos e/ou unidades curriculares extensionistas  

As unidades curriculares extensionistas obrigatórias do curso são descritas no Quadro 

35. 

Quadro 35 – Descrição das unidades curriculares obrigatórias extensionistas 

Unidade 

curricular 

Área de atuação /  

público alvo 
Ações 

CH TOTAL 

(h) 

CH AAE 

(h) 

INTRODUÇÃO 

AOS 

MATERIAIS 

 

Áreas de atuação: 

Comunicação e 

Educação 

 

 

ODS: 

4 Educação de 

Qualidade 

10 Redução das 

Desigualdades 

 

 

Estudantes do ensino 

médio 

Esta unidade curricular propõe o 

contato inicial, de forma prática, 

do ingressante no curso de 

Engenharia de Materiais com o 

universo da Ciência e 

Engenharia de Materiais, a fim 

de que ele consiga transmitir 

esse conhecimento aos 

estudantes do ensino médio, 

promovendo a divulgação da 

área, do curso e da UTFPR. 

Pretende-se com essa unidade 

curricular, reduzir os índices de 

evasão do curso e aumentar a 

procura e interesse dos 

estudantes do ensino médio, 

mostrando a eles, 

principalmente os estudantes do 

ensino público, como ingressar 

na universidade pública e as 

oportunidades que ela oferece. 

 

75 75 

ENGENHARIA 

DE MATERIAIS 

NA 

COMUNIDADE 

 

*estar no 4° 

período 

Áreas de atuação: 

Comunicação, Cultura, 

Direitos Humanos e 

Justiça, Educação, 

Meio ambiente, Saúde, 

Tecnologia e Produção, 

e Trabalho 

 

 

ODS: 

4 Educação de 

Qualidade 

10 Redução das 

Desigualdades 

11 Cidades e 

Comunidades 

Sustentáveis 

Esta unidade curricular visa o 

desenvolvimento dos estudantes 

para uma cultura mais 

participativa e autônoma, que 

favoreça o bem-estar coletivo. 

Nela, os estudantes aprendem a 

elaborar e executar projetos com 

a finalidade de melhorar a 

qualidade de vida da 

comunidade, contribuindo 

diretamente com a sociedade, de 

forma empática, solidária e 

cooperativa. 

 

75 75 
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12 Consumo e 

Produção Sustentável 

 

 

Comunidade externa 

em geral 

 

RECICLAGEM 

DE MATERIAIS 

 

*estar no 6° 

período e ter 

cursado/aprovado 

a unidade 

curricular Gestão 

Ambiental 

Áreas de atuação: 

Educação, Meio 

ambiente, Tecnologia e 

Produção 

 

ODS: 

3 Saúde e Bem-estar 

4 Educação de 

Qualidade 

9 Indústria, Inovação e 

Infraestrutura 

12 Consumo e 

Produção Responsáveis 

 

 

Comunidade externa 

em geral 

 

Esta unidade curricular tem 

como foco a realização de ações 

por parte dos estudantes, a partir 

de uma visão holística do ciclo 

de vida dos materiais e 

reutilização de resíduos sólidos. 

Os estudantes atuam 

disseminando seu conhecimento 

sobre o processo de reciclagem 

de materiais de modo a 

solucionar ou evitar situações-

problemas reais da comunidade, 

empresas e/ou indústrias, 

utilizando linguagem oral e 

escrita qualificada ao público em 

questão, de forma responsável, 

sustentável e colaborativa, em 

consonância com as normas e 

legislação pertinente. 

 

75  75 

CARGA HORÁRIA TOTAL 225 

CARGA HORÁRIA AAE COMPLEMENTAR 180 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 4005 

% AAE DA CH TOTAL DO CURSO 10,11 

 

As demais unidades curriculares extensionistas estão sendo elaboradas e serão 

inseridas neste projeto. 

 

5.9 FORMAÇÃO HUMANÍSTICA 

As unidades curriculares obrigatórias e optativas previstas para o ciclo de 

humanidades são classificadas em áreas e mostradas na Tabela 17. A criação de um conjunto 

de unidades curriculares optativas flexibiliza a formação humanística do estudante, dando 

possibilidades de conhecimentos nas suas diversas áreas, especialmente ligadas à educação 

ambiental, educação étnico-racial, tecnologia e produção, comunicação, direitos humanos e 

justiça. 

Tabela 17 – Distribuição das unidades curriculares obrigatórias e optativas do ciclo 

de humanidades de acordo com a área 

ÁREA UNIDADES CURRICULARES CARGA HORÁRIA (h) 
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  TEÓRICA PRÁTICA TOTAL EaD AAE 

Ciências 

humanas 

ESTUDOS ÉTNICOS E RACIAIS4 15 15 30 0 0 

ESTUDOS SOCIAIS DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA 

15 15 30 0 0 

ESTUDOS POLÍTICOS E 

SOCIAIS CONTEMPORÂNEOS 

15 15 30 0 0 

Carga horária total da área 90   

Carga horária total EaD 0   

Carga horária total de extensão (AAE) 0   

Ciências 

sociais 

aplicadas 

METODOLOGIA DA PESQUISA3 30 0 30 0 0 

DESENVOLVIMENTO DE 

NOVOS NEGÓCIOS3 

15 15 30 0 0 

ECONOMIA3 30 0 30 0 0 

GESTÃO AMBIENTAL3 30 15 45 0 0 

ENGENHARIA DE MATERIAIS 

NA COMUNIDADE1,3 

30 45 75 0 75 

GESTÃO EMPRESARIAL3 30 0 30 0 0 

PROJETO DE PRODUTO5 30 30 60 0 0 

ECONOMIA DO MEIO 

AMBIENTE5 

15 15 30 0 0 

FUNDAMENTOS DA 

ENGENHARIA ECONÔMICA5 

30 0 30 0 0 

GESTÃO DA INOVAÇÃO E DA 

TECNOLOGIA5 

30 0 30 0 0 

GESTÃO DA MANUTENÇÃO5 30 30 60 0 0 

GESTÃO DA QUALIDADE5 30 30 60 0 0 

GESTÃO DA QUALIDADE DE 

VIDA NO TRABALHO1,5 

15 45 60 0 60 

GESTÃO DE PESSOAS5 30 30 60 0 0 

GESTÃO DE PROJETOS5 30 30 60 0 0 

GESTÃO DA CADEIA DE 

SUPRIMENTOS5 

30 30 60 0 0 

PLANEJAMENTO E CONTROLE 

DE PRODUÇÃO 15 

30 30 60 0 0 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO5 

15 15 30 0 0 

GESTÃO DA PRODUÇÃO E DA 

QUALIDADE5 

30 30 60 0 0 

MACROECONOMIA5  30 0 30 0 0 

TÓPICOS EM FINANÇAS5 15 15 30 0 0 

Carga horária total da área 955   

Carga horária total EaD 0   

Carga horária total de extensão (AAE) 135   

Linguística, 

letras e artes  

INTERPRETAÇÃO E 

PRODUÇÃO DE TEXTOS3 

CIENTÍFICOS E PROFISSIONAIS 

NA ENGENHARIA  

0 30 30 0 0 

COMUNICAÇÃO ORAL 

ESTRATÉGICA3 

15 15 30 0 0 

LIBRAS 14 15 15 30 0 0 

FRANCÊS PARA FINS 

ACADÊMICOS DD14 

30 30 60 0 0 

FRANCÊS PARA FINS 

ACADÊMICOS DD24 

30 30 60 0 0 

FRANCÊS PARA FINS 

ACADÊMICOS DD34 

30 30 60 0 0 

Carga horária total da área 405   
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Carga horária total EaD 0   

Carga horária total de extensão (AAE) 0   
1unidade curricular extensionista 
3unidade curricular obrigatória do ciclo de humanidades  
4unidade curricular optativa do ciclo de humanidades – grupo 1 
5unidade curricular optativa do ciclo de humanidades – grupo 2 

EaD – modalidade de ensino a distância 

AAE – atividade acadêmica de extensão 

    

 

5.10 ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

De acordo com as DCN, as atividades complementares são componentes curriculares 

que têm como objetivo enriquecer e complementar os elementos de formação do perfil do 

egresso, e que possibilitam o reconhecimento da aquisição de conteúdos e competências por 

parte do estudante, adquiridos dentro ou fora do ambiente acadêmico (BRASIL, 2019). 

As atividades complementares estão inseridas no curso de Engenharia de Materiais, 

conforme previsto nas DCN e Resolução COGEP/UTFPR n° 142/2022. A regulamentação 

desse componente curricular é dada pela Resolução COGEP/UTFPR n° 179, de 04 de agosto 

de 2022 (UTFPR, 2022b), e em adição, pelas normas complementares próprias do curso 

definidas pelo seu Colegiado. 

De um modo geral, alinhadas ao perfil do egresso do curso de Engenharia de 

Materiais, as Atividades Complementares compreendem atividades que envolvam a 

participação em cursos, eventos, projetos e publicações relacionados à área de formação da 

Engenharia de Materiais; atuação em programas de monitoria; participação de visitas técnicas 

organizadas pela UTFPR; atuação como membro/representante de centro acadêmico e 

diretório central dos estudantes, de colegiado e conselho universitário ou outros 

conselhos/entidades de alunos; realização de estágio supervisionado não obrigatório e 

trabalho com vínculo empregatício na área do curso. Ainda, são previstas atividades que 

privilegiam a construção de comportamentos sociais, humanos e culturais, além dos 

profissionais.  

As Atividades Complementares do curso totalizam 60 horas e podem ser realizadas a 

partir do ingresso do estudante no curso até o décimo período. O detalhamento de quais 

atividades são consideradas Atividades Complementares, a contabilização das horas e os 

procedimentos encontram-se nas normas complementares próprias do curso. Todas as 

atividades previstas contribuem efetivamente para o desenvolvimento das competências 

definidas para o egresso, e principalmente, incentivam a pesquisa por meio de iniciação 
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científica e sua divulgação na comunidade interna e externa, estimulando também atividades 

no seu campo de trabalho. 

5.11 QUADRO SÍNTESE DA DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO 

CURSO 

 

Quadro 36 – Síntese da distribuição da carga horária do curso 

Conteúdos Curriculares Carga Horária (h) 

CH a ser cumprida em unidades curriculares obrigatórias 3045 

CH a ser cumprida em unidades curriculares optativas 270 

CH complementar a ser cumprida em atividades acadêmicas de extensão (que 

não esteja computada nos itens acima) 
180 

CH destinada ao desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso  90 

CH destinada ao Estágio Obrigatório 360 

Carga horária relativa às Atividades Complementares  60 

CH em unidades curriculares EaD  0 

Distribuição da CH para o Ciclo de humanidades 

CH de unidades curriculares obrigatórias para compor o ciclo de humanidades 300 

CH de unidades curriculares optativas para compor o ciclo de humanidades 120 

Distribuição da CH para as atividades de extensão  

CH a ser cumprida em unidades curriculares obrigatórias 225 

CH a ser cumprida em unidades curriculares optativas ou em projetos 

extensionistas optativos 
180 

Carga Horária de Integralização do curso 4005 

Carga Horária total de EaD  0 

Carga Horária total de Extensão (AAE) 405 

Carga Horária total no Ciclo de Humanidades 420 

 

5.12 PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

5.12.1 Metodologias de aprendizagem 

Diferentes metodologias podem ser adotadas no processo de ensino-aprendizagem, 

em função dos Resultados de Aprendizagem (RA) definidos em cada unidade curricular e 

dos objetivos inerentes a cada um dos componentes curriculares. De forma geral, 

independente da metodologia adotada pelo professor, o estímulo à prática e o 
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desenvolvimento da autonomia do estudante devem ser priorizados sempre que possível. 

No processo de elaboração dos planos de ensino das unidades curriculares do curso 

de Engenharia de Materiais, para cada RA foram definidos os indicadores de desempenho 

(ID), pelos quais estudantes e professores podem detectar se os resultados foram alcançados. 

Esses ID são observados enquanto o estudante executa ações ou tarefas específicas e serve 

como checkpoints, facilitando o acompanhamento da aprendizagem por ambas as partes. Os 

ID são informados nos planos de ensino de cada unidade curricular, e podem ser ajustados 

pelo professor, com anuência do Colegiado, desde que se mantenha a coerência com os RA 

da unidade curricular. Os planos de ensino das unidades curriculares obrigatórias, assim 

como de algumas unidades curriculares optativas, podem ser acessados pelo link: 

https://nuvem.utfpr.edu.br/index.php/s/giiliKvbviBCvx5. 

Com foco no aprendizado do estudante, a metodologia aplicada deve criar condições 

nas quais se tenha uma participação mais ativa dos estudantes, e que estabeleça uma 

organização clara do que o estudante precisa aprender em determinada aula ou atividade e de 

que forma o professor promoverá tal aprendizado. Para isso, as metodologias ativas são 

potenciais ferramentas para uma sala de aula inovadora, com processo de ensino dinâmico, 

juntamente com o uso de tecnologias que facilitam o processo de aprendizagem. Entre as 

metodologias aplicadas na área de ensino, destacam-se os métodos baseados na 

Aprendizagem baseada em Problemas (PBL), Sala de aula invertida, Aprendizagem entre 

pares, Método trezentos, Brainstorm, Design Thinking, Gameficação, Estudo de Caso, entre 

outros. Incentivando ao uso de novas metodologias, a UTFPR vem promovendo a 

capacitação dos seus professores por meio de oficinas, cursos e palestras, assim como 

investindo em espaços específicos para metodologias ativas. 

Em geral, com o intuito de desenvolver as competências do perfil do egresso, 

atividades em times/equipes, práticas, interativas, envolvendo na medida do possível, a 

comunidade externa, devem ser realizadas. 

 

5.12.2 Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no processo de ensino 

aprendizagem 

A inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) nos processos de 

aprendizagem promove uma inovação no ensino, uma vez que o acesso e a construção do 

conhecimento ocorrem de forma interativa entre professores e estudantes, garantindo 

https://nuvem.utfpr.edu.br/index.php/s/giiliKvbviBCvx5
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também a acessibilidade digital e comunicacional. 

Na UTFPR, a utilização de recursos tecnológicos de apoio ao ensino vem sendo 

fomentada e aperfeiçoada. Nas aulas teóricas, os professores e estudantes dispõem de 

projetores multimídia, pelos quais os conhecimentos podem ser transmitidos por meio de 

vídeos, animações e demais materiais e recursos que contribuem para a didática do professor 

e diversificam as formas de aprendizagem do estudante.  

O acesso à internet por meio da rede wi-fi possibilita também que o estudante consulte 

informações que possam ser agregadas ao seu conhecimento, trazendo-as para discussão 

junto aos pares e professores. Nos laboratórios de informática, os computadores disponíveis 

aos estudantes garantem também o acesso à internet e a uma diversidade de softwares 

específicos, utilizados nas aulas práticas e que são usuais no mercado de trabalho.  

O Moodle institucional é um ambiente virtual de apoio à aprendizagem amplamente 

utilizado pelos professores para as atividades acadêmicas. Possui recursos para 

disponibilização de materiais de estudo, realização de atividades, questionários, interação por 

meio de fórum e chat, entre outros. A UTFPR disponibiliza também um sistema de 

conferência via web para realização de encontros síncronos. 

Por meio da BiblioTec, o acesso integrado dos 13 campi da UTFPR ao acervo digital, 

com diversas bibliografias, é permitido. O acesso à base online de dados de periódicos, 

normas técnicas, TCC e demais conteúdos é possível por meio do site da biblioteca.  

 

5.12.3 Processos de avaliação 

Com relação à avaliação dos estudantes, seu rendimento será desenvolvido por meio 

da avaliação do desempenho acadêmico e da frequência, conforme previsto no Regulamento 

da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de Graduação da UTFPR (UTFPR, 2019a).  

Com base nos pressupostos teóricos atuais, os processos avaliativos são 

desenvolvidos:  

a) a partir das emergentes formas de ensinar e de aprender;  

b) para reorientar a prática docente;  

c) para conscientizar os educandos sobre a condução de seu percurso de 

aprendizagem;  

d) para constituir propostas teóricas, metodológicas e instrumentais de avaliação 

diagnóstica, contínua e formativa que considere a realidade educacional, demonstrando 
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coerência e compromisso com o processo de aprendizagem e com o processo/instrumento de 

acompanhamento, mediação, diálogo e intervenção mútua entre ensino-aprendizagem;  

e) para reconstruir os instrumentos de avaliação, a fim de que os alunos sejam 

acompanhados e estimulados constantemente, em função dos conhecimentos que tenham 

sido capazes de absorver (UTFPR, 2017).  

O NDE e os professores do curso de Engenharia de Materiais implementam, de forma 

gradual, ações avaliativas para o acompanhamento do aprendizado dos estudantes, assim 

como o desenvolvimento de práticas que oportunizem formas distintas de aprendizado 

durante a graduação, fortalecendo a autonomia didático-pedagógica dos professores. 

Ressalta-se ainda que o atendimento educacional especializado deve ser garantido aos 

estudantes do público-alvo da educação especial, garantindo-lhes a acessibilidade e 

condições necessárias para o seu processo de aprendizagem e desenvolvimento das 

competências. 
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6. ARTICULAÇÃO COM OS VALORES, PRINCÍPIOS E POLÍTICAS DE 

ENSINO DA UTFPR 

6.1. DESENVOLVIMENTO DA ARTICULAÇÃO ENTRE A TEORIA E A 

PRÁTICA 

A educação tecnológica tem o compromisso de romper a dualidade entre teoria e 

prática, dimensões indissociáveis para a educação integral, uma vez que nenhuma atividade 

humana se realiza sem prévia elaboração mental, fundamentada em uma teoria que a 

referencie e lhe dê sustentação (UTFPR, 2017).  

Conforme as DCN, o curso de graduação em Engenharia deve possuir um PPC que 

contemple o conjunto de atividades de aprendizagem e que assegure o desenvolvimento das 

competências estabelecidas no perfil do egresso. As atividades acadêmicas que estimulem 

simultaneamente a teoria e a prática, no contexto da aplicação, devem ocorrer durante a 

graduação. 

Como mencionado no item 3.1, para atender o perfil do egresso, a matriz curricular 

do curso de Engenharia de Materiais foi elaborada prevendo que, por meio das unidades 

curriculares e componentes curriculares, estruturados de forma interdisciplinar e 

demonstrando claramente do papel de cada atividade no desenvolvimento das competências, 

o estudante possa desenvolver sua autonomia na tomada de decisões, tanto no contexto 

profissional quanto pessoal. 

Para isso, as atividades práticas são inseridas no currículo do estudante, podendo ser 

observada nas seguintes situações: 

- Aulas teóricas expositivas e dialogadas, nas quais o professor apresenta o tema de 

estudo (TE) de forma interativa, provocando o estudante de modo que ele participe da 

discussão, e consiga compreender a importância de tal conhecimento e sua aplicação prática. 

A realização de exercícios durante as aulas também deve ser considerada atividade prática, 

pois além de conferir ao estudante a fixação do conhecimento, promove a discussão e análise 

de resultados; 

- Aulas práticas em laboratórios de ensino de uso comum, como os de informática, 

química e física, e nos laboratórios de ensino específicos do curso, no Departamento 

Acadêmico de Engenharia de Materiais - DAEMA. Das 63 unidades curriculares obrigatórias 

da matriz, 38 possuem aulas práticas (cerca de 60%). Somado a isso, a articulação da teoria 

e prática é promovida por meio das unidades curriculares optativas, estágio curricular 
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supervisionado, TCC e por outras atividades que complementam a carga horária 

extensionista e, ainda, as que são consideradas como atividades complementares; 

- Visitas técnicas promovidas por meio de unidade curricular e/ou ao ações de 

professores e estudantes que proporcionam uma visão mais realista da aplicação prática da 

teoria no ambiente industrial e de trabalho; 

- Incentivo à pesquisa por meio da iniciação científica, participação em centro 

acadêmico, empresa júnior, projetos de extensão, entre outras atividades multidisciplinares 

que agregam à formação do estudante.  

Nesse contexto, os professores têm papel fundamental na organização do aprendizado 

do estudante, que é dado em função da metodologia de aprendizagem adotada. 

 

6.2 DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 

A UTFPR entende que competência não se limita ao saber-fazer, pois pressupõe 

acerto no julgamento da pertinência da ação e no posicionamento, de forma autônoma, do 

indivíduo diante de uma situação. A ação competente nada mais é do que a atitude 

relacionada com qualidade do trabalho, ética do comportamento, cuidado com o meio 

ambiente, convivência participativa e solidária, iniciativa, criatividade, entre outras. Assim, 

a educação profissional e tecnológica deve contemplar o desenvolvimento das competências 

gerais e específicas, incluindo fundamentos científicos e humanísticos indispensáveis para o 

desempenho profissional e à atuação cidadã (UTFPR, 2017). 

Como mencionado no item 3.2, as competências do perfil do egresso do curso de 

Engenharia de Materiais foram definidas e devem ser desenvolvidas no decorrer da 

graduação por meio de unidades curriculares (obrigatórias e optativas), atividades 

complementares, estágio, TCC e demais atividades previstas para complementar e enriquecer 

a formação do estudante. Nos Quadros de 18 a 24 é possível acompanhar como o 

desenvolvimento das competências está previsto por meio das unidades curriculares 

obrigatórias da matriz.  

Atividades como iniciação científica, participação em centro acadêmico e empresa 

júnior, participação em projetos de extensão e realização de estágio supervisionado não 

obrigatório são incentivadas para enriquecer a formação multidisciplinar e diversificada do 

estudante. 
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6.3 DESENVOLVIMENTO DA FLEXIBILIDADE CURRICULAR 

A flexibilização curricular surge de demandas da sociedade, do conhecimento e da 

formação crítica e cidadã, na qual os modelos de ensino estruturados sob a ótica de grades 

curriculares inflexíveis, caracterizados pela fragmentação e pela hierarquização das 

disciplinas já não mais adequada. 

O profissional crítico que compreende as novas relações de produção e de trabalho e 

suas exigências e que interage com a comunidade nos mais variados meios, que tem 

conhecimento movido por um processo permanente de investigação articulado com a 

produção do saber e de novas tecnologias e que é protagonista no processo da construção de 

uma nação desigual atende às demandas citadas (UTFPR, 2017). 

No curso de Engenharia de Materiais, a formação do egresso é estruturada de forma 

a garantir uma construção do conhecimento sólida, na qual ao sair da universidade, o 

estudante possa exercer as atribuições da sua profissão, tendo uma visão holística, 

pensamento crítico do seu papel transformador na sociedade e a consciência do seu potencial 

frente às necessidade da sociedade. 

Dessa forma, a organização curricular do curso prevê formas variadas de flexibilizar 

o currículo, dando possibilidade e condições para que o estudante possa traçar diferentes 

caminhos para a construção de um determinado conhecimento, respeitando suas habilidades 

e escolhas individuais, sendo elas: 

- Carga horária de unidades curriculares optativas do ciclo de humanidades: 

corresponde a um total de 60 horas em que o estudante pode escolher o que cursar dentre as 

opções ofertadas e previstas na matriz curricular, das áreas de Ciências humanas, Ciências 

sociais aplicadas, Linguística, letras e artes; 

- Carga horária de unidades curriculares optativas específicas: corresponde a 150 

horas nas quais o estudante pode escolher o que cursar dentre as opções ofertadas e previstas 

na matriz curricular. Nesse grupo, as unidades curriculares são de diferentes áreas da 

Engenharia de Materiais e grande parte tem caráter multidisciplinar; 

- Unidades curriculares ofertadas em rede pela UTFPR: as unidades curriculares 

DESIGN DE SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS REAIS, PROCESSO DE PROJETO EM 

ENGENHARIA e INDUSTRY 4.0 insere o estudante no ambiente profissional e de trabalho, 

interagindo com estudantes e professores de outros cursos da UTFPR; 

- Carga horária de extensão: três unidades curriculares extensionistas obrigatórias, 

sendo: INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS (75 horas), no 1° período de curso tem como 
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proposta a inserção dos ingressantes do curso no universo da Ciência e Engenharia de 

Materiais e sua divulgação aos estudantes do ensino médio; ENGENHARIA DE 

MATERIAIS NA COMUNIDADE (75 horas), a partir do 4° período o estudante pode cursar 

a unidade curricular que visa o desenvolvimento dos estudantes para uma cultura mais 

participativa e autônoma, que favoreça o bem-estar coletivo, atuando por meio de projetos 

nas áreas de comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, 

saúde, tecnologia e produção, e trabalho junto à comunidade externa; RECICLAGEM DE 

MATERIAIS (75 horas), prevista a partir do 6° período, é focada na realização de ações por 

parte dos estudantes, a partir de uma visão holística do ciclo de vida dos materiais e 

reutilização de resíduos sólidos, através da qual possa disseminar seu conhecimento sobre o 

processo de reciclagem de materiais de modo a solucionar ou evitar situações-problemas 

reais da comunidade, empresas e/ou indústria. A carga horária complementar de extensão, 

que corresponde a 180 horas, o estudante faz a opção de realizá-la de diversas formas, como 

citadas no item 5.3; 

- Pré-requisitos das unidades curriculares: são mantidos apenas os necessários e 

indispensáveis para que o estudante possa construir seu conhecimento de forma lógica e 

harmoniosa; 

- Atividades Complementares: são mantidas na matriz curricular visando o incentivo 

à realização de atividades ligadas à pesquisa, estágio, monitoria, visitas técnicas, membro 

representante dos estudantes em centros acadêmicos, colegiados, conselhos, entre outros, 

como detalhado no item 5.10; 

- Mobilidade acadêmica: tanto nacional quanto internacional, pela qual o estudante, 

a partir de um plano de estudo ou por intercâmbio internacional pode fazer parte do seu curso 

em outra instituição de ensino superior; 

- Convalidação de unidades curriculares: a convalidação é prevista, seguindo a 

Resolução COGEP n° 81, de 27 de julho de 2019 (UTFPR, 2019a). Isso possibilita o 

estudante cursar unidades curriculares em turmas de outros cursos da UTFPR, assim como o 

aproveitamento de unidades curriculares cursadas em outras instituições antes do seu 

ingresso no curso. 
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6.4 DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE ACADÊMICA 

Como mencionado no item 3.4, a mobilidade acadêmica trata-se de uma política 

institucional (UTFPR, 2022).  

Nesse sentido, o curso de Engenharia de Materiais prevê a mobilidade acadêmica 

interna e externa. A mobilidade interna, também chamada de intercampus, permite que os 

estudantes cursem unidades curriculares em cursos de outro campus da UTFPR, nas 

condições previstas em regulamentação própria. Na mobilidade externa, o estudante pode 

cursar unidades curriculares e componentes curriculares em outras instituições internacionais 

conveniadas.  

A UTFPR participa do convênio de mobilidade estudantil organizado pela 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino (ANDIFES), entre 

todas as universidades federais do Brasil, assim como da rede de Universidades Estaduais do 

Paraná, convênio realizado por intermediação da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior (SETI) do Paraná. 

A mobilidade acadêmica externa do curso de Engenharia de Materiais é prevista por 

convênio com instituições internacionais (MEI) e por meio de acordos de dupla diplomação, 

firmados entre cursos de mesma denominação da UTFPR e das instituições parceiras, 

formalizados pela Diretoria de Relações Interinstitucionais da UTFPR (DIRINTER).  

 

6.5 DESENVOLVIMENTO DA INTERNACIONALIZAÇÃO 

A UTFPR oportuniza a Mobilidade Estudantil Internacional (MEI) em universidades 

com as quais mantém convênio formalizados pelo DIRINTER e com os respectivos 

Departamentos de Relações Interinstitucionais de cada campus (DERINT). Atualmente, a 

UTFPR mantém acordos de cooperação com universidades da África do Sul, Alemanha, 

Argentina, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Portugal, Suécia e Ucrânia. 

O curso de Engenharia de Materiais possui convênios de dupla diplomação com duas 

universidades da França: Institut National des Sciences Appliquées de Lyon – INSA Lyon e 

L’École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes – ENIT da França. Esses convênios são firmados 

por meio de acordos que, além do intercâmbio de estudantes, preveem também o intercâmbio 

entre professores e pesquisadores. No INSA Lyon, o estudante cursa o primeiro e/ou segundo 

período na UTFPR e em seguida, ingressa para o 1° ciclo no INSA, que corresponde a dois 

semestres de formação na modalidade internacional AMERINSA. Na sequência, o estudante 
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retorna à UTFPR, onde cursa do 4° ao 6° período, podendo também cursar o 3° período caso 

tenha ingressado no INSA logo após o 1° período, valida as atividades complementares e 

retorna ao INSA para cursar três semestres de especialidades, incluindo o estágio. No ENIT, 

o estudante realiza quatro semestres do curso, sendo o último destinado ao estágio. Todas as 

unidades curriculares cursadas no ENIT validam as unidades curriculares do estudante na 

UTFPR a partir do oitavo período, assim como as optativas previstas na matriz do curso. 

Todos esses processos ocorrem por meio de editais. 

Atualmente, o curso possui um estudante em dupla diplomação, tendo iniciado a 

primeira parte no INSA-LYON e dando continuidade no ENIT. Outros estudantes 

participaram do Programa Ciência sem Fronteiras e do MEI. 

Para corroborar nesse processo, o curso busca a atualização e inovação curricular a 

fim de facilitar a participação dos estudantes nos convênios estabelecidos e realiza 

semestralmente encontros do professor responsável pela internacionalização do curso para 

divulgação das possibilidades e oportunidades aos estudantes. 

 

6.6 DESENVOLVIMENTO DA ARTICULAÇÃO COM A PESQUISA E PÓS 

GRADUAÇÃO 

No curso de Engenharia de Materiais, a pesquisa é incentivada, uma vez que sua 

vertente científica é muito forte em função das características intrínsecas da Engenharia de 

Materiais. Como citado no item 3.5, na organização curricular do curso, a competência de 

pesquisa é desenvolvida por meio de unidades curriculares e componentes curriculares no 

decorrer da graduação, projetos e programas institucionais de iniciação científica da UTFPR. 

Somado a isso, o estímulo à pesquisa é promovido por meio das Atividades 

Complementares, nas quais a iniciação científica, participação em congressos e eventos 

técnico-científicos, apresentação e publicação de trabalhos são previstos; e por meio do TCC, 

no qual o estudante pode optar também por dar continuidade a sua pesquisa realizada na 

iniciação científica. Ainda sobre o TCC, o curso promove um evento coletivo semestral para 

apresentação do projeto de TCC, aberto para a comunidade em geral, como forma de 

promover a divulgação dos projetos e dos estudantes. 

Destaca-se também a unidade curricular de INTRODUÇÃO AOS MATERIAIS 

AVANÇADOS (45 horas), estruturada com o objetivo de inserir na formação dos estudantes 
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do curso conhecimentos sobre os materiais de alto desempenho, assim como estabelecer uma 

relação mais próxima desses com as pesquisas dos estudantes do PPGCEM/UTFPR-LD. 

O curso também apoia as ações promovidas pelos estudantes do Centro Acadêmico 

de Engenharia de Materiais – CAEMA, nas semanas acadêmicas, para divulgação das áreas 

de pesquisa dos professores do curso, assim como trabalhos de pesquisa dos estudantes. 
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7. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO CURSO 

7.1 COORDENAÇÃO DO CURSO 

O Coordenador de Curso junto ao Núcleo Docente Estruturante – NDE é entendido 

no âmbito da Universidade como gestor pedagógico, do qual se espera o compromisso com 

o investimento na melhoria da qualidade do curso, analisando as dimensões didáticas, 

pedagógicas, administrativas e políticas, mediante o exercício da liderança ética, democrática 

e inclusiva, que se materialize em ações propositivas e proativas.  

A Resolução COGEP n° 145, de 06 de dezembro de 2019, regulamenta a escolha de 

Coordenadores de curso dos cursos de graduação da UTFPR (UTFPR, 2019b).  

O curso de Engenharia de Materiais, seguindo o que é previsto na Resolução citada, 

por meio do seu Colegiado, através de votação, elabora a lista tríplice que contém três 

indicações de professores aptos a coordenar o curso e a encaminha para o Diretor-Geral do 

Campus, que faz a escolha do Coordenador de Curso. O tempo de atuação do Coordenador 

de Curso é de quatro anos, a partir da sua nomeação, podendo ser reconduzido por mais um 

período ao cargo. O coordenador de curso substituto pode ser escolhido pelo Coordenador 

de Curso ou mesmo, ser um dos outros dois professores da tríplice. 

O curso de Engenharia de Materiais da UTFPR-LD iniciou em 2010 e apresenta em 

seu histórico os seguintes Coordenadores de Curso (em regime de trabalho de Dedicação 

Exclusiva – 40 horas): 

- De 2010 a 2018: Fabiano Moreno Peres 

- De 2018 – atual: Silvia Midori Higa 

 

7.2 COLEGIADO DO CURSO 

O Colegiado de Curso é um órgão consultivo do curso para assuntos relacionados à 

política de ensino, pesquisa e extensão, de acordo com as diretrizes da UTFPR.  

A Resolução COGEP n° 103, de 27 de novembro de 2019, regulamenta os Colegiados 

de Curso de Graduação da UTFPR (UTFPR, 2019c). Informações sobre a composição e 

eleição do Colegiado, as atribuições do mesmo e de seus membros e as reuniões estão 

descritas nesta Resolução. 

Dois representantes discentes são indicados pelo Centro Acadêmico de Engenharia 

de Materiais – CAEMA, sendo um membro titular e ou suplente. 

As reuniões ordinárias do Colegiado de Curso ocorrem mensalmente e as 
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extraordinárias sempre que houver demanda urgente, ambas por convocação. Em todas as 

reuniões, o secretário eleito para o semestre letivo redige a ata que é apreciada e lida na 

reunião posterior. Atualmente as atas do Colegiado de Curso são tramitadas via SEI – Sistema 

Eletrônico de Informação. 

 

7.3 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) foi criado com o propósito de qualificar o 

envolvimento docente no processo de concepção e consolidação de um curso de graduação. 

As atribuições do NDE constam no Parecer CONAES n° 4, de 17 de junho de 2010, e 

respectiva Resolução n° 1, de 17 de junho de 2010 (CONAES, 2010; CONAES, 2010a). 

A Resolução COGEP n° 009, de 13 de abril de 2012, regulamenta os Núcleos 

Docentes Estruturantes dos Cursos de Graduação da UTFPR. Informações sobre a 

constituição, as atribuições do mesmo e de seus membros e as reuniões estão descritas nesta 

Resolução (UTFPR, 2012). 

O NDE é um órgão consultivo da coordenação de curso, responsável pelo processo 

de concepção, consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso. Faz-se 

presente ao núcleo a coordenação do curso como seu presidente e no mínimo 5 docentes 

pertencentes ao corpo docente do curso, preferencialmente garantindo-se a 

representatividade das áreas do curso e dos docentes que participaram do projeto do curso. 

As reuniões ocorrem por meio de convocação, sempre que houver demanda. Em todas 

as reuniões, o secretário (um entre os professores que compõem o núcleo, havendo 

revezamento) redige a ata que é apreciada e lida na reunião posterior. Atualmente as atas do 

NDE do curso são tramitadas via SEI – Sistema Eletrônico de Informação. 

 

7.4 CORPO DOCENTE 

No Quadro 37 tem-se a lista do corpo docente do curso. 

 

Quadro 37 – Corpo docente  

Docente Graduação Titulação Regime de Trabalho 

Alcioni Galdino Comunicação Social Doutora DE 

Alireza Mohebi Ashitiani Matemática Doutor DE 

Alessandra Dutra Letras Doutora DE 

Alessandra Stevanato Química Doutora DE 
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Andrea Maria Baroneza Administração Mestre DE 

André Luis Trevisan Matemática Doutor DE 

Carlos Eduardo Cava* Física Doutor DE 

Claudia Santos Fiuza de Lima Engenharia Elétrica Doutora DE 

Cleberson Cipriano de Paula* Química Doutor DE 

David da Silva Simeão Física Doutor DE 

Daniel Guerrini Ciências Sociais Doutor DE 

Debora Jurado Ramos Geografia Mestre 40 horas 

Delia do Carmo Vieira* Engenharia Industrial 

Química 
Doutora DE 

Edson Luiz Valmorbida 
Matemática e 

Computação Científica 
Doutor DE 

Eduardo José Pitelli Engenharia Têxtil Mestre DE 

Eidy Leandro Tanaka 

Guandeline 

Tecnologia de 

Processamento de 

Dados 

Mestre DE 

Elias Canhadas Genvigir 

Tecnologia de 

Processamento de 

Dados 

Doutor DE 

Elisângela Corradini* Química Doutora DE 

Érico Daniel Ricardi Guerreiro 

Engenharia de 

Produção 

Agroindustrial 

Doutor DE 

Elizabeth Mie Hashimoto Estatística Doutora DE 

Fabiano Moreno Peres* Engenharia de 

Materiais 
Doutor DE 

Fábio Cezar Ferreira Química Doutor DE 

Fernando da Silva Alves Física Doutor DE 

Francisco Rosário* 
Engenharia de 

Materiais 
Doutor DE 

Genaro Marcial Mamani 

Gilapa 

Engenharia 

Metalúrgica 
Doutor DE 

Haroldo Lhou Hasegawa 
Engenharia de 

Materiais 
Doutor DE 

Janaina Fracaro de Souza 

Gonçalves 
Engenharia Mecânica Doutora DE 

Janete Hruschka Engenharia Elétrica Mestre DE 

Joelmir Borssoi Matemática Doutor DE 

Joice Erica Motezuki* Engenharia de 

Materiais 
Doutora DE 

José Aécio Gomes de Souza Engenharia Mecânica Doutor DE 

José Luis Dalto Ciências Econômicas Mestre DE 

Kleber   Eiti Yamaguti Física Doutor DE 

Luis Fernando Cabeça Química Doutor DE 

Luiz Carlos Poças Física Doutor DE 

Luiz Eduardo de Carvalho* Engenharia de 

Materiais 
Doutor DE 

Marcele Tavares Matemática Doutor DE 

Marcio Andreato Batista 

Mendes* Engenharia Mecânica Doutor DE 

Márcio Florian* Química Doutor DE 

Marco Antônio Ferreira 
Administração de 

Empresas 
Doutor DE 

Marcos Jeronimo Goroski 

Rambalducci 
Ciências Econômicas Doutor DE 

Marcos Roberto Rossini Física Mestre DE 

Nazira Hanna Harb Matemática Doutora DE 
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Odney Carlos Brondino* Engenharia de 

Materiais 
Doutor DE 

Pedro Rochavetz de Lara 

Andrade 

Engenharia de 

Produção 
Doutor DE 

Pollyane Márcia de Souto* 
Engenharia de 

Materiais 
Doutora DE 

Regina Lucia Sanches 

Malassise 
Economia Doutora DE 

Reginaldo Fidelis Matemática Doutor DE 

Rafael Montanhini Soares de 

Oliveira 
Engenharia Civil Doutor DE 

Raphael Euclides Prestes 

Salem* 

Engenharia de 

Materiais 
Doutor DE 

Ricardo Nagamine Constanzi Engenharia Civil Doutor DE 

Silvia Midori Higa* 
Engenharia de 

Materiais 
Doutora DE 

Sueli Tavares de Melo Souza Engenharia Civil Doutora DE 

Walmir Eno Pottker Matemática/ Física Doutor DE 

Wellington Donizeti Previero Matemática Doutor DE 
*Professores do Departamento Acadêmico de Engenharia de Materiais da UTFPR-LD 

DE – dedicação exclusiva  

      

Quadro 38 – Porcentagem entre mestre e doutores 

Especialistas 0 % 

Mestres 12,7 % 

Doutores 87,3 % 
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8. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

A avaliação institucional é um processo planejado e normatizado na UTFPR. A partir 

dos indicadores obtidos pelas avaliações, a gestão do curso define encaminhamentos para 

orientar a melhoria contínua da qualidade, eficiência, eficácia e publicidade, entendidas como 

princípios que agregam valor às atividades desenvolvidas pela Instituição (UTFPR, 2017). 

As Instituições de Ensino Superior (IES) são avaliadas em três momentos: 1) 

avaliação institucional (autoavaliação e avaliação externa); 2) avaliação dos cursos; e 3) 

Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE). É responsabilidade da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) executar a autoavaliação institucional (avaliação interna). A 

avaliação institucional externa, de cursos e o ENADE são executados pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), vinculado ao MEC. 

 

8.1 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 

O processo de avaliação institucional é de responsabilidade da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), composta por alunos, docentes, técnicos-administrativos e pela 

comunidade externa. Tem o objetivo de planejar e executar a avaliação institucional no 

âmbito do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), estabelecido pela 

Lei 10.861, de 14 de abril de 2004 (BRASIL, 2004). 

A CPA da UTFPR tem por finalidade o planejamento, o desenvolvimento, a 

coordenação e a supervisão da política de avaliação institucional. 

A CPA iniciou suas atividades em dezembro de 2004 de acordo com a Deliberação 

COUNI nº 8/2004 (UTFPR, 2004) e, com a transformação de CEFET-PR em UTFPR, o seu 

regulamento foi atualizado pela Deliberação COUNI nº 13/2009 (UTFPR, 2009). A página 

da CPA na internet está disponível no endereço: 

<http://portal.utfpr.edu.br/comissoes/permanentes/cpa>. 

É responsabilidade da CPA executar a autoavaliação institucional. Vale lembrar que 

existem diversos instrumentos, tanto externos quanto internos, cujo acompanhamento, 

análise e feedback são realizados por esta comissão. 

 

http://portal.utfpr.edu.br/comissoes/permanentes/cpa
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8.2. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE AVALIAÇÃO (INTERNA) 

O Programa de Avaliação de Desempenho dos Servidores da UTFPR é executado em 

cada campus por Subcomissões compostas por servidores representantes das suas diretorias. 

Uma Comissão Central, composta por representantes dessas Subcomissões de cada campus, 

bem como da reitoria, coordena a execução deste trabalho. 

A Avaliação de Desempenho dos Servidores da UTFPR ocorre anualmente, 

integralmente por meio do Sistema de Avaliação Institucional (SIAVI), incorporado aos 

Sistemas Corporativos da UTFPR, respeitando as seguintes etapas: preparação, negociação, 

avaliação de desempenho coletivo, avaliação de desempenho individual, finalização e gestão 

dos resultados. 

A avaliação do desempenho individual e coletivo dos servidores constitui em 

relevante parâmetro de avaliação da Instituição, sendo seus resultados referência para as 

atividades de planejamento e gestão, as quais objetivam fomentar ações de melhoria em todos 

os níveis da Universidade. 

Sendo um instrumento de Gestão de Pessoas, a avaliação de desempenho não é 

responsabilidade exclusiva da área de Recursos Humanos. Neste processo, as chefias 

possuem um papel extremamente importante, pois são elas que convivem diariamente com 

suas equipes, observando suas condutas, seu comprometimento e dedicação, seus talentos, 

dificuldades, necessidades, ou seja, que acompanham o seu desempenho.  

Os mecanismos de avaliação de desempenho dos servidores são: a) Avaliação do 

Desempenho Individual do Servidor (os servidores docentes, técnico-administrativos e em 

função de chefia são avaliados por sua chefia imediata, representando 70 pontos na Avaliação 

Anual destes), b) Avaliação do Docente pelo Discente (corresponde a 30 pontos na Avaliação 

Anual do Servidor Docente), c) Avaliação dos Setores pelos Usuários (corresponde a 30 

pontos na Avaliação Anual do Servidor Técnico-administrativo); d) Avaliação das Chefias 

pelos Subordinados (corresponde a 30 pontos na Avaliação Anual do Servidor em Função de 

Chefia). Também ocorre via sistema informatizado a Avaliação de Clima Organizacional, 

que tem por objetivo identificar as fortalezas e fragilidades institucionais. Tais instrumentos 

de avaliação institucional são complementados por: Ouvidoria, Portal da Transparência, 

Relatório de Prestação de Contas, canais de comunicação (como o e-mail voltado à 

comunicação direta com o Reitor - falecomoreitor@utfpr.edu.br - e, nos treze campus, o e-

mail voltado à comunicação direta com os Diretores-gerais - falecomodiretor@utfpr.edu.br) 

e trabalho de acompanhamento de egressos. 

mailto:falecomoreitor@utfpr.edu.br
mailto:falecomodiretor@utfpr.edu.br
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No desempenho individual a avaliação do docente é dividida em três fatores:  

• Formação/Atualização Continuada: refere-se ao processo de capacitação do 

docente. Neste item leva-se em consideração, por exemplo, a participação em curso, eventos 

com certificados de presença. 

 • Funcional Pedagógico: relaciona-se com as atividades relativas ao exercício da 

docência. Neste item podemos citar, por exemplo, a orientação de TCC/Estágios, 

desenvolvimento de material didático, entre outros. 

 • Produção Institucional: relativo às atividades institucionais ou que representam a 

instituição. Neste item se encontram, por exemplo, participação em comissões, participando 

em eventos para apresentação de trabalhos representando a instituição, publicação, entre 

outros. 

A avaliação do docente pelo discente corresponde a 30 pontos e ocorre em dois 

momentos: no primeiro e no segundo semestre letivo de cada ano, por meio de formulário 

eletrônico. Os resultados são divulgados aos departamentos acadêmicos e coordenações de 

curso, após o término do semestre letivo. Os docentes que não tiveram uma boa pontuação 

são chamados para fazer curso de aperfeiçoamento de forma a melhorar a parte didática e de 

relacionamento com os alunos. 

 

8.3. AVALIAÇÃO EXTERNA 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

vinculado ao Ministério da Educação (MEC), coordena as ações do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 

2004 (BRASIL, 2004) e regulamentado pela portaria nº 2.051, de 9 de julho de 2004 

(BRASIL, 2004a). O objetivo deste sistema é assegurar o processo nacional de avaliação das 

instituições, com o intuito de melhorar a qualidade do ensino superior brasileiro. 

A avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação é realizada por 

meio do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, a fim de gerar 

indicadores de desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos 

nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, habilidades e competências 

relacionadas ao exercício de sua profissão, conforme Portaria nº 40, de 12 de dezembro de 

2007 (BRASIL, 2007). São submetidos a esta avaliação os alunos no fim do primeiro e do 

último ano do curso, os quais respondem também a um questionário socioeconômico, para 
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compor o perfil dos estudantes, conforme estabelecido na Portaria nº 107 de 22 de julho de 

2004 (BRASIL, 2004b. O curso de Engenharia de Materiais da UTFPR-LD não tem realizado 

o ENADE por não estar enquadrado em nenhuma das modalidades de Engenharia previstas, 

sendo os estudantes do curso dispensados do exame. 

8.4 ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO 

A UTFPR possui um Programa de Egressos (PROEG), vinculado à Diretoria de 

Relações Empresariais e Comunitárias, para obter informações sobre a atuação destes 

profissionais durante os dois primeiros anos após a conclusão da graduação. Dessa forma, 

pode manter uma comunicação para divulgação de eventos, cursos, oportunidades de 

emprego. Além disso, este programa torna-se um meio de verificar como a sociedade está 

integrando esses novos profissionais, se as demandas do mercado de trabalho têm sido 

atendidas e até mesmo como uma forma de possíveis parcerias de cooperação técnico-

científica. 

No curso de Engenharia de Materiais, o acompanhamento dos egressos contribui para 

as discussões que envolvem a atualização do curso. Pelo feedback dos egressos é possível 

avaliar as demandas do mercado de trabalho a partir de suas experiências. Esse controle é 

feito por meio de um formulário eletrônico disponibilizado aos mesmos assim que concluem 

o curso e depois de inseridos no mercado de trabalho. Um perfil na plataforma do LinkedIn 

foi criado a fim de manter o contato com os egressos e compartilhar oportunidades. Link: 

https://www.linkedin.com/in/daema-ex-6045701a3/. Nele encontra-se disponível o 

formulário. 

  

https://www.linkedin.com/in/daema-ex-6045701a3/
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9. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL DOCENTE 

A UTFPR possui um Programa de Desenvolvimento Profissional Docente, 

regulamentado pela Resolução COGEP no. 44, de 28 de setembro de 2020 (UTFPR, 2020a), 

cujos objetivos envolvem a formação continuada do trabalho docente, a fim de propiciar o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas qualificadas de ensino superior no âmbito da 

educação tecnológica. 

A depender dos resultados considerados insatisfatórios, consecutivos, na Avaliação 

do Docente pelo Discente, a chefia ou coordenação do curso pode convocar o docente para 

realizar uma formação que compreende seminários, participação em grupos de discussão, 

simpósios, congressos, palestras na área de educação, ensino ou área específica de formação 

docente, acompanhamento pedagógico realizado pelo Departamento de Educação e Núcleo 

de Ensino (DEPED – NUENS), entre outras atividades. 

O Plano de Desenvolvimento Profissional Docente é ofertado em módulos pelo 

Departamento de Educação de cada campus, cuja temática abrange: Universidade e o 

Trabalho Docente; Princípios Institucionais e Educação Tecnológica; Educação na 

Contemporaneidade e suas demandas; Relações profissionais na docência universitária; 

Educação e Trabalho; Metodologias e Didática no Ensino Superior; Tecnologias e Prática 

Pedagógica; Planejamento de Ensino e Avaliação da Aprendizagem no Ensino Superior. 
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10. ESTRUTURA DE APOIO 

 

10.1 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) NO 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Na UTFPR, a utilização de recursos tecnológicos para apoio ao ensino vem sendo 

fomentada e aperfeiçoada continuamente. As salas de aulas teóricas são equipadas com 

projetor multimídia que, juntamente com caixas de som portáteis e/ou do próprio projetor, 

permitem não só a utilização de slides, mas também a possibilidade de apresentar vídeos e 

animações que facilitam o aprendizado.  

Os mecanismos de interação podem ser caracterizados como o conjunto de estruturas 

de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) e os respectivos procedimentos e as 

formas de utilização que caracterizam a dinâmica da comunicação e da interação entre os 

sujeitos envolvidos nos processos acadêmicos e de ensino e aprendizagem (que são, 

basicamente, os docentes, tutores e discentes), no contexto da oferta do curso superior na 

modalidade a distância (INEP, 2017). 

Cabe destacar que os atores envolvidos no processo ensino-aprendizagem precisam 

de comunicação em diferentes espaços geográficos e tempos, possibilitando ao docente a 

organização didático-pedagógica e ao discente, a construção e produção de conhecimentos e 

o desenvolvimento de habilidades, da sociabilidade, por meio de atividades de comunicação, 

colaboração e compartilhamento. 

Dessa forma, o avanço das tecnologias da informação e comunicação (TICs) nos 

últimos 20 anos traz consigo o aumento das expectativas de sua aplicação no cenário da 

educação superior.  

As salas disponibilizadas no campus Londrina possuem acesso à rede wi-fi online 

para acesso à internet por dispositivos eletrônicos, como Smartphones, Tabletes e Notebooks; 

possibilitando acesso aos conteúdos disponibilizados na rede. Além disso, o uso da internet 

em sala de aula como artefato tecnológico de apoio pode ser um mecanismo para a motivação 

dos alunos, devido às possibilidades inesgotáveis de pesquisa.  

Este tipo de plataforma pode ser utilizado tanto para cursos a distância ou 

semipresenciais, como para os cursos presenciais, uma vez que permite que os conteúdos 

possam ser facilmente acessados, oferecendo assim mecanismos mais elaborados de 

gerenciamento de conteúdo e colaboração. 
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Laboratórios de informática com computadores estão disponíveis para os alunos, com 

acesso à Internet e diversidade de softwares específicos, os quais permitem que o aluno 

adquira conhecimento prático de ferramentas computacionais utilizadas no mercado de 

trabalho. 

Os laboratórios de Informática são geridos pelo COGETI (Coordenadoria de Gestão 

de Tecnologia de Informação), que realiza a manutenção e instalação de softwares, bem como 

manutenções preventivas e corretivas. 

 

10.3 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM  

A ferramenta Moodle e o Classroom têm sido utilizados como ferramentas de 

ambiente virtual de apoio à aprendizagem e possuem recursos, tanto para simples 

disponibilização de conteúdo restrito aos alunos que cursam determinada unidade curricular, 

mediante cadastro, quanto para realização de atividades, como questionários, envio de 

arquivos digitais, fórum, glossário, wiki (conteúdo colaborativo) e avaliações.  

Existem, ainda, recursos avançados como sistemas de conferência via web para 

realização de aulas síncronas a distância e pacotes que habilitam a interoperabilidade, 

acessibilidade e reusabilidade de conteúdo baseado na web. 

Como infraestrutura disponível aos docentes e aos discentes para a implantação do 

AVEA (Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem), a UTFPR oferece recursos tais como: 

a rede sem fio (UTFPRWEB e Eduroam) e o ambiente virtual de aprendizagem (Moodle 

Institucional). 

Além destes, também são disponibilizados os serviços: 

- Microsoft Imagine- fornece aos estudantes softwares como Microsoft Azure, Visual 

Studio, Windows 10 Education; 

- Proxy Autenticado: permite que os estudantes acessem exclusivamente os materiais 

disponibilizados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). Deste modo, os artigos e publicações referentes ao Portal Capes podem ser 

acessados em ambientes externos às instalações físicas dos campus da UTFPR; 

- Repositórios Institucionais: fornecido pelo Portal de Informação em Acesso Aberto 

(PIAA), é uma ferramenta desenvolvida para divulgação de artigos publicados em periódicos 

ou anais de eventos, teses e dissertações, livros e capítulos de livros, trabalhos de conclusão 

de curso, dentre outros; 
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- Comunidade Acadêmica Federada CAFe – IdP: é um serviço de gestão de identidade 

que reúne instituições de ensino e pesquisa brasileiras através da integração de suas bases de 

dados. Os principais serviços disponibilizados são: Acesso Remoto aos Periódicos da Capes, 

FileSender@RNP, Vídeo@RNP, VídeoAula@RNP, Atlases. 

Cursos de capacitação de professores para utilização do ambiente Moodle ocorrem 

periodicamente, promovidos pela COTED (Coordenação de Tecnologia na Educação), setor 

responsável por propor modelos de infraestrutura de Tecnologia Aplicada à Educação; 

coordenar ações de capacitação para metodologias e uso de ferramentas de apoio ao ensino, 

bem como incentivar a utilização de novas tecnologias de apoio ao ensino.  

Uma das ações que vêm sendo realizadas pela COTED são os editais para Produção 

de Recursos Educacionais Digitais, os quais oferecem bolsas para alunos desenvolverem 

conteúdo em formato digital para serem utilizados como ferramentas de ensino e apoio ao 

aprendizado. Estes recursos são posteriormente disponibilizados no Repositório de Outras 

Coleções Abertas (ROCA), que pertence ao Portal de Informação em Acesso Aberto da 

UTFPR, como Recursos Educacionais Abertos.  

A instituição possui sítio com as principais informações do curso (matriz curricular, 

o projeto político pedagógico do curso e regulamentos que regem o cotidiano universitário). 

O Sistema Acadêmico é outro recurso tecnológico importante para gerenciar as informações 

geradas não só no âmbito de ensino, mas também na gestão de pessoas, patrimônio, avaliação 

institucional e orçamentos.  

Este sistema é utilizado por todos os servidores para inserção de notações de aula e 

avaliativas, bem como para gestão de demandas pedagógicas, como reserva de sala e de 

equipamentos de suporte didático. Desta forma, observa-se o uso de uma ampla gama de 

recursos tecnológicos disponíveis para facilitar a dinâmica da aprendizagem e o 

gerenciamento de informação na UTFPR. 

O curso de Engenharia de Materiais da UTFPR-LD vem discutindo de que forma fará 

a inserção de carga horária na modalidade de Educação a Distância (EaD), baseando-se na 

Portaria MEC n° 2.117, de 06 de dezembro de 2019 (BRASIL, 2019a) e na Resolução 

COGEP n° 181, de 9 de agosto de 2022 (UTFPR, 2022d). No momento, o curso faz uso de 

ferramentas e ambientes virtuais como estratégias do processo ensino-aprendizagem, com o 

intuito de complementar os métodos e formas de aprendizagem. 

 



160 

 

 10.4 MATERIAL DIDÁTICO 

Em relação aos materiais didáticos, os estudantes têm acesso às bibliografias 

indicadas nos planos de ensino das unidades curriculares, cujo acesso pode ser feito no site 

da Biblioteca da UTFPR, no qual são disponibilizadas informações do acervo físico, através 

do sistema de consulta e ainda, acesso ao acervo digital. Podem, ainda, acessar a base online 

de periódicos, normas, entre outras informações. 

Outros materiais didáticos são disponibilizados pelos professores no Moodle e 

Classroom, diversificando as formas de aprendizagem do estudante. 

 

10.5 INFRAESTRUTURA DE APOIO ACADÊMICO 

O Departamento de Educação (DEPED) tem ofertado periodicamente palestras e 

mesas redondas sobre o tema de inclusão para os docentes junto com a Coordenação de 

Curso, que possui o papel de identificar estudantes com baixo aproveitamento, baixa 

frequência e baixa aprendizagem, para realizar o encaminhamento desses alunos ao DEPED 

quando necessário. 

No início de cada semestre letivo, o DEPED oferta cursos no campus Londrina da 

UTFPR, envolvendo todos seus profissionais de educação, em conformidade com os Projetos 

Educacionais desenvolvidos. 

O período de Planejamento de Ensino e Capacitação Docente contempla a oferta de 

palestras, reuniões, oficinas e planejamento de ensino. As palestras objetivam suscitar 

debates em torno do aluno que está hoje na universidade. As palestras privilegiam o diálogo 

em sala de aula, as temáticas da inclusão e a própria formação do professor e do profissional, 

bem como o aprofundamento de temáticas relacionadas a metodologias de ensino. 

Os pedagogos do DEPED fazem reuniões com alunos para discutir a avaliação 

docente devolutiva. Para o corpo docente a avaliação pelo discente é uma forma de 

estabelecer fortalezas e fragilidades no processo de ensino e/ou seu comportamento. 

Para auxílio na aprendizagem dos discentes com necessidades específicas, o campus 

conta com equipamentos de Tecnologias Assistivas disponibilizados no Núcleo de 

Acessibilidade e Inclusão (NAI) e Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e 

Assistência Estudantil (NUAPE). 

O NUAPE também se articula às ações do Núcleo de Ensino (NUENS), que dentre 

outras atribuições, presta apoio didático e pedagógico aos docentes e é responsável pelo 
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Acompanhamento Educacional Especializado no âmbito da política de Educação Especial, 

na perspectiva inclusiva. Visa, assim, contribuir com o ingresso, permanência e conclusão de 

estudantes que incluem programas de Auxílio Estudantil e Bolsa Permanência do MEC com 

atendimento da inserção racial, acessibilidade de pessoas com deficiência e uso de mídias 

sociais para uma cultura inclusiva. 

 

10.6 INSTALAÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS 

Em função da necessidade de ambientes adequados para processo de ensino-

aprendizagem, a UTFPR-LD dispõe de instalações para estudantes, professores e técnicos 

administrativos, de uso comum a todos e específicos para as atividades de ensino dos 

estudantes do curso de Engenharia de Materiais. 

A UTFPR possui 20 salas de aulas para atender todos os cursos, distribuídas em 

quatro blocos, denominados de Bloco A, Bloco B, Bloco E e Bloco K, com capacidade para 

acomodar em média 50 estudantes/sala. A limpeza desses espaços é permanente, possuem 

iluminação, ventiladores de teto, equipamento multimídia com projetor e acesso à internet 

wi-fi. A manutenção das salas é solicitada por chamado via intranet do campus. 

Os professores do curso contam com espaços próprios para o desenvolvimento de 

suas atividades práticas individuais de ensino, pesquisa e extensão. Em relação às salas dos 

professores, o espaço total é de aproximadamente 74 m2, localizado no Bloco B, sala 105, 

com capacidade para acomodar os 14 professores do Departamento Acadêmico de 

Engenharia de Materiais – DAEMA, dividido em salas menores, compartilhadas entre dois a 

quatro professores. Neste espaço, além do acesso à internet wi-fi, os professores contam com 

impressora, mobília e uma sala de atendimento individual. Além disso, possuem uma   

infraestrutura destinada aos laboratórios específicos e de uso comum. Os demais professores 

que atuam no curso, mas que são lotados em outros departamentos, também possuem espaço 

próprio para o desenvolvimento de suas atividades. 

Os Laboratórios de informática atendem às necessidades institucionais e do curso em 

relação à disponibilidade de equipamentos, ao conforto, à estabilidade e velocidade de acesso 

à internet, à rede sem fio e à adequação do espaço físico. Os laboratórios comuns, além do 

laboratório de informática são os de química e física. Os laboratórios específicos do curso 

são seis e são descritos no próximo item. 
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O campus possui também espaços de convivência de uso comum como uma quadra 

poliesportiva com cobertura e arquibancada e uma área de descanso e recreação devidamente 

coberta. Ambas frequentemente abrigam atividades organizadas pelos acadêmicos: 

campeonatos esportivos, atividades comemorativas, etc. Cabe ressaltar que a UTFPR 

disponibiliza atualmente uma sala de 30 m2 como sede dos centros acadêmicos, entre eles, o 

Centro Acadêmico de Engenharia de Materiais (CAEMA). 

A biblioteca do campus (Bloco I) possui mesas para estudo e salas de trabalho em 

grupo, além de computadores com acesso à internet. Há duas salas de monitoria para o 

atendimento dos estudantes pelos monitores das unidades curriculares. Uma sala de estudo 

de 16 horas (das 7 horas às 23 horas) também é disponibilizada aos estudantes. Sua área é de 

431 m2, no qual está situado o Departamento de Biblioteca (DEBIB). Por meio da biblioteca 

do campus os estudantes têm acesso ao Portal de Periódicos (CAPES) e a três bases de dados: 

Coleção Acadêmica E-books Ebsco, Minha Biblioteca e Gedweb – Normas técnicas, com 

acesso fora da instituição por meio da rede CAFe. Disponibiliza também ambiente digital de 

busca integrada – Bibliotec. O gerenciamento da biblioteca é totalmente informatizado por 

meio do Pergamum – Sistema Integrado de Bibliotecas, o qual permite a classificação e 

catalogação do acervo local, bem como a realização de consultas, reservas e empréstimos de 

material bibliográfico. Oferece também aos usuários o EEC – empréstimo de livros entre os 

13 campus da UTFPR. O acervo físico atual da biblioteca do campus de Londrina é de 18.440 

exemplares entre livros, folhetos, periódicos, anais, manuais, cd, dvd, tcc, dissertações, teses, 

entre outros. 

O campus possui 1 auditório com capacidade para 120 pessoas com cadeiras 

estofadas, equipada com quadro branco, recursos de multimídia e televisor 50” para 

conferências e palestras. 

O restaurante universitário (RU) tem capacidade máxima para 420 estudantes 

simultaneamente, servindo refeições diariamente no almoço e jantar, em regime de concessão 

com valores subsidiados pela UTFPR para toda a comunidade do campus. Nele há também 

uma cantina que funciona em regime terceirizado de concessão. 

 

10.7 LABORATÓRIOS 

O curso de Engenharia de Materiais dispõe de laboratórios de ensino e aprendizagem, 

sendo parte comum aos demais cursos e 6 específicos. 
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O Departamento Acadêmico de Química da UTFPR campus Londrina conta com 04 

Laboratórios de Química para atender as unidades curriculares de Introdução à Química 

Experimental, Química Analítica Experimental, Química Orgânica e Química de 

Coordenação. Estes Laboratórios contam com 02 bancadas centrais com e 01 bancada lateral 

para acomodar equipamentos, tais como: estufas, balanças analíticas, banho maria, 

evaporador rotativo, entre outros, além das vidrarias necessárias para o desenvolvimento das 

atividades. O laboratório possui ainda linhas de água, gás e energia elétrica, capelas de 

exaustão amplas, chuveiro e lava olhos de emergência. Existem duas salas de apoio que 

alojam o corpo técnico responsável pelo preparo das aulas e organização dos laboratórios. 

Os Laboratórios de Física contam com 6 salas, sendo quatro salas de atendimento aos 

usuários e duas salas de apoio técnico. Cada laboratório possui 1 mesa e cadeira para o 

professor, 6 bancadas para alunos com 4 banquetas cada, uma mesa com computador e 

cadeira, uma bancada de mármore de 7m x 0,8 m com pia e ponto de gás, um armário, dois 

quadros brancos, sendo utilizados um variado acervo de equipamentos de medição e 

experimentos, utilizados para as unidades curriculares de Física Experimental 1, Física 

Experimental 2 e Física Experimental 3. 

Os Laboratórios de informática contam com 3 salas, sendo utilizados para as unidades 

curriculares de Computação 1, Cálculo Numérico e Projeto de Elementos e Peças. Contém 

computadores de alto desempenho, com acesso à internet e diversidade de softwares 

específicos. Possuem ambiente climatizado, com mobília, lousa branca e projetos multimídia.  

Para as aulas da unidade curricular de Eletrotécnica Básica, a UTFPR dispõe de um 

laboratório equipado com kits, bancadas e painéis didáticos da área. Anexo ao laboratório há 

uma sala de apoio. 

Todos os laboratórios de uso comum possuem técnicos e professores responsáveis. 

Os Laboratórios de ensino do Departamento Acadêmico de Engenharia de Materiais 

– DAEMA estão localizados no Bloco B e são descritos na Tabela 18, sendo indicadas as 

unidades curriculares que são atendidas por cada um. Importante ressaltar que além das aulas 

práticas das unidades curriculares obrigatórias, também são utilizados para as aulas práticas 

de unidades curriculares optativas e de TCC, assim como para pesquisa e extensão, dos 

estudantes do curso e demais estudantes e professores da UTFPR. 
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Tabela 18 – Laboratórios de ensino do DAEMA 

Nome Sala do Bloco B Unidades curriculares atendidas 

Laboratório de Polímeros 001 Síntese de Polímeros, Estrutura e Propriedades de 

Polímeros, Processamento de Termorrígidos e 

Borrachas, Processamento de Termoplásticos 

Laboratório de Cerâmicas 002 Estrutura e Propriedades de Cerâmicas, 

Processamento de Materiais Cerâmicos, Síntese de 

Cerâmicas 

Laboratório de Apoio e 

Preparação 

003 Específicas de todas áreas (cerâmicas, metais, 

polímeros e compósitos)* 

Laboratório de Análise de 

Materiais 

004 Reologia, Técnicas de Análise de Materiais e 

específicas de todas áreas (cerâmicas, metais, 

polímeros e compósitos)* 

Laboratório de Metais 005 Propriedades e Estrutura de Metais, Processamento 

de Manufatura de Metais 1, Processamento de 

Manufatura de Metais 2, Tratamentos térmicos 

Laboratório de Ensaios 006 Comportamento Mecânico dos Materiais, Ensaios 

Mecânicos de Materiais, Introdução aos Materiais 

Compósitos, Análise de Falhas e específicas de todas 

áreas (cerâmicas, metais, polímeros e compósitos)* 

*Em específicas de todas áreas (cerâmicas, metais, polímeros e compósitos), incluem-se Corrosão e Degradação de 

Materiais, Análise de Falhas e Seleção de Materiais 

 

Cada laboratório do DAEMA possui um professor responsável que gerencia suas 

atividades, auxiliando a Chefia do DAEMA. O departamento conta com um técnico de 

laboratório. O uso dos laboratórios de ensino é regulamentado conforme a Instrução 

Normativa DAEMA/UTFPR n° 2, de 16 de maio de 2022 (UTFPR, 2022e). Nesse documento 

consta toda a descrição quanto ao uso, agendamento, prioridades, responsabilidades, acesso 

e segurança, regras e um guia rápido de instruções para utilização dos equipamentos, 

elencados por laboratório, podendo ser acessado pelo link abaixo. Nesse guia há a descrição 

de todos equipamentos disponíveis.  

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/graduacao/londrina/ld-engenharia-de-

materiais/documentos/laboratorios-de-ensino.  

A UTFPR-LD dispõe de um laboratório multiusuário vinculado à Diretoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação (DIRPPG), de uso compartilhado de equipamentos de alto custo 

de aquisição e manutenção. Com isso, a Universidade busca incentivar, apoiar e incrementar 

http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/graduacao/londrina/ld-engenharia-de-materiais/documentos/laboratorios-de-ensino
http://portal.utfpr.edu.br/cursos/coordenacoes/graduacao/londrina/ld-engenharia-de-materiais/documentos/laboratorios-de-ensino
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as atividades de pesquisa. Dentre os equipamentos estão: Centrífuga de Bancada Refrigerada, 

Cromatógrafo Gasoso, Cromatógrafo Líquido de Ultra-Performance (UPLC), Determinador 

Semi-Automatizado de Fibra, Determinador Semi-Automatizado de Teor de Lipídeos, 

Destilador Semi-Automatizado para Análises de Kjeldahl, Difratômetro de raios X, 

Espectrôfotômetro de Absorção Atômica, Espectrofotômetro UV/VIS, Liofilizador de 

Bancada, Processador Ultrassônico, Spray Dryer, Ultrapurificador de Água, Viscosímetro 

Rotacional. 
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11. PREVISÃO DO QUADRO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

O quadro técnico administrativo do curso de Engenharia de Materiais possui 1 técnico 

laboratorial da área específica do curso. Os laboratórios de uso comum utilizados pelo curso 

possuem pelo menos 3 técnicos laboratoriais para suporte as aulas do ciclo básico. 
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