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INTRODUÇÃO 
 

Este Projeto Pedagógico do Curso (PPC) foi elaborado considerando o disposto nas 

Diretrizes Curriculares aprovadas pelo Conselho Universitário da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR), tendo em vista a Lei 9.394, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996; a Resolução CNE/CES n° 11, de 11 de 

março de 2002, que regulamenta as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Engenharia, a Lei 11.184, Lei de transformação do CEFET-PR em UTFPR, de 07 de outubro 

de 2005, a Resolução CONFEA/CREA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia/Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) n° 1010, de 22 de 

agosto de 2005, o PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) 2009 a 2013 da UTFPR, o 

PPI (Projeto Político-Pedagógico Institucional) da UTFPR e os interesses do curso de 

Engenharia de computação. Esses interesses foram definidos pelo corpo docente do curso 

considerando necessidades e perspectivas da sociedade e do corpo discente (por meio de 

representantes). Esses interesses devem ser (e serão) periodicamente revisados e avaliados 

para que definam atualizações neste projeto. 

 Considerando que a área de computação está em constante evolução, ampliação e 

mudança, este não poderia ser um projeto estático e vitalício e nem mesmo conter 

procedimentos muito específicos, porque certamente se tornariam obsoletos com rapidez. 

Assim, atualizações periódicas são previstas pelo próprio projeto.  

 Este projeto representa a concepção do curso, incluindo como o mesmo se insere no 

contexto da Instituição, a sua justificativa e as bases de sustentação e de interação entre os 

seus conteúdos. Este projeto indica o direcionamento, “o Norte”, pretendido para o curso e 

como o mesmo pode ser alcançado. Assim, ele contém as linhas gerais de atuação e 

direcionamento para o curso. É uma forma de orientar a atuação do corpo docente e discente 

na obtenção do perfil acadêmico definido para o seu egresso. 

 Por fim, este projeto representa o anseio do corpo docente para que o curso de 

Engenharia de Computação alcance com êxito os seus objetivos. E é uma forma de 

transparecer isso ao corpo discente e à comunidade, mesmo porque há a participação dos 

mesmos na elaboração deste projeto e na condução do curso. E, também, porque o curso é 

definido visando atender os interesses e as necessidades do corpo discente e da sociedade. 
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1 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO E DO CURSO 

 

O histórico do curso inicia com a história da própria Universidade, passando pelos 

fatos relevantes do câmpus1 Pato Branco, enfatizando os cursos de Informática e Eletrônica e 

centrando-se no Curso de Engenharia de Computação. 

 

1.1 Histórico da UTFPR 

 

A instituição atualmente denominada Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

iniciou suas atividades no começo do século XX, quando em 23 de setembro de 1909, por 

meio do Decreto Presidencial nº 7.566, foi institucionalizado o ensino profissionalizante no 

Brasil. Em 16 de janeiro de 1910, foi inaugurada a Escola de Aprendizes e Artífices de 

Curitiba, à semelhança das criadas nas capitais de outros estados da federação. O ensino 

ministrado era destinado, inicialmente, às camadas mais desfavorecidas e aos menores 

marginalizados, com cursos de ofícios como alfaiataria, sapataria, marcenaria e serralheria.  

Em 1937, a Escola de Aprendizes Artífices iniciou o ensino ginasial industrial, 

adequando-se à Reforma Capanema. Nesse mesmo ano, essa Escola passou a ser denominada 

de Liceu Industrial de Curitiba e iniciando o Ensino Primário. A partir de 1942, o ensino em 

dois ciclos tem início. No primeiro, havia o Ensino Industrial Básico, o de Mestria, o 

Artesanal e o de Aprendizagem. No segundo, o Técnico e o Pedagógico. Com essa reforma 

foi instituída a Rede Federal de Instituições de Ensino Industrial e o Liceu mudou a 

denominação para Escola Técnica de Curitiba. Em 1943, surgem os primeiros Cursos 

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

Interiores. Em 1944, o Curso Técnico em Mecânica é ofertado.  

Em 1946, um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos foi firmado visando ao 

intercâmbio de informações relativas aos métodos e à orientação educacional para o ensino 

industrial e treinamento de professores. Decorrente desse acordo foi criada a Comissão 

Brasileiro-Americana Industrial (CBAI), no âmbito do Ministério da Educação. Os Estados 

Unidos contribuíram com auxílio monetário, especialistas, equipamentos, materiais didáticos 

e oferecendo estágio para professores brasileiros em escolas americanas integradas à execução 

do acordo. A então Escola Técnica de Curitiba tornou-se um Centro de Formação de 

Professores, recebendo e preparando docentes das Escolas Técnicas de todo o país, em cursos 

                                                 
1 Grafia padrão adotada pela UTFPR correspondente a campus 
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ministrados por um corpo docente composto de professores brasileiros e americanos. 

Em 1959, a Lei nº 3.552 reformou o ensino industrial no país. A nova legislação 

acabou com os vários ramos de ensino técnico existentes até então, unificando-os. Permitiu 

maior autonomia e descentralização da organização administrativa e trouxe uma ampliação 

dos conteúdos da educação geral nos cursos técnicos. A referida legislação estabeleceu, ainda, 

que dois dos membros do Conselho Dirigente de cada Escola Técnica deveriam ser 

representantes da indústria e fixou em 4 anos a duração dos cursos técnicos, denominados 

então cursos industriais técnicos. Por força dessa lei, a Escola Técnica de Curitiba alterou o 

seu nome, à semelhança das Escolas Técnicas de outras capitais, para Escola Técnica Federal 

do Paraná. 

No final da década de 60, as Escolas Técnicas eram modelo do novo Ensino de 2° 

Grau Profissionalizante, com seus alunos destacando-se no mercado de trabalho, assim como 

no ingresso em cursos superiores de qualidade, elevando seu conceito na sociedade. Nesse 

cenário, a Escola Técnica Federal do Paraná destacava-se, passando a ser referência no Estado 

e no País. 

Em 1969, a Escola Técnica Federal do Paraná, juntamente com as do Rio de Janeiro e 

Minas Gerais, foi autorizada por força do Decreto-Lei nº 547, de 18/04/69, a ministrar cursos 

superiores de curta duração. Utilizando recursos de um acordo entre o Brasil e o Banco 

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), foram implementados três Centros 

de Engenharia de Operação nas três Escolas Técnicas referidas, que passaram a oferecer 

cursos superiores. A Escola Técnica Federal do Paraná passou a ofertar cursos de Engenharia 

de Operação nas áreas de Construção Civil e Eletrotécnica e Eletrônica, a partir de 1973. 

Cinco anos depois, em 1978, a Instituição foi transformada em Centro Federal de 

Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR), juntamente com as Escolas Técnicas Federais 

do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, que também ofereciam cursos de ensino superior de 

curta duração. Era um novo modelo de instituição de ensino com características específicas: 

atuação exclusiva na área tecnológica; ensino superior como continuidade do ensino técnico 

de 2º Grau e diferenciado do sistema universitário; acentuação na formação especializada, 

levando-se em consideração tendências do mercado de trabalho e do desenvolvimento; 

realização de pesquisas aplicadas e prestação de serviços à comunidade. Essa nova situação 

permitiu no CEFET-PR, a implantação dos cursos superiores com duração plena: Engenharia 

Industrial Elétrica, ênfase em Eletrotécnica, Engenharia Industrial Elétrica, ênfase em 

Eletrônica/Telecomunicações e Curso Superior de Tecnologia em Construção Civil. 
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Posteriormente, em 1992, passaria a ofertar Engenharia Industrial Mecânica em Curitiba e, a 

partir de 1996, Engenharia de Produção Civil, também em Curitiba, substituindo o curso de 

Tecnologia em Construção Civil, que havia sido descontinuado. 

Em 1988, a instituição iniciou suas atividades de pós-graduação stricto sensu com a 

criação do programa de Mestrado em Informática Industrial, oriundo de outras atividades de 

pesquisa e pós-graduação lato sensu, realizadas de forma conjunta, com a Universidade 

Federal do Paraná (UFPR) e Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), além da 

participação do governo do Estado do Paraná como instituição de apoio ao fomento. Mais 

tarde, em 1991, tendo em vista a interdisciplinaridade existente nas atividades de pesquisa do 

programa, que envolviam profissionais tanto das áreas mais ligadas à Engenharia Elétrica 

quanto aqueles mais voltados às áreas de Ciência da Computação, o Colegiado do Curso 

propôs que sua denominação passasse a ser de Curso de Pós-Graduação em Engenharia 

Elétrica e Informática Industrial (CPGEI), o que foi aprovada pelos Conselhos Superiores do 

CEFET-PR. 

A partir de 1990, participando do Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico, 

o CEFET-PR estendeu sua ação educacional ao interior do Estado do Paraná com a 

implantação de suas Unidades de Ensino Descentralizadas nas cidades de Medianeira, 

Cornélio Procópio, Ponta Grossa e Pato Branco. Em 1994, o então CEFET-PR, por meio de 

sua Unidade de Pato Branco, incorporou a Faculdade de Ciências e Humanidades do 

Município. Como resultado, passou a ofertar novos cursos superiores, dentre eles o curso 

superior de Tecnologia em Processamento de Dados. No ano de 1995, foi implantada a 

Unidade de Campo Mourão e, em 2003, a Escola Agrotécnica Federal de Dois Vizinhos foi 

incorporada ao CEFET-PR, passando a ser a sétima UNED (Unidade de Ensino 

Descentralizada) do sistema. 

Em 1995, teve início o segundo Programa de Pós-Graduação stricto sensu, o Programa 

de Pós-Graduação em Tecnologia (PPGTE), com área de concentração em Inovação 

Tecnológica e Educação Tecnológica, na UNED Curitiba. 

Em 1996, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96 de 

20 de dezembro de 1996, desvincula a educação profissional da educação básica. Assim, os 

cursos técnicos integrados são extintos e passa a existir um novo sistema de educação 

profissional, ofertando cursos nos níveis básico, técnico e tecnológico, no qual os Centros 

Federais de Educação Tecnológica deveriam prioritariamente atuar. A partir de então, houve 

um redirecionamento da atuação do CEFET-PR para o Ensino Superior, prosseguindo com 
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expansão também da Pós-Graduação, baseada em um plano interno de capacitação e ampliada 

pela contratação de novos docentes com experiência e titulação. 

Devido a esta mudança legal, a UTFPR interrompe a oferta de novas turmas dos 

cursos técnicos integrados a partir de 1997. Este nível de ensino continuou a ofertado em 

parcerias com instituições públicas e privadas, na modalidade pós-médio. 

Em 1998 o Ensino Médio foi iniciado, o antigo 2º grau, desvinculado do ensino 

profissionalizante e constituindo a etapa final da educação básica, com duração mínima de 

três anos, ministrado em regime anual. 

Em 1999, tiveram início os Cursos Superiores de Tecnologia, como uma nova forma 

de graduação plena, proposta pelo UTFPR em caráter inédito no País, com o objetivo de 

formar profissionais focados na inovação tecnológica. Também em 1999, o CPGEI (Curso de 

Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial) iniciou o doutorado em 

Engenharia Elétrica e Informática Industrial. 

Em fevereiro de 2001 começou a funcionar em Curitiba, com o nome de Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais um curso de mestrado, envolvendo 

professores de diferentes áreas como: Física, Química e Mecânica. No ano de 2002 ocorreu a 

primeira defesa de dissertação do programa. 

Em 2003 a Unidade de Ponta Grossa passa a ofertar o mestrado em Engenharia de 

Produção, comprovando o crescimento da pós-graduação, juntamente com a interiorização 

das atividades do sistema. Na continuidade, em 2006, foi aprovado o Programa de Pós-

Graduação em Agronomia (PPGA), em Pato Branco e em 2008, o Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia (PPGECT), em Ponta Grossa. Em 2009, a 

UTFPR acrescenta mais três Programas de Pós-Graduação: em Engenharia Elétrica (PPGEE) 

e em Desenvolvimento Regional (PPGDR), em Pato Branco; e em Engenharia Civil 

(PPGEC), em Curitiba. 

Em outubro de 2005 pela Lei Federal 11.184, o Centro Federal de Educação 

Tecnológica tornou-se a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Os alicerces para a 

Universidade Tecnológica foram construídos desde a década de 70, quando a Instituição 

iniciou sua atuação na educação de nível superior. Assim, após sete anos de preparo e obtido 

o aval do Governo Federal, o Projeto de Lei n° 11.184/2005 foi sancionado pelo Presidente da 

República, no dia 7 de outubro de 2005, e publicado no Diário Oficial da União, em 10 de 

outubro de 2005, transformando o Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná 

(CEFET-PR) em Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), a primeira do Brasil 
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nesse gênero. 

A iniciativa de pleitear junto ao Ministério da Educação a transformação do CEFET 

em Universidade teve origem na comunidade interna, pela percepção de que os indicadores 

acadêmicos nas suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão credenciavam a 

instituição a buscar a condição de Universidade Especializada, em conformidade com o 

disposto no Parágrafo Único do Artigo 53 da LDB (Lei das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional). 

O processo de transformação do CEFET-PR em universidade pode ser subdividida em 

três fases principais: 

1) A primeira fase, 1979-1988, responsável principalmente pela inserção institucional 

no contexto das entidades de Ensino Superior, culminando com a implantação do primeiro 

Programa de Mestrado; 

2) A segunda fase, 1989-1998, marcada pela expansão geográfica e pela implantação 

dos Cursos Superiores de Tecnologia; 

3) A terceira fase, iniciada em 1999, caracterizada pelo ajuste necessário à 

consolidação em um novo patamar educacional, com sua transformação em Universidade 

Tecnológica. 

Em 2006, o Ministério da Educação autorizou o funcionamento dos câmpus 

Apucarana, Londrina e Toledo, que começaram suas atividades no início de 2007, e Francisco 

Beltrão, em janeiro de 2008. Em 2009, o número de câmpus é elevado para 11, distribuídos 

no Estado do Paraná. E em 2010 é implantado mais um câmpus em Guarapuava, o décimo 

segundo. 

A partir de 2007, a UTFPR iniciou atividades de Educação a Distância, por meio da 

oferta de cursos do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) pelo câmpus Medianeira. 

Em 2009 iniciaram também cursos técnicos a distância do Programa eTec Brasil, nos câmpus 

Campo Mourão, Curitiba, Medianeira, Pato Branco e Ponta Grossa. Na modalidade de Ensino 

à Distância, a UTFPR em 2011 oferecia cursos técnicos subsequentes em duas áreas: 

Informática, pelo câmpus Pato Branco, Ponta Grossa e Medianeira; e Meio Ambiente, pelos 

câmpus Curitiba e Campo Mourão. 

Em 2010 ocorreu a convergência dos cursos de Engenharia ofertados pela UTFPR 

para os “Referenciais Nacionais dos Cursos de Engenharia”, publicado em 2009 pelo MEC. 

Em 2011, a UTFPR contava com 1.393 docentes, 647 técnico-administrativos e 

16.091 estudantes matriculados em cursos de Educação Profissional de Nível Técnico, de 
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Graduação e em Programas de Pós-Graduação lato e stricto sensu, distribuídos nos seus 12 

câmpus. No segundo semestre letivo de 2011 foram ofertados 28 cursos de tecnologia, 24 

cursos de engenharia, 5 bacharelados em outras áreas e 3 licenciaturas. 

Após a transformação da UTFPR em universidade ocorreu um processo acelerado de 

implantação de cursos de graduação e pós-graduação. No primeiro semestre de 2012 a 

UTFPR passou a contar com 23 Programas de Pós-Graduação, sendo 5 cursos de doutorado, 

16 mestrados acadêmicos e 7 mestrados profissionais, totalizando de 28 cursos. 

 

 

1.2 Histórico do Câmpus Pato Branco 

 

Em 1986, o Governo Federal instituiu o “Programa de Expansão e Melhoria do Ensino 

Técnico”. Com base nos objetivos desse programa, a implantação de uma Unidade de Ensino 

Descentralizada do CEFET-PR em Pato Branco foi planejada.  

Após 5 anos de trabalho, dos quais participou, também, a Prefeitura Municipal de Pato 

Branco, no segundo semestre de 1992, com as obras civis prioritárias concluídas, o CEFET-

PR inicia a instalação da Unidade de Ensino Descentralizada de Pato Branco UNED-PB, com 

a abertura do concurso público para contratação de pessoal docente e administrativo, 

necessário para a operacionalização da escola. No dia 15 de março de 1993, iniciaram as 

primeiras turmas de estudantes dos cursos técnicos em Eletrônica e em Edificações. 

Em 1994, a Fundação de Ensino Superior de Pato Branco (FUNESP) foi incorporada à 

UNED-PB, com os cursos de Engenharia Agronômica, Licenciatura em Ciências com 

habilitação em Matemática, Tecnologia em Processamento de Dados, Administração, 

Ciências Contábeis e Licenciatura em Letras. Além dessa incorporação, nesse mesmo ano 

iniciou o Curso Técnico em Eletromecânica.  

Os cursos superiores de Tecnologia em Eletrônica, em Eletromecânica e em 

Construção Civil iniciaram suas atividades na UNED-PB em 1998, seguidos dos cursos 

superiores de Tecnologia em Química Industrial e Tecnologia da Informação. 

No ano de 2002, o curso de Tecnologia em Informática inicia a sua primeira turma de 

pós-graduação, em nível de especialização. Esse curso tem mantido ofertas contínuas de 

turmas, mas as disciplinas e conteúdos são definidos de forma a atender necessidades e 

interesses do mercado e para incluir inovações tecnológicas da área. 

Em 2006 inicia no câmpus de Pato Branco, o curso de mestrado acadêmico em 
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Agronomia. O Programa de Pós-Graduação em Agronomia visa formar recursos humanos 

competentes para o exercício do magistério superior e para a pesquisa em Agronomia, 

capacitados a criar conhecimento científico e executar atividades de pesquisa e 

desenvolvimento na área de produção vegetal. 

Em 2007, a UTFPR, câmpus Pato Branco, contava com 13 cursos de graduação e 02 

cursos técnicos nível médio. Outro momento marcante na história do Câmpus foi o repasse, 

pela Prefeitura Municipal de Pato Branco, à UTFPR de uma área de 303.486,30 m², localizada 

na Via do Conhecimento, a aproximadamente 2 Km do Câmpus. 

 Ainda no ano de 2007 foi firmado um termo de comodato de utilização de 1.687m2 do 

imóvel do Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – LACTEC, por dez anos, pela 

UTFPR – câmpus Pato Branco. Este comodato possibilitou a instalação do Polo de 

Tecnologia do Sudoeste – POLITEC, uma parceria entre a Secretaria de Estado da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior – SETI, o Lactec e a UTFPR. 

 Neste mesmo ano de 2007, um grupo de docentes envolvidos em atividades de 

pesquisa relacionadas à área de energia, propõe a criação de um Curso de Pós-Graduação lato 

sensu em Eficiência Energética. A partir da discussão deste curso, aprovado pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação da UTFPR em novembro de 2007, começa a estruturação 

da proposta do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) do câmpus Pato 

Branco da UTFPR. 

 No mesmo ano também teve início a estruturação dos cursos na modalidade de 

educação à distância no Sistema UTFPR, por meio da participação desta no Edital de Seleção 

de Projetos de Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade de 

Educação a Distância do Ministério da Educação (EaD). O câmpus Pato Branco ofertou em 

2009 o Curso Técnico Subsequente em Informática. 

 Em 2008, houve a aprovação e a assinatura do projeto REUNI (Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais) entre o MEC (Ministério da Educação) e a UTFPR, o 

que iniciou uma série de mudanças no câmpus Pato Branco. Dentre elas, pode-se destacar a 

abertura dos novos cursos de graduação de Licenciatura em Letras Português-Inglês e o de 

Engenharia de Computação, além da unificação de oferta de 44 vagas semestrais/anuais, por 

curso da matriz da Secretaria de Ensino Superior (SESU). 

 Em 2009 ocorreu a implantação do Curso de Engenharia de Computação, vinculando 

as áreas de elétrica e de informática. 

 O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) teve sua abertura 
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oficial no dia 03 de março de 2009. O PPGEE tem por objetivo fomentar a qualificação de 

engenheiros eletricistas e profissionais de áreas afins, formando recursos humanos (Mestres 

em Engenharia Elétrica) capazes de promover o desenvolvimento científico e tecnológico 

voltado às necessidades das empresas e da sociedade. Desta forma, o PPGEE prima pelo 

desenvolvimento de atividades que promovam a geração e a disseminação da ciência e da 

tecnologia na área de Sistemas e Processamento de Energia, visando sempre melhorar a 

qualidade de vida da sociedade e a preservação do meio-ambiente. 

 Além do mestrado em Engenharia Elétrica, em 2010 o câmpus iniciou o Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional. Em 2011, inicia o mestrado profissional em 

Matemática em Rede Nacional e o Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Processos 

Químicos e Bioquímicos. 

 Em 2011 inicia o curso de doutorado do programa de pós-graduação em Agronomia 

do câmpus Pato Branco, o primeiro desse nível nesse câmpus. Esse programa de pós-

graduação oferta curso de mestrado acadêmico desde 2006.  

 

1.3 Histórico dos cursos das áreas de Informática e de Elétrica 

 

O primeiro curso de Informática iniciou em 1994, com a incorporação do curso de 

Tecnologia em Processamento de Dados, conforme o seguinte cronograma: 

• 1994 – Incorporação do Curso de Tecnologia em Processamento de Dados e 

criação da Coordenação de Informática (COINF); 

• 1998 – Mudança na denominação do curso para Curso Superior de Tecnologia em 

Informática – Modalidade Sistemas de Informação; 

• 2002 – Início do primeiro curso de especialização lato sensu ofertado na área de 

informática do campus denominado Especialização em Desenvolvimento para 

Ambiente Internet. 

• 2003 – Ajuste e mudança na denominação do curso, com base no catálogo 

nacional de cursos superiores, para Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de 

Informação; 

• 2004 – Início do curso de especialização lato sensu Desenvolvimento para 

Ambiente Internet: Banco de Dados, Java e Orientação a objetos. 

• 2005 – Ajuste e mudança na denominação do curso, com base no catálogo 

nacional de cursos superiores, para Curso Superior de Tecnologia em Análise e 
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Desenvolvimento de Sistemas; 

• 2006 – Início do curso de especialização lato sensu de Recursos da Tecnologia da 

Informação Aplicados a Administração de Empresas; 

• 2008 – Início do II curso de especialização lato sensu denominado II 

Especialização em Tecnologia Java; 

• 2009 – Início do curso de Engenharia de Computação; 

• 2011 – Início do III curso de especialização lato sensu denominado II 

Especialização em Tecnologia Java; 

• 2011 – Início do I curso de especialização lato sensu semi-presencial em Redes de 

Computadores – configuração e gerenciamento de servidores e equipamentos de 

redes; 

•  2011 – Início do I curso de especialização lato sensu em banco de dados, 

denominado I Curso de Especialização em Banco de Dados - administração e 

desenvolvimento. 

 Em relação à área de elétrica, a cronologia ocorreu como segue: 

• 1993 – Início do Curso técnico em Eletrônica; 

• 1998 – Início do Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica; 

• 2003 – Início do Curso Superior de Tecnologia em Automação de Processos 

Industriais; 

• 2004 – Início da I Turma do Curso de Especialização em Automação e Informática 

Industrial; 

• 2006 – Início da II Turma do Curso de Especialização em Automação e 

Informática Industrial; 

• 2006 – Elaboração do projeto do Curso de Engenharia Industrial Elétrica; 

• 2007 – Início do Curso de Engenharia Industrial Elétrica; 

• 2009 – Início do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. 

• 2010 – Convergência do Curso de Engenharia Industrial Elétrica para Engenharia 

Elétrica. 
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2 CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 

 

Este capítulo apresenta a definição, a estrutura e a organização didático-pedagógica do 

curso de Engenharia de Computação da UTFPR câmpus Pato Branco em termos da sua 

concepção e fundamentação conceitual. 

 

2.1 Conceitos Referenciais e Princípios Norteadores 

 

Conceitos referenciais são os conceitos utilizados na composição deste PPC e o 

entendimento desses conceitos no contexto adotado para o curso e utilizados na prática 

didático-pedagógica dos docentes. Na matriz curricular as disciplinas são definidas como 

teóricas e práticas. Contudo, verificou-se mais adequado categorizar as aulas como teórica, 

prática, de laboratório e projeto visando criar uma identidade mais específica para as 

atividades realizadas. 

 a) Aulas teóricas – aulas ministradas em sala de aula, nas quais a ênfase está em 

explicações conceituais. 

 b) Aulas práticas – aulas centradas na realização de atividades práticas pelos alunos 

com supervisão, orientação e auxílio do professor; aulas em que o professor realiza a 

resolução tutorada de exercícios (o professor conduz a resolução que é acompanhada pelos 

alunos); aulas em que o professor exemplifica a resolução de exercícios. As aulas práticas 

incluem as aulas de laboratório que são realizadas em ambientes específicos em que há uso de 

equipamentos e materiais que permitem a experimentação. 

 c) Projetos – agregam atividades visando alcançar objetivos vinculados a ensino, 

pesquisa e extensão. Os projetos estão centrados no desenvolvimento de habilidades e de 

competências dos discentes, contribuindo para ampliar o conhecimento adquirido nas aulas; 

na contribuição à construção de conhecimento técnico e científico, pelos resultados obtidos 

das pesquisas e divulgados para a comunidade; e na realização do papel universitário de 

extensão. Os projetos podem ser utilizados para agregar conteúdos de disciplinas distintas, 

vincular conceitos teóricos e sua aplicação prática, solucionar problemas com supervisão e 

orientação de professores, além de exercitar o trabalho cooperativo e em equipe e da busca 

pelo próprio conhecimento. 

 Os princípios norteadores para elaboração e atualização deste PPC e também da 

atuação didática do seu corpo docente têm como base a missão, a visão e os valores da 
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UTFPR apresentados no seu PDI e são: 

 Missão: promover a educação de excelência por meio do ensino, pesquisa e extensão, 

interagindo de forma ética e produtiva com a comunidade para o desenvolvimento social e 

tecnológico; 

 Visão: ser modelo educacional de desenvolvimento social e referência na área 

tecnológica; 

 Valores: ética - gerar e manter a credibilidade junto à sociedade; desenvolvimento 

humano - formar o cidadão integrado no contexto social; integração social - realizar ações 

interativas com a sociedade para o desenvolvimento social e tecnológico; inovação - efetuar a 

mudança por meio da postura empreendedora; qualidade e excelência - promover a melhoria 

contínua dos serviços oferecidos para a satisfação da sociedade. 

 Esses valores da UTFPR constantes em seu PDI estão articulados com o perfil do 

egresso pretendido para os concluintes do curso de Engenharia de Computação e são os 

seguintes: 

 Ética: atuar de forma a atender aos princípios éticos e legais da sociedade, respeitando 

os valores da comunidade na qual atua. 

 Desenvolvimento humano: formar o cidadão integrado e atuante no contexto social em 

que está inserido. 

 Integração social: realizar ações interativas com a sociedade para o desenvolvimento 

social e tecnológico. 

 Inovação: atuar de forma inovadora na realização da profissão, otimizando o uso de 

recursos. 

 Qualidade e excelência: promover a melhoria contínua e primar pela qualidade e 

excelência na atuação profissional. 

 Empreendedorismo: atuar de forma empreendedora, sendo pró-ativo, autodidata e com 

capacidade de resolução de problemas e de trabalho em equipe. 

 Cidadania: ser um profissional atuante e pensante na sociedade, agindo com respeito a 

si próprio, aos outros e com o meio ambiente. 

 

2.2 Definição do Curso 

 

A definição do curso se refere à sua identificação, concepção, justificativa, finalidade e 

objetivos, bem como ao perfil do egresso e ao número de vagas ofertadas. A definição do 
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curso representa a sua construção e organização estrutural e conceitual, incluindo os 

resultados esperados. Esses resultados são representados pelo perfil do egresso. 

 

2.2.1 Identificação do Curso 

 
• Denominação do Curso: Engenharia de Computação. 

• Titulação conferida: Engenheiro de Computação. 

• Nível do Curso: Graduação. 

• Modalidade de Curso: Curso Regular de Engenharia. 

• Duração do Curso: Tempo normal 10 semestres letivos. Tempo mínimo e máximo 

de curso conforme estabelecido no Regulamento da Organização Didático 

Pedagógica da UTFPR.  

• Área de Conhecimento: Computação. 

• Habilitação: Engenharia de Computação. 

• Regime escolar: Por créditos, com a matrícula realizada por disciplina. 

• Processo de seleção: A admissão dos alunos é realizada por meio da legislação em 

vigor de acordo com normas da UTFPR. 

• Número de vagas anuais previstas por turmas: 44 vagas semestrais, totalizando 88 

vagas por ano. 

• Turnos previstos: Período vespertino e noturno. 

• Ano de início de funcionamento: 1o semestre de 2009. 

 
2.2.2 Concepção do Curso 

 

A concepção do curso de Engenharia de Computação no câmpus Pato Branco da 

UTFPR está fundamentada nas habilidades, competências e conhecimento necessários a um 

engenheiro de computação ético, inovador, ciente de seu papel e responsabilidade na 

sociedade, para sua atuação profissional, na possibilidade desse engenheiro empreender o 

próprio negócio e de prosseguir na carreira acadêmica. 

Para atender a esses pressupostos, na definição do curso de Engenharia de 

Computação considerou-se obter a formação de um profissional com características que 

atendessem à atual demanda do mercado de trabalho. Assim, esse curso habilita profissionais 

com conhecimentos nas áreas de Computação e de Eletrônica para o desenvolvimento de 
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soluções inovadoras em projetos de hardware e software e a integração dos mesmos.  

O curso de Engenharia de Computação está fundamentado em uma formação sólida 

em Matemática, Física e nos fundamentos da Computação e da Eletrônica. O profissional 

estará habilitado para atuar nas áreas em que conhecimentos de eletrônica e de computação 

são essenciais e complementares, tais como: desenvolvimento de programas para aplicações 

específicas incluindo sistemas operacionais e de redes, projeto e desenvolvimento de sistemas 

hardware-software incluindo sistemas embarcados e sistemas inteligentes, projetos de 

sistemas de planejamento, manutenção e suporte às tarefas gerenciais, consultoria e prestação 

de serviços para organizações que façam uso de sistemas de informação e comunicação 

envolvendo avaliação e validação da segurança de sistemas computacionais e de 

comunicação. 

A formação pretendida para o egresso do curso de Engenharia de Computação também 

fornece suporte para que esse egresso possa prosseguir em estudos de pós-graduação, pela 

consistente formação nas disciplinas da área básica do curso e pelas atividades realizadas que 

instigam a pesquisa e a busca por conhecimentos novos. Além disso, a participação de 

projetos de pesquisa faz com que o aluno tenha conhecimento da metodologia de pesquisa e 

do uso de métodos e procedimentos necessários ao desenvolvimento desse tipo de projeto. 

Esse tipo de atividade auxilia a estimular o interesse do aluno em buscar, por ele próprio, 

estudos que complementem conteúdos do curso e para adquirir conhecimento novo. 

 A formação que subsidia a possibilidade de empreendimento próprio na área está 

centrada em disciplinas do curso voltadas para o empreendedorismo, das atividades realizadas 

com o objetivo de desenvolver habilidades de trabalho em equipe, liderança e o espírito 

inovador. Além disso, há o suporte fornecido por iniciativas do Município para 

empreendimentos na área de tecnologia, destacando-se informação e comunicação. 

 Para que o perfil do egresso seja alcançado, a concepção do curso tem como premissas 

para a política de ensino, o seguinte: 

 a) A estrutura curricular está fundamentada em metodologia de ensino que articule 

ensino, pesquisa e extensão. 

 b) O estímulo ao desenvolvimento de conteúdos integradores e essenciais por meio de 

projetos e processos interdisciplinares; 

 c) O estímulo ao desenvolvimento do espírito crítico e analítico, visando preparar o 

aluno para a resolução de problemas enfrentados na sua atuação profissional; 

 d) A graduação entendida como etapa de construção das bases para o desenvolvimento 
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do processo de educação continuada; 

 e) O incentivo ao trabalho em grupo e a formação de equipes interdisciplinares; 

 f) O incentivo à aquisição e assimilação de conhecimentos de forma interdisciplinar e 

autodidata; 

 g) O fortalecimento da articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 

individual e coletiva. Assim como a monitoria, os estágios e a participação em atividades 

complementares à sua formação acadêmica e de extensão; e 

 h) O estímulo às práticas de estudo que promovam a autonomia intelectual. 

 

2.2.3 Justificativa 

 

A expansão da área de computação é constatada pela quantidade e diversidade de 

sistemas computacionais utilizados no trabalho, na educação e como entretenimento. Em 

relação ao mundo do trabalho, sistemas computacionais têm sido empregados nas mais 

diversas áreas e finalidades: da automatização do chão de fábrica à terapia ocupacional. Esses 

sistemas também estão presentes nas comunicações, fortemente pontuada na Internet e nos 

aplicativos web. A educação tem se beneficiado dos sistemas computacionais, seja como 

suporte gerencial ou como ferramenta de apoio ao processo de ensino-aprendizagem. Na área 

de entretenimento estão os jogos que utilizam as mais sofisticadas técnicas de projeto gráfico 

e conceitos como os de Inteligência Artificial. Há, ainda, os dispositivos, como os 

eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos com funcionalidades implementadas por meio de 

hardware e software. 

O interesse pelo curso de Engenharia de Computação deve-se principalmente a 

expansão da área tecnológica e sua inserção na região, o que pode ser observado pela 

frequente instalação de novas indústrias, atraídas pelo Polo Eletroeletrônico (incentivadas pela 

Lei Estadual no 11.803 de 22/07/1997), e pela crescente automatização agroindustrial, a qual 

acarreta a previsão de abertura de vagas para engenheiros de computação. Destaca-se ainda 

outra recente lei de incentivo fiscal, a Lei Nº 15.634 de 27/09/2007, que estabelece: 

“estabelecimentos que industrializem produtos eletroeletrônicos, de telecomunicação e de 

informática, localizados nos Municípios de Foz do Iguaçu, Pato Branco, Francisco Beltrão e 

Dois Vizinhos, municípios com funcionamento, nesta data, de Universidades Federal 

Tecnológica, fica outorgado o seguinte tratamento tributário em relação ao Imposto Sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de 
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Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS”. 

É verificada assim, a necessidade de profissionais para o desenvolvimento de sistemas, 

seja como aplicativos computacionais nas suas mais variadas aplicações, como software 

embarcado em um hardware ou como software destinado à comunicação de dados. Esse tipo 

de solução implica o trabalho de engenharia. Na área de informática evidencia-se a 

necessidade de engenheiros pelo contexto abrangente e diversificado de aplicações dos 

sistemas computacionais. 

A expansão de Instituições de Ensino na área de informática, ou computação, tem se 

fundamentado na necessidade de profissionais e pelo desenvolvimento dessa área no País e no 

mundo. Na região Sudoeste do Paraná, e por sua vez no município de Pato Branco, essa 

expansão tem sido vista e exemplificada pela quantidade de instituições de ensino que tem 

ofertado cursos na área de informática. Contudo, o curso de Engenharia de Computação é o 

único na região. E na UTFPR, atualmente, esse curso existe somente nos câmpus de Curitiba 

e de Cornélio Procópio. 

Quanto à vocação regional, a área de computação está alicerçada nas empresas da área 

de informática existentes, incluindo as de consultoria em tecnologia de informação e 

comunicação, de desenvolvimento de soluções de software para diversos segmentos, de 

soluções de infra-estrutura e de negócio, de manufatura integral de produtos eletrônicos, de 

desenvolvimento e produção de módulos para radiofrequência, de soluções para automação e 

para telecomunicações, dentre outras. Essa vocação é sustentada por entidades (incluindo do 

terceiro setor) e empresas que se agregam para fomentar e prover o desenvolvimento da área 

de Tecnologia de Informação e Comunicação, destacando-se o APL (Arranjo Produtivo 

Local) e o NTI (Núcleo de Tecnologia de Informação). Como formas de auxiliar na 

consolidação de novos negócios existem as incubadoras de empresas para apoiar os diversos 

estágios de um negócio que possui ênfase em tecnologia. 

As ações locais voltadas ao suporte às iniciativas empreendedoras em tecnologias de 

informação e comunicação visam, também, auxiliar para que os estudantes que possuem uma 

ideia de negócio empreendedor na área de informática tenham todo o suporte para que essa 

ideia se transforme em uma empresa consolidada no mercado. 

Essas ações são coordenadas em ciclos que realimentam os currículos dos cursos e 

visam prover sustentação às empresas no mercado. Essas ações definem uma linha 

estruturante de desenvolvimento tecnológico regional e para o município de Pato Branco que 

está esquematicamente representada na Figura 1. 
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    Figura 1 – Interação das Instituições de Ensino com o desenvolvimento regional 

 

A interação do sistema de inovação e desenvolvimento regional com o ensino ocorre 

porque as Instituições de Ensino fornecem os elementos (conhecimento, resultados de 

pesquisa, estudantes e egressos) para sustentar e fomentar esse desenvolvimento tecnológico. 

E a comunidade (empresas e demais entidades) fornece problemas para pesquisas e 

oportunidades para desenvolvimento de inovações, sugestões para atualização curricular e de 

práticas pedagógicas. 

No âmbito da área de informática da UTFPR câmpus Pato Branco essa linha é 

sustentada por diversas ações. O Grupo de Estudos e Pesquisa em Tecnologia da Informação e 

Comunicação (GETIC), por exemplo, que tem como objetivo produzir pesquisas e produtos 

na área da Tecnologia da Informação e Comunicação é uma dessas ações. Outra dessas 

iniciativas é o Grupo de Estudos em Computação Móvel que é composto por professores e 

alunos do curso de Engenharia de Computação e está centrado no aprendizado de tecnologias 

para desenvolvimento de sistemas para dispositivos móveis. Outra iniciativa é o Grupo de 

Estudos em Robótica Móvel Inteligente composta por professores e alunos do curso de 

Engenharia de Computação e Engenharia Elétrica e visa propiciar ao aluno maior imersão no 

aprendizado da integração entre hardware e software. O desenvolvimento de tecnologia é 

fomentado nesses grupos, quer esteja fortemente vinculado à pesquisa ou com finalidades 

mais práticas de aprendizado de tecnologias. 

Os alunos da Engenharia de Computação estarão também aptos a desenvolver 

pesquisas em grupos de pesquisa da área Elétrica, como Grupo de Pesquisa em Análise e 

Processamento de Energia (ProcEN), Engenharia de Sistemas Optoeletrônicos (ESO), Grupo 

de Estudo e Pesquisa em Eletrônica de Potência (GEPEP), Energias Renováveis. Além disso, 

neste contexto tais grupos desenvolvem pesquisa e atuam em parceria com o PPGEE, o que 

permite aos acadêmicos o desenvolvimento de projetos e a formação continuada em mestrado 

acadêmico na própria UTFPR, campus Pato Branco. Atualmente, diversos projetos, que 

envolvem temas de interesse de Engenharia de Computação, já são desenvolvidos nestes 
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grupos, como: análise e projeto de controladores para aplicações como sistemas de energia 

elétrica e dispositivos eletroeletrônicos, desenvolvimento de sistemas embarcados de 

processamento de sinais e controle digital, projeto de arquiteturas de hardware através de 

dispositivos lógicos programáveis, projeto de sistemas eletrônicos de medição e de atuação 

para diversas aplicações. 

Além das iniciativas de pesquisa e desenvolvimento citadas, ressaltasse que diversas 

outras atividades são realizadas nesse sentido, como projetos de extensão, projetos de 

pesquisa no âmbito de iniciação científica, trabalhos de diplomação e atividades 

complementares. 

 

2.2.4 Finalidades e Objetivos do Curso 

 
A partir do planejamento estratégico e do PDI institucionais, das diretrizes dos cursos 

de engenharia da UTFPR, das diretrizes do MEC/CNE (Conselho Nacional de Educação) para 

os cursos de engenharia e da sua finalidade foram definidos os objetivos do Curso de 

Engenharia de Computação. 

O Curso de Engenharia de Computação foi concebido visando atender às necessidades 

regionais e do contexto nacional, no que tange a engenharia e as inovações tecnológicas, 

principalmente do meio empresarial. O projeto do curso foi conduzido visando atender ao 

planejamento estratégico da Instituição (PDI e PPI), observando-se como parâmetros a 

missão, visão e valores institucionais e os objetivos gerais da instituição que são: gestão 

sistêmica, excelência no ensino, ampliação da pós-graduação, incentivo à pesquisa, inovação 

pedagógica, integração com a comunidade, ampliação da estrutura, qualidade de vida e 

fortalecimento da marca UTFPR. 

 Considerando esses fatores e a realidade do câmpus Pato Branco, foram definidas as 

principais diretrizes do Curso de Engenharia de Computação: 

• Objetivo do Curso: “Formar profissionais que contribuam para a evolução do 

conhecimento do ponto de vista científico e tecnológico, aplicando-o na avaliação, 

especificação e desenvolvimento de ferramentas, métodos e sistemas 

computacionais. O curso prima pela formação humanística, a qual permite ao 

profissional desta área a compreensão do mundo, respeitando princípios éticos, com 

visão crítica e consistente do impacto da profissão do Engenheiro de Computação 

na sociedade”; 
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• Missão do Curso: “Desenvolver e disseminar conhecimentos para o aprimoramento 

científico e tecnológico da sociedade.” 

 

2.2.5 Competências, Habilidades e Atitudes Esperadas do Egresso 

 

O currículo do Curso de Engenharia de Computação foi definido de modo que o 

egresso adquira as competências, habilidades e atitudes almejadas na sua formação, sendo 

integralmente baseado nas diretrizes curriculares do Conselho Nacional de Educação Superior 

(CNE), por meio da Câmara de Educação Superior (CES), que são: 

• Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 

engenharia; 

• Projetar e conduzir experimentos, pesquisas e interpretar resultados; 

• Conceber, projetar, especificar e analisar sistemas, produtos e processos; 

• Planejar, supervisionar, elaborar, orientar e coordenar projetos e serviços de 

engenharia; 

• Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 

• Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 

• Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas e equipamentos; 

• Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas e equipamentos; 

• Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

• Atuar em equipes multidisciplinares; 

• Compreender e aplicar ética e responsabilidade profissional; 

• Estar preparado para necessidade de atualização profissional constante; 

• Avaliar e integrar as atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 

• Avaliar a segurança e a viabilidade técnico-econômica e financeira de projetos de 

engenharia; 

• Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional; 

• Compreender e aplicar conceitos referentes à normalização e ao controle de 

qualidade dos materiais e produtos; 

• Atuar na assessoria, assistência e consultoria de projetos de engenharia; 

• Elaborar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de 

serviços de engenharia. 
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2.2.6 Perfil do Egresso do Curso 

 

Os referenciais do MEC explicitam que: “o Engenheiro de Computação é um 

profissional de formação generalista, que atua na Informática Industrial e de Redes 

Industriais, Sistemas de Informação Aplicados à Engenharia, Sistemas de Computação e 

Computação Embarcada. Especifica, desenvolve, implementa, adapta, industrializa, instala e 

mantém sistemas computacionais, bem como perfaz a integração de recursos físicos e lógicos 

necessários para o atendimento das necessidades informacionais, computacionais e da 

automação de organizações em geral. Além disso, projeta, desenvolve e implementa 

equipamentos e dispositivos computacionais, periféricos e sistemas que integram hardware e 

software; produz novas máquinas e equipamentos computacionais; desenvolve produtos para 

serviços de telecomunicações, como os que fazem a interligação entre redes de telefonia. 

Planeja e implementa redes de computadores e seus componentes, como roteadores e 

cabeamentos. Coordena e supervisiona equipes de trabalho, realiza estudos de viabilidade 

técnico-econômica, executa e fiscaliza obras e serviços técnicos; e efetua vistorias, perícias e 

avaliações,” 

Seguindo esses referenciais, o Curso de Engenharia de Computação objetiva formar 

profissionais que contribuam para a evolução do conhecimento do ponto de vista científico e 

tecnológico, aplicando-o na avaliação, especificação e desenvolvimento de ferramentas, 

métodos e sistemas computacionais. Prima pela formação humanística, a qual permite ao 

profissional desta área a compreensão do mundo, respeitando princípios éticos, com visão 

crítica e consistente do impacto da profissão do Engenheiro de Computação na sociedade. 

Desta forma, a estrutura curricular para o Curso de Engenharia de Computação foi 

construída de modo que o futuro egresso tenha o seguinte perfil profissional: 

• Capacidade para investigar e desenvolver o conhecimento teórico nas áreas de          

Computação e Eletrônica, assim como a de acompanhar e assimilar a evolução 

tecnológica como profissional já formado. Este objetivo será obtido por meio de 

uma estratégia acadêmica que proporcione ao aluno a compreensão conceitual dos 

aspectos técnicos em disciplinas profissionalizantes. Com isto, objetiva-se obter 

um profissional capacitado na validação de novas tecnologias, atividade que é 

particularmente intensa nesta área. 

• Capacidade para aplicar conhecimentos de forma criativa, independente e 

inovadora contribuindo na busca de soluções nas diferentes áreas e que tenha 
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preocupação constante com a sua própria atualização tecnológica; 

• Capacidade para implementar sistemas que otimizem recursos sem causar danos 

ao meio-ambiente; 

• Conhecimento das disciplinas básicas da área gerencial, abrindo sua visão para as 

possibilidades de se tornar um empreendedor, facilitando-lhe o dever de gerenciar 

ambientes operacionais. 

• Formação humanística permitindo a compreensão do mundo e da sociedade, para 

que o profissional venha a ter um bom desempenho no relacionamento humano e 

de tornar-se um engenheiro consciente de seu papel na sua comunidade de 

convivência e na sociedade. 

• Capacidade de comunicação oral e escrita, desenvolvida nas diversas disciplinas 

do curso, visando a capacidade do profissional em documentar, gerenciar 

ambientes operacionais e conduzir palestras e treinamentos. 

• Desempenho de atividades em equipe e em parceria, por meio das diversas 

atividades práticas e teóricas propostas nas disciplinas do curso, quase que em sua 

totalidade, por meio do desenvolvimento de projetos interdisciplinares, da 

participação em projetos de pesquisa e extensão e em grupos de estudo. Visa-se 

com isto a capacidade do profissional em gerenciar ambientes operacionais e 

conduzir treinamentos. 

• Uma visão real de sua vida profissional, proporcionada por um estágio curricular 

obrigatório de, no mínimo, 400 horas. 

• Uma visão global e interdisciplinar proporcionada pelo projeto de final de curso, 

no qual ele aplicará os conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas cursadas 

durante o curso.  

 Dessa forma, o egresso estará habilitado a desenvolver, com plenitude, todas as 

prerrogativas e deveres da profissão de engenheiro de computação, sendo um profissional 

ético, inovador e ciente do seu papel em relação às questões sociais e de preservação da 

Natureza. As atividades realizadas pelos alunos e a metodologia empregada para a 

realização dessas atividades visam atender ao perfil especificado para o engenheiro de 

computação. Isso porque essas atividades vinculam ensino, pesquisa e extensão e são 

complementadas com atividades que oportunizam formas diversificadas de aquisição de 

conhecimento e de possibilitar ao aluno exercitar-se como profissional e cidadão. 

O atendimento ao perfil estabelecido é propiciado pelas diversas atividades realizadas 



 

 
Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia de Computação      UTFPR/Câmpus Pato Branco 

22 

 

pelos alunos, como apresentadas na metodologia adotada pelo curso (Subseções 2.4.4 e 

2.4.4.1 nas quais constam os tipos de atividades realizadas pelos alunos). A oferta de 

disciplinas optativas pelo curso é uma maneira de atualizar o currículo de acordo com as 

necessidades do mercado e para ensino de novas tecnologias. As atividades complementares, 

que são de realização obrigatória, é uma forma de o aluno complementar a sua formação 

técnica e humanística. 

 

2.2.7 Campos de Atuação e Habilitações 

 

O profissional formado em Engenharia de Computação poderá: especificar, projetar, 

configurar, instalar, testar e dar manutenção em sistemas e equipamentos que contenham 

partes de hardware e software, tanto aqueles de propósitos gerais (computadores, redes de 

computadores) como os voltados a aplicações específicas. Suas principais áreas de atuação 

são: 

• indústria eletro-eletrônica e de equipamentos de informática; 

•  indústria de software; 

• prestação de serviços em projeto, configuração, instalação e manutenção de 

equipamentos eletrônicos computacionais, de redes de computadores e de 

comunicação de dados e de sistemas de automação; 

• empresas que necessitam instalação, operação e manutenção de redes de 

computadores e/ou de transmissão de dados e/ou sistemas de automação comercial 

ou industrial. 

Ainda, a Resolução 1010 do CONFEA estabelece as atividades que o egresso poderá 

desempenhar após análise e futuro parecer dos órgãos de classe competentes para tal: 

Art. 5º Para efeito de fiscalização do exercício profissional dos diplomados no âmbito 
das profissões inseridas no Sistema CONFEA/CREA, em todos os seus respectivos 
níveis de formação, ficam designadas as seguintes atividades, que poderão ser 
atribuídas de forma integral ou parcial, em seu conjunto ou separadamente, 
observadas as disposições gerais e limitações estabelecidas nos arts. 7o, 8o, 9o, 10o e 
11o e seus parágrafos, desta Resolução: 
Atividade 01 - Gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica; 
Atividade 02 - Coleta de dados, estudo, planejamento, projeto, especificação; 
Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental; 
Atividade 04 - Assistência, assessoria, consultoria;  
Atividade 05 - Direção de obra ou serviço técnico; 
Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, 
auditoria, arbitragem; 
Atividade 07 - Desempenho de cargo ou função técnica; 
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Atividade 08 - Treinamento, ensino, pesquisa, desenvolvimento, análise, 
experimentação, ensaio, divulgação técnica, extensão; 
Atividade 09 - Elaboração de orçamento; 
Atividade 10 - Padronização, mensuração, controle de qualidade;  
Atividade 11 - Execução de obra ou serviço técnico; 
Atividade 12 - Fiscalização de obra ou serviço técnico;  
Atividade 13 - Produção técnica e especializada;  
Atividade 14 - Condução de serviço técnico; 
Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou 
manutenção; 
Atividade 16 - Execução de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; 
Atividade 17 - Operação, manutenção de equipamento ou instalação; e 
Atividade 18 - Execução de desenho técnico. 
Parágrafo único. As definições das atividades referidas no caput deste artigo 
encontram-se no glossário constante do Anexo 1 desta Resolução. 
Art. 6º Aos profissionais dos vários níveis de formação das profissões inseridas no 
Sistema CONFEA/CREA é dada atribuição para o desempenho integral ou parcial 
das atividades estabelecidas no artigo anterior, circunscritas ao âmbito do(s) 
respectivo(s) campo(s) profissional(ais), observadas as disposições gerais 
estabelecidas nos arts. 7o, 8o, 9o, 10o e 11o e seus parágrafos, desta Resolução, a 
sistematização dos campos de atuação profissional estabelecida no Anexo 2, (...). 

 Uma vez que o Curso de Engenharia de Computação oferece formação plena ao 

egresso, pretende-se que este adquira as atribuições listadas nas atividades 01 a 18, no Art. 5º, 

da Resolução 1010, do CONFEA. 

 Conforme disposto no Anexo 2 da Resolução 1010 o egresso poderá adquirir 

atribuições nos campos de atuação profissional, dependendo do conjunto de disciplinas que 

venha cursar: 

1.2 MODALIDADE ELETRICISTA 
 
1.2.1 CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ENGENHARIA ELÉTRICA 
 

1.2.1.3 Eletrônica e Comunicação 
Sistemas, Instalações e Equipamentos Eletrônicos em geral e de Eletrônica Analógica, Digital 
e de Potência, em particular. Sistemas, Instalações e Equipamentos de Som e Vídeo. Sistemas, 
Instalações e Equipamentos Telefônicos, de Redes Lógicas, de Cabeamento Estruturado e de 
Fibras Ópticas. Sistemas, Instalações e Equipamentos de Controle de Acesso e de Segurança 
Patrimonial em geral, e de Detecção e Alarme de Incêndio, em particular. Equipamentos 
Eletrônicos Embarcados. 
 

1.2.2 CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ENGENHARIA DE 
CONTROLE E AUTOMAÇÃO 
 

1.2.2.1 Controle e Automação 
Sistemas Discretos e contínuos, Métodos e Processos Eletroeletrônicos e Eletromecânicos de 
Controle e Automação. Controle Lógico-Programável, Automação de Equipamentos, 
Processos, Unidades e Sistemas de Produção. Administração, Integração e Avaliação de 
Sistemas de Fabricação. Instalações, Equipamentos, Componentes e Dispositivos Mecânicos, 
Elétricos, Eletrônicos, Magnéticos e Ópticos nos Campos de Atuação da Engenharia. 
Robótica. 
 
 

1.2.3 CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DA ENGENHARIA DE 
COMPUTAÇÃO 
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1.2.3.1 Informação  
Sistemas, Métodos e Processos da Informação e da Computação.  
  

1.2.3.2 Sistemas Operacionais  
Organização de Computadores. Compiladores. Paradigmas de Programação. Algoritmos e 
Estrutura de Dados. Software Aplicado à Tecnologia.  
  

1.2.3.3 Pesquisa Operacional  
Modelagem, Análise e Simulação de Sistemas. Expressão Gráfica Computacional.  
  

1.2.3.4 Hardware.  
Redes Lógicas. Técnicas Digitais. Informática Industrial. Instalações, Equipamentos, 
Componentes e Dispositivos de Mecânica Fina, Elétricos, Eletrônicos, Magnéticos e Ópticos 
da Engenharia de Computação.  

 
 A partir do exposto pode-se observar que o profissional egresso do Curso de 

Engenharia de Computação possui formação nas áreas de Tecnologia da Informação e 

Comunicação, Ciência da Computação, Sistemas Embarcados, Eletrônica e Controle. 

 

 

2.3 Organização Didático-Pedagógica do Curso 

 

A organização do curso é baseada em uma Coordenação de curso, um NDE (Núcleo 

Docente Estruturante) e um Colegiado. Há, ainda, um representante de área. O representante 

de área tem como principais atribuições as questões administrativas dos cursos que compõem 

a área de Informática do câmpus Pato Branco, atualmente Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas e Engenharia de Computação. E cabe à coordenação de curso o 

atendimento aos aspectos didáticos e pedagógicos. Essa estrutura atua de acordo a 

metodologia do curso e de ações de estímulo às atividades acadêmicas. 

A coordenação também conta com o auxílio de professores responsáveis pelas 

atividades de estágio, trabalho de conclusão de curso e atividades complementares. Há, ainda, 

professores responsáveis pelos laboratórios. 

 

2.3.1 Coordenação do Curso 

 

 A coordenação do curso de Engenharia de Computação, no papel do Coordenador do 

curso, em conjunto com o Colegiado do Curso e o Núcleo Docente Estruturante, atua para a 

definição das diretrizes do curso, bem como para o desenvolvimento e avaliação das 

atividades acadêmicas, em consonância com o Projeto Pedagógico de Curso e com o PDI e 
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PPI institucionais.  

 O coordenador do curso é o gestor dos recursos e favorece e implementa mudanças 

que visem propiciar o aumento da qualidade do aprendizado. Além disso, incentiva a 

produção de conhecimento por meio do estímulo a pesquisa e na implementação de ações que 

concretizem valores de responsabilidade social, justiça e ética. 

Conforme o Regimento dos Câmpus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

Deliberação nº 10/2009 de 25/09/2009, a coordenação do curso é subordinada à Secretaria de 

Bacharelados e Licenciaturas. O artigo 28 desse regimento estabelece como competências 

formais às coordenações de curso: 

I. Garantir o cumprimento das normas institucionais, em consonância com a Chefia de 

Departamento Acadêmico; 

II. Congregar e orientar os estudantes e atividades do curso, sob sua responsabilidade; 

III. Controlar e avaliar, em conjunto com o Colegiado do Curso, o desenvolvimento dos 

projetos pedagógicos e da ação didático-pedagógica, no âmbito do curso; 

IV. Coordenar a elaboração e divulgar à comunidade os planos de ensino das disciplinas 

do seu curso; 

V. Coordenar o processo de planejamento de ensino, no âmbito do curso; 

VI. Coordenar a elaboração de propostas de alteração e atualização curricular do curso; 

VII. Coordenar as atividades relacionadas aos componentes curriculares constantes nos 

projetos pedagógicos dos cursos; 

VIII. Propor cursos de formação continuada; 

IX. Zelar pelas questões disciplinares dos estudantes; 

X. Acompanhar e orientar o docente nas questões didático-pedagógicas; 

XI. Subsidiar a Chefia de Departamento Acadêmico quanto à alocação dos docentes nas 

disciplinas; 

XII. Coordenar as ações relacionadas ao reconhecimento e renovação de reconhecimento 

do curso; 

XIII. Coordenar as ações relacionadas ao registro, junto aos órgãos governamentais e de 

classe, para os Cursos de Educação Profissional de Nível Técnico; 

XIV. Propor, em consonância com a Chefia de Departamento Acadêmico, à Secretaria de 

Gestão Acadêmica o plano anual de metas do curso; 

XV. Solicitar e encaminhar os documentos acadêmicos, inclusive os de resultados de 

avaliações de ensino, nas datas estabelecidas no calendário acadêmico; 
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XVI. Coordenar as atividades relacionadas com os processos de avaliação externa dos 

estudantes; 

XVII. Propor, com a anuência da Chefia de Departamento Acadêmico e nos termos da 

política institucional, a contratação dos docentes ou a alteração da jornada de 

trabalho destes, no âmbito do Departamento; 

XVIII. Participar, com a Chefia do Departamento Acadêmico, da avaliação de pessoal 

docente e administrativo, no âmbito do Departamento; 

XIX. Definir, com a Chefia do Departamento Acadêmico, as áreas de conhecimento a 

serem supridas e o perfil dos docentes a serem contratados, no âmbito do 

Departamento; 

XX. Coordenar, em consonância com a Chefia de Departamento Acadêmico, o processo 

de matrícula; 

XXI. Atuar na divulgação do curso; 

XXII. Promover a articulação entre as áreas de seu curso com outras Coordenações de 

Curso e Departamentos Acadêmicos; e 

XXIII. Controlar e avaliar o desempenho dos monitores, no âmbito do seu curso. 

A Coordenação do Curso funciona durante três turnos (matutino, vespertino e noturno) 

sendo que os horários do coordenador são disponibilizados aos acadêmicos no início de cada 

semestre. A Coordenação conta com secretárias durante os períodos de aula do curso, ou seja, 

vespertino e noturno para auxílio na documentação e atendimento às diversas atividades do 

curso. 

O coordenador realiza reuniões periódicas com o corpo docente e discente, visando 

prover um acompanhamento mais efetivo do curso, a discussão de ações a serem tomadas, a 

discussão de aspectos pedagógicos do curso. Assim, problemas podem ser mais rapidamente 

identificados e sua solução encaminhada e acompanhada. 

O coordenador possui carga horária destinada à realização das atividades da 

coordenação. Desta forma a sua carga horária em sala de aula é reduzida em relação à média 

de horas aulas dos demais professores. 

A gestão da coordenação é participativa na medida em que, além dos encontros 

periódicos, a tomada de decisões é sempre realizada em grupo. O colegiado de curso e o NDE 

também fornecem auxilio na condução da coordenação, seja no papel de propor como de ser 

consultado. 

A gestão do curso é realizada pelo coordenador com o apoio direto do representante de 
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área, pelo NDE, colegiado, professores responsáveis por: atividades complementares, trabalho 

de conclusão de curso, estágio e  laboratórios; e ainda, pela equipe de avaliação do curso que 

inclui docentes e representantes discentes. 

A gestão é realizada tendo como base os seguintes regulamentos e regimentos: 

a) Regimento dos câmpus; 

b) Regulamento que estabelece a organização didático-pedagógica dos cursos de 

bacharelado e licenciatura da UTFPR; 

 c) Regulamento da organização didático-pedagógica dos cursos de bacharelado e 

licenciatura da UTFPR; 

d) PDI institucional; 

e) PPI institucional; 

 f) Regulamento de estágio – documento elaborado no curso seguindo diretrizes 

institucionais; 

 g) Regulamento de TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) – documento elaborado no 

curso seguindo diretrizes institucionais; 

 h) Regulamento de atividades complementares – documento institucional, com 

atividades e respectiva pontuação adaptada ao curso; 

 i) Regulamento do NDE – documento elaborado em escopo institucional seguido por 

todos os seus cursos; 

 j) Regulamento de colegiado de curso – documento elaborado em escopo institucional 

seguido por todos os seus cursos; 

 k) Regulamento do Programa de Assistência ao Ensino (PAE) da UTFPR; 

 l) Regulamentos dos laboratórios especializados – regulamentos específicos para os 

laboratórios especializados do curso, incluindo: regulamento geral de utilização dos 

laboratórios da área de informática e da área de elétrica, regulamento geral de utilização e 

administração dos laboratórios de rede e regulamento dos laboratórios de física. 

 m) Questionários de avaliação do curso – auto-avaliação do discente, auto-avaliação 

do docente, avaliação do docente pelo discente e avaliação da turma pelo docente. 

 

2.3.1.1 Núcleo Docente Estruturante 

 

 O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um órgão consultivo da coordenação de 

curso, responsável pelo processo de concepção, consolidação e atualização contínua do 
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Projeto Pedagógico do curso. O NDE possui um regulamento estabelecido pela própria 

Universidade e os seus membros são nomeados por portaria emitida pela direção do campus. 

O NDE da Engenharia de Computação é composto pelo coordenador do curso e por, no 

mínimo, cinco docentes efetivos que pertençam ao corpo docente do curso e ministrem aulas 

ou tenham atividades relacionadas ao curso. O NDE tem como principais atribuições: 

a) Elaborar o projeto pedagógico do curso e acompanhar sua execução. 

b) Propor alterações no projeto pedagógico do curso e/ou estrutura curricular em 

conjunto com o Colegiado de Curso. 

c) Avaliar, constantemente, a adequação do perfil profissional do egresso do curso. 

d) Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades 

acadêmicas. 

 e) Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão 

oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com 

as políticas públicas relativas a área do conhecimento. 

 f) Zelar pelo cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para o curso de 

graduação. 

 g) Propor procedimentos e critérios para a auto-avaliação do curso, no momento da 

elaboração do PPC, e os ajustes necessários considerando, inclusive, os resultados dos 

processos de avaliação do SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior). 

  O NDE realiza reuniões regulares com registro em ata. A realização das reuniões e 

seus procedimentos de atuação seguem o estabelecido no regulamento institucional para esse 

órgão. 

  

2.3.1.2 Colegiado de Curso 

 

O Colegiado de Curso é um órgão consultivo de cada curso para os assuntos de 

política de ensino, pesquisa e extensão em conformidade com as diretrizes da Instituição. O 

Colegiado possui regulamento próprio. 

O colegiado do curso de Engenharia de Computação é composto pelo Coordenador do 

Curso como presidente, um representante do departamento de educação, do professor 

responsável pelo estágio, do professor responsável pelos trabalhos de conclusão de curso, do 

professor responsável pelas atividades complementares, de dois docentes eleitos pelos 

professores e seus respectivos suplentes, de dois docentes das demais áreas que atuam no 
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curso indicados pela Coordenação do curso e de um aluno do representante do curso. 

A composição do colegiado permite a integração entre as diversas áreas do curso, com a 

participação efetiva dos estudantes, pelo seu representante e da coordenação pedagógica da 

Universidade. 

 Conforme descrito no art. 30, do Regimento dos Câmpus da UTFPR, deliberação nº 

10/2009 de 25/09/2009, subseção III, “cada curso terá um Colegiado de Curso, de caráter 

propositivo, responsável pela assessoria didático-pedagógica à Coordenação, com 

Regulamento único, aprovado pelo Conselho de Graduação e Educação Profissional”. Assim 

o colegiado do Curso de Engenharia de Computação é um órgão consultivo da coordenação 

do curso para os assuntos que envolvam as políticas de ensino, pesquisa e extensão, em 

conformidade com os princípios, finalidades e objetivos da UTFPR, descritos em sua lei de 

criação, em seu PPI, no Estatuto e Regimento Geral. A composição do colegiado do Curso de 

Engenharia de Computação, conforme Artigo 4 do Regulamento dos Colegiados de Curso, é 

constituído: 

I. do Coordenador do Curso, como presidente; 

II. de um representante do Departamento de Educação; 

III. do professor responsável pela atividade de estágio; 

IV. do professor responsável pelo trabalho de conclusão de curso; 

V. do professor responsável pelas atividades complementares; 

VI. de docentes eleitos pelos seus pares e seus respectivos suplentes que ministrem 

aulas ou tenham atividades relacionadas com as áreas específicas do curso de 

acordo com regras definidas por cada coordenação no edital de eleição; 

VII. de 2 (dois) docentes das demais áreas do curso indicados pelo coordenador do 

curso, quando pertinente; 

VIII. de 1 (um) representante discente regularmente matriculado no curso, com seu 

respectivo suplente, indicado pelo órgão representativo dos alunos do curso, 

quando houver, ou pelo coordenador do curso. 

 

Conforme descrito no PDI, as atribuições dos Colegiados de Curso compreendem: 

a) Definir as políticas para o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão no 

âmbito do curso; 

 b) Analisar e propor as atualizações necessárias nos PPCs aos conselhos pertinentes; 

 c) Avaliar o desenvolvimento dos planos de ensino das disciplinas do curso; 
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 d) Aprovar o Plano Anual de Capacitação dos servidores lotados no curso, de acordo 

com as regulamentações internas da UTFPR; 

 e) Propor, aos órgãos superiores da UTFPR, o estabelecimento de convênios de 

cooperação técnica e científica com instituições afins, visando ao desenvolvimento e 

capacitação no âmbito do curso; 

 f) Avaliar a produção acadêmica do curso; 

 g) Avaliar e aprovar a adequação das atividades de ensino, pesquisa e extensão 

relacionadas aos docentes do curso, bem como, os planos de trabalho, de pesquisa e extensão 

em conformidade com as Diretrizes para a Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e 

Extensão da UTFPR; 

 h) Examinar, em primeira instância, as questões didático-pedagógicas propostas pelo 

corpo docente ou discente, de acordo com a legislação interna; 

 i) Avaliar os resultados gerais da avaliação dos docentes pelos discentes, 

encaminhados pela Comissão de Avaliação de Desempenho, propondo, quando necessário, 

ações que promovam a melhoria do processo e dos seus indicadores; 

 j) Assessorar a CPA nos procedimentos relativos às avaliações previstas pelo 

SINAES. 

 O colegiado do Curso de Engenharia de Computação funciona de acordo, com o 

Regulamento dos Colegiados de Curso. O colegiado do curso de Engenharia de Computação é 

nomeado por portaria emitida pela direção do campus. 

 

2.3.1.3 Professor Responsável pelas Atividades Complementares 

 

 O professor responsável pelas atividades complementares é nomeado por portaria 

emitida pela direção do câmpus e tem a função de auxiliar o coordenador no desenvolvimento 

das atividades complementares. As atribuições do professor responsável são descritas no 

artigo 6º do capítulo III do Regulamento das Atividades Complementares dos Cursos de 

Graduação da UTFPR e são as seguintes: 

 I. Analisar e validar a documentação das Atividades Complementares apresentadas 

pelo aluno, levando em consideração este Regulamento; 

 II. Avaliar e pontuar as Atividades Complementares desenvolvidas pelo aluno, de 

acordo com os critérios estabelecidos, levando em consideração a documentação apresentada; 

 III. Orientar o aluno quanto à pontuação e aos procedimentos relativos às atividades 
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complementares; 

 IV. Fixar e divulgar locais, datas e horários para atendimento aos alunos; 

 V. Controlar e registrar as Atividades Complementares desenvolvidas pelo aluno, bem 

como os procedimentos administrativos inerentes a essa atividade; 

 VI. Encaminhar à Divisão de Registros Acadêmicos - DIRAC do respectivo Câmpus, 

o resultado da matrícula e da avaliação das Atividades Complementares; 

 VII. Participar das reuniões necessárias para a operacionalização das ações referentes 

às Atividades Complementares. 

 As atividades complementares serão desenvolvidas conforme estabelecido no 

Regulamento das Atividades Complementares dos Cursos de Graduação da UTFPR aprovado 

pela resolução 61/06-COEPP (Conselho de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação) e retificada 

pela resolução 56/07-COEPP de 22/06/2007. 

 

2.3.1.4 Professor Responsável pelo Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 O professor responsável pelos trabalhos de conclusão de curso é nomeado por portaria 

emitida pela direção do câmpus e tem a função de auxiliar o coordenador no desenvolvimento 

dos trabalhos de conclusão de curso. As atribuições do professor responsável são descritas no 

artigo 5º do capítulo II do Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para os 

Cursos de Graduação da UTFPR e são as seguintes: 

 I - Apoiar a Coordenação de Curso no desenvolvimento das atividades relativas ao 

TCC. 

 II - Organizar e operacionalizar as diversas atividades de desenvolvimento e avaliação 

do TCC que se constituem na apresentação do projeto de pesquisa, apresentação parcial, 

quando houver e defesa final. 

 III - Efetuar a divulgação e o lançamento das avaliações referentes ao TCC. 

 IV - Promover reuniões de orientação e acompanhamento com os alunos que estão 

desenvolvendo o TCC. 

 V - Definir, juntamente com a Coordenação de Curso, as datas das atividades de 

acompanhamento e de avaliação do TCC. 

 VI - Promover, juntamente com a Coordenação de Curso, a integração com a Pós-

Graduação, empresas e organizações, de forma a levantar possíveis temas de trabalhos e 

fontes de financiamento. 
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 VII - Constituir as bancas de avaliação dos TCC. 

 O Trabalho de Conclusão de Curso será desenvolvido conforme estabelecido no 

Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso para os Cursos de Graduação da UTFPR 

aprovado pela resolução 120/06 - COEPP de 07/12/2006 e implementado pela instrução 

normativa 01/07-PROGRAD de 04/05/2007. 

 

2.3.1.5 Professor Responsável pelo Estágio Curricular Obrigatório 

  

 O professor responsável pelo estágio curricular obrigatório é nomeado por portaria 

emitida pela direção do câmpus, e tem a função de auxiliar o coordenador no 

desenvolvimento das atividades complementares. As atribuições do professor responsável 

pelo estágio curricular obrigatório são descritas no artigo 30, seção II do capítulo VII do 

Regulamento dos Estágios dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e do 

Ensino Superior da UTFPR e são as seguintes: 

 I. Aprovar o Plano de Estágio apresentado pelo estudante, levando em consideração os 

objetivos estabelecidos neste Regulamento; 

 II. Validar matrícula do estudante na disciplina/unidade curricular de Estágio 

Curricular Obrigatório após aprovação do Plano de Estágio; 

 III. Designar Professor Orientador de Estágio de acordo com sistemática adotada pela 

respectiva coordenação do curso; 

 IV. Organizar o Evento de Avaliação de Estágio Curricular Obrigatório; 

 V. Fixar e divulgar datas e horários dos Eventos de Avaliação de Estágio Curricular 

Obrigatório para avaliação das atividades desenvolvidas pelos estudantes concluintes do 

Estágio; 

 VI. Realizar a avaliação final do estagiário, efetuar o lançamento da nota junto ao 

Departamento de Registros Acadêmicos do Câmpus da UTFPR; 

 VII. Receber e analisar pedidos de validação da disciplina/unidade curricular Estágio 

Curricular Obrigatório; 

 VIII. Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de 

realização de avaliações escolares ou acadêmicas. 

 IX. Acompanhar e avaliar os Estágios não Obrigatórios por meio de instrumentos 

definidos pela Diretoria de Graduação e Educação Profissional do Câmpus. 

 X. Divulgar este regulamento junto aos estudantes. 
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 O Estágio Curricular obrigatório será desenvolvido conforme estabelecido na lei 

11.788 de 25/09/2008 e no Regulamento dos Estágios dos Cursos de Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio e do Ensino Superior da UTFPR aprovado pela resolução nº 22/08 

COEPP (Resolução nº 13/10 – COEPP, de 11 de março de 2010). 

 A avaliação da atividade estágio será realizada conforme a Resolução nº 22/08 COEPP 

(Resolução nº 13/10 – COEPP, de 11 de março de 2010). Casos omissos serão resolvidos pelo 

colegiado do curso de Engenharia de Computação. 

 

2.3.1.6 Professor Representante de Área 

  

 O professor representante de área é nomeado por portaria do câmpus e tem como 

funções principais: 

 I. Zelar pelo cumprimento das normatizações institucionais; 

 II. Representar a referida área em eventos e reuniões; 

 III. Propor, com anuência das Coordenações de Curso, a contratação ou alteração da 

jornada de trabalho de docentes; 

 IV. Acompanhar e avaliar, em conjunto com as Coordenações de Curso, o plano de 

atividade dos docentes; 

 V. Garantir o cumprimento das diretrizes para a Gestão das Atividades de Ensino, 

Pesquisa e Extensão da UTFPR; 

 VI. Otimizar e controlar o uso dos laboratórios, recursos materiais e humanos para 

execução de suas atividades; 

 VII. Propor à Diretoria de Graduação e Educação Profissional, em consonância com as 

Coordenações de Curso, o plano anual de metas da área, com respectivos custos, no tocante à 

aquisição de novos equipamentos, manutenção, implantação, atualização e implementação de 

laboratórios; 

 VIII. Participar do processo de elaboração dos horários de aulas, a cada semestre, 

fazendo o planejamento de sua área, em consonância com as necessidades levantadas pelas 

coordenações de cursos; 

 IX. Acompanhar o processo de matrícula discente. 

 
 
2.3.2 Ambientação do Aluno 
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A UTFPR, câmpus Pato Branco, faz a recepção dos ingressantes a cada semestre. 

Nessa recepção há participação da direção do câmpus com exposição sobre a regulamentação 

didática, pedagogia e legal da Instituição, a estrutura acadêmica (organograma) e do portal da 

Universidade e do Câmpus e demais informações, incluindo normativas. Também é 

distribuído um mapa com a localização dos principais departamentos, blocos de salas de aulas 

e laboratórios e demais ambientes, como biblioteca, ginásio de esportes e restaurante. Essa 

recepção também conta com atividades artístico-culturais promovidas, geralmente, por alunos 

veteranos da Instituição. 

O curso de Engenharia de Computação complementa essa recepção para os seus 

ingressantes. A coordenação apresenta o corpo docente, a estrutura do curso, o portal web do 

acadêmico de Engenharia de Computação, os projetos em andamento e a estrutura de apoio 

disponibilizada, dentre outros. Alunos veteranos do curso participam dessa atividade. Essa 

participação tem o objetivo de ambientar os ingressantes, auxiliar na sua inserção no contexto 

e na estrutura da Universidade e fornece aos mesmos uma visão da Universidade e do Curso 

do ponto de vista dos próprios estudantes. 

 

2.3.3 Estímulo as Atividades Complementares à Formação Acadêmica 

 

Diversas ações são implementadas para prover estímulo às atividades acadêmicas que 

visem complementar a formação técnica e humanística dos estudantes do curso. Essas 

atividades são internas e externas à Universidade. 

A coordenação, juntamente com os professores, apóiam a realização de eventos 

internos como a Semana Acadêmica das Engenharias e Tecnologias e a ExpoUT. Nesses 

eventos são realizadas palestras e minicursos propiciando aos alunos contato com a sua futura 

área de atuação. Os ministrantes desses minicursos e palestras são professores, pessoas da 

comunidade e alunos. A organização do evento é realizada pelos próprios alunos das 

engenharias com o auxílio das coordenações dos cursos. Assim, os discentes podem vivenciar 

atividades de trabalho em grupo, planejamento e logística de eventos. Na ExpoUT os alunos 

expõe o curso por meio, inclusive, de trabalhos por eles realizados para a comunidade interna 

e externa. 

Dentre os eventos externos que o curso participa tem se destacado o Tecsul, que 

promove palestras e minicursos. Esse evento além de prover conhecimento técnico visa a 

integração entre os estudantes dos diversos cursos das Instituições da região. É comum a 
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participação de estudantes da Argentina e Paraguai. Estimulando, assim, intercâmbio e o 

desenvolvimento de projetos conjuntos. 

Além dos eventos, os estudantes, por meio de projetos propostos por professores, 

podem contar com bolsas de Iniciação Científica (IC) financiadas por agências de fomento, 

como, por exemplo, CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico), Fundação de Apoio à Pesquisa do Paraná (Fundação Araucária) e a pela própria 

UTFPR por meio da sua fundação, a FUNTEF-PR (Fundação de apoio à educação, pesquisa e 

desenvolvimento científico e tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná). 

As atividades de IC são divididas em três programas:  

a) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC; 

b) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação – PIBITI;  

c) Programa Institucional de Iniciação Científica – Ações Afirmativas.  

Esses programas visam estimular a inclusão dos discentes em atividades de pesquisa, 

desenvolvimento tecnológico e extensão universitária direcionadas a temas de interesse social. 

O programa de Ações Afirmativas é voltado para estudantes universitários que ingressaram na 

UTFPR pelo sistema de quotas institucionais para alunos oriundos de escola pública. 

Na área de extensão, o curso de Engenharia de Computação possui uma iniciativa que 

visa promover a inclusão social por meio da inclusão digital. Essa iniciativa é composta por 

projetos coordenados por professores e que possuem a participação ativa dos alunos na 

execução das atividades. Essas atividades são cursos e oficinas na área de informática 

realizadas juntamente com atividades de outras áreas como letras e inglês. É uma 

oportunidade de o estudante do curso de Engenharia de Computação exercer a sua cidadania e 

promover inclusão social. 

A UTFPR câmpus Pato Branco oferece cursos de línguas como uma oportunidade para 

os acadêmicos. Atualmente são oferecidas modalidades de Espanhol e Inglês. Esses cursos 

são organizados em módulos e ministrados por professores do próprio Câmpus. 

Além das atividades de formação, o câmpus Pato Branco da UTFPR oferece a 

possibilidade de realização de atividades físicas em diversas modalidades. É uma 

oportunidade de os estudantes realizarem atividades como, por exemplo, badminton, corrida, 

caminhada, basquetebol, voleibol e futebol de salão. É também uma forma de integração entre 

os estudantes e de trabalhar valores como a realização de atividades em equipe, competição 

ética, iniciativa, proatividade e espírito de liderança e equipe. 
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2.3.4 Apoio ao Processo de Ensino-Aprendizagem 

 

O apoio aos estudantes com dificuldades nos conteúdos das disciplinas visa elevar o 

coeficiente desses estudantes, reduzir a repetência e a evasão. E, ainda, melhorar o 

aproveitamento e facilitar o aprendizado dos que apresentam dificuldade. Dentre as formas de 

apoio ao processo de aprendizagem dos alunos estão o atendimento realizado pelos 

professores, os cursos de nivelamento, o programa de monitoria, a disponibilização de 

ambientes específicos, como laboratórios para os estudantes e o programa de incentivo à 

formação de grupos de estudos que ocorre no curso de Engenharia de Computação. 

O apoio aos alunos é realizado pelos próprios professores que disponibilizam parte de 

sua carga horária para atendimento. O atendimento dos professores ocorre em todas as 

disciplinas do curso e a carga horária disponibilizada para atendimento é proporcional ao 

número de aulas e também às dificuldades apresentadas pelos alunos na respectiva disciplina. 

O atendimento dos professores é auxiliado pelo programa de monitoria que atua nas 

disciplinas em que costumeiramente há maior índice de repetência, evasão ou dificuldade 

manifestada pelos alunos ou percebida pelos professores. O programa de monitoria da UTFPR 

tem como objetivos: despertar no estudante o interesse pelo ensino e oportunizar a sua 

participação na vida universitária em situações extracurriculares e que o conduzam à plena 

formação científica, técnica, cidadã e humanitária; prestar o suporte ao corpo docente no 

desenvolvimento das práticas pedagógicas, no desenvolvimento de novas metodologias de 

ensino e na produção de material de apoio que aprimorem o processo ensino-aprendizagem; e 

prestar o apoio ao aprendizado do estudante que apresente dificuldade em 

disciplinas/unidades curriculares e/ou conteúdo.  

Atualmente os professores envolvidos nos primeiros períodos do curso, principalmente 

no primeiro período, tem ofertado cursos de nivelamento. Nesse curso, os acadêmicos com 

mais dificuldade em conteúdos básicos relacionados a área de matemática podem sanar suas 

deficiências. 

A UTFPR conta, ainda, com o Programa de Assistência ao Ensino (PAE), 

desenvolvido como estratégia institucional para o aprimoramento do processo ensino-

aprendizagem de graduação, fomentar a integração entre a graduação e a pós-graduação, 

incentivar práticas pedagógicas inovadoras e contribuir com a formação de docentes para o 

ensino superior. Um dos deveres dos bolsistas desse programa é o auxilio aos docentes em 
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tarefas didáticas compatíveis com o seu grau de conhecimento. Dentre estas tarefas estão: 

assistência aos estudantes dos cursos de graduação para resolução de exercícios, 

esclarecimento de dúvidas e outras atividades de apoio à aprendizagem; preparação de 

atividades teóricas ou práticas; apresentação de conteúdo didático aos alunos e elaboração de 

material didático complementar. O PAE é regulamentado pela Resolução COEPP número 

13/09 de 13 de Março de 2009. 

Esse programa possui duas formas básicas de funcionamento: a monitoria remunerada 

e a voluntária. Na monitoria remunerada, o aluno que exerce o papel de monitor recebe uma 

bolsa da própria UTFPR. A chamada para os programas de monitoria são realizadas por meio 

de edital da própria Universidade. Tanto os monitores pagos como os voluntários são 

escolhidos utilizando critérios, como, por exemplo: coeficiente escolar, prova e entrevista 

realizadas por professores da respectiva área/disciplina. 

O portal da Universidade possibilita buscas no acervo da biblioteca. Esse acesso é 

realizado por meio de um sistema web e permite fazer reserva de material, acompanhar 

material pendente e renovar material em empréstimo. O sistema envia mensagem para o 

endereço eletrônico do aluno avisando-o da proximidade da data de entrega de material 

emprestado. A UTFPR disponibiliza aos seus estudantes o acesso ao portal de periódicos 

Capes, oportunizando-os ao contato com as publicações mais relevantes na área de 

computação. 

Os estudantes têm acesso ao projeto pedagógico do curso e aos planos de ensino de 

cada disciplina, que são disponibilizados na página do curso. O plano de ensino é apresentado 

pelo professor aos alunos no início do semestre letivo e este é discutido em conjunto. Os 

alunos podem fazer sugestões de alterações no plano de ensino, que são avaliados 

semestralmente pelo colegiado do curso. 

Os estudantes também contam com um ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle, 

com acesso disponível por meio da Internet. Nesse ambiente, cada professor pode criar um 

espaço para a sua disciplina para disponibilizar material didático. O ambiente também 

disponibiliza formas de organizar fóruns, realizar avaliações e fazer upload de trabalhos pelos 

alunos. 

 

2.3.5 Apoio ao Aluno para sua Permanência na Universidade 

 

O Programa de Bolsa-Permanência ao Estudante da UTFPR tem a finalidade de apoiar 
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o discente para sua permanência na Instituição, buscando reduzir os índices de evasão 

decorrentes de dificuldades de ordem socioeconômica. Esse programa, atualmente, fornece 

um determinado valor mensal em espécie (que pode ser utilizado como auxílio moradia e 

transporte, por exemplo) e um determinado valor para alimentação, sob a forma de vale-

refeição para o restaurante universitário do câmpus. Esse é um programa da UTFPR como um 

todo e possui regulamento próprio. 

Como forma de apoio socioeconômico, os alunos do câmpus Pato Branco contam, 

ainda, com o auxilio transporte que é o meio-passe concedido pela prefeitura do Município. 

Outras formas de auxílio aos estudantes com dificuldades econômicas são as bolsas 

monitoria, estágios internos e as próprias bolsas de IC. A Universidade possui editais próprios 

de bolsas de pesquisa e extensão para ingressantes cotistas. Essas são obtidas por meio de 

projetos desenvolvidos pelos professores com a participação dos alunos. 

O curso conta também com o suporte psico-pedagógico por meio do Departamento de 

Educação. Esse departamento conta atualmente com profissionais da área de psicologia, 

assistência social, educação e profissionais da área de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). 

Além do suporte psico-pedagógico o Departamento de Educação é responsável pelo Núcleo 

de Acompanhamento Psico-pedagógico e Assistência Estudantil (NUAPE) e o Núcleo de 

Atendimento a Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais (NAPNE). 

O curso também conta com suporte médico-odontológico ofertado a todos os alunos 

por meio do Setor de Saúde. Esse suporte é, atualmente, realizado por um profissional técnico 

em enfermagem e um dentista. 

 

2.3.6 Apoio ao Egresso e às Oportunidades de Trabalho 

 

A UTFPR, atualmente, dispõe um Programa de Acompanhamento de Egressos, gerido 

pelas Diretorias de Relações Empresariais e Comunitárias dos Câmpus, que buscam cadastrar 

todos os estudantes que participam da atividade de colação de grau. Uma das principais ações 

desse programa é disponibilizar aos egressos cadastrados, informações sobre vagas 

disponíveis no mercado de trabalho e cursos regulares e de extensão que acontecem na 

UTFPR. 

A área de Informática (cursos de Engenharia de Computação e Tecnologia em Análise 

e Desenvolvimento de Sistemas) da UTFPR, câmpus Pato Branco, possui um professor que 

coordena o recebimento de ofertas de estágio e emprego da comunidade e as repassa aos 
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alunos de área por meio do endereço eletrônico desses alunos que está cadastrado no sistema 

acadêmico. Além de oportunidades de trabalho, também são informadas chamadas de trabalho 

para eventos técnico-científicos, feiras e demais eventos apoiados pela SBC (Sociedade 

Brasileira de Computação). 

Os egressos da UTFPR também contam com a Associação de Ex-alunos, gerida de 

forma autônoma e conta com Estatuto próprio. 

 

2.3.7 Apoio ao Corpo Docente 

 

O corpo docente do curso de Engenharia de Computação é amparado pelas políticas 

estabelecidas para o corpo docente no PDI da UTFPR. Essas políticas se referem à 

qualificação, regime de trabalho, dentre outros. Nessas políticas estão definidas carga horária 

média de 13 horas/aula para cada docente distribuídas preferencialmente em até três 

componentes curriculares. 

Os professores utilizam um sistema computacional integrado para registro das 

atividades acadêmicas, incluindo registro de presença dos alunos e do conteúdo ministrado e 

registro das atividades docentes (como, por exemplo, projetos de pesquisa e extensão, 

orientações de estágio e trabalho de conclusão de curso). É um sistema web, o que facilita o 

acesso e não requerer aplicativo específico instalado no computador do usuário, exceto um 

navegador web.  

A Universidade também disponibiliza acesso ao portal de periódicos Capes. 

Destacando-se para a área de computação, dentre outras, as publicações IEEE (Institute of 

Electrical and Electronic Engineers) e ACM (Association for Computing Machinery). Esse 

acesso pode ser realizado tanto por professores como por alunos. Esses periódicos são 

importantes tanto para os projetos de pesquisa quanto para os trabalhos de conclusão dos 

alunos e para serem utilizados como material didático. 

 
2.3.8 Departamento de Registros Acadêmicos 

  
 Conforme a estrutura organizacional, apresentada no Plano de Desenvolvimento 

Institucional, aprovado pela deliberação Nº 18/2009, de 18 de dezembro de 2009 do Conselho 

Universitário da UTFPR, o Departamento de Registros Acadêmicos é ligado a Diretoria de 

Graduação e Educação Profissional e utiliza um Sistema Acadêmico para o gerenciamento 

das informações acadêmicas dos cursos ofertados pela UTFPR. 
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 O gerenciamento das informações acadêmicas do curso do curso de Engenharia de 

Computação é realizado por meio de um sistema informatizado denominado de sistema 

Acadêmico. Esse sistema gerencia as informações dos cursos, como: programação de aulas, 

grades e disciplinas, avaliações, frequência de estudantes e professores, montagem de horário, 

processos de entrada de estudantes, de turmas, emissão de históricos e certificados.  

 O Sistema Acadêmico permite, ainda, aos estudantes realizar matrícula, emitir 

histórico escolar, confirmar matrícula pela Internet e efetuar a avaliação de professores. Já os 

professores utilizam o Sistema Acadêmico para lançamento de frequência, conteúdo, notas, 

plano de ensino, plano de atividades e acessar informações restritas. As diretorias e 

coordenações possuem acesso a todos os registros e informações acadêmicas.  

 

 

2.4 O CURRÍCULO DO CURSO 

 
A concepção e a organização curricular definem a estruturação conceitual do curso e a 

sua composição. Essas definições têm como bases formais o PDI e PPI institucionais e são 

amparadas pelos interesses e necessidades da comunidade interna e externa. 

 

2.4.1 Concepção Curricular 

 

A definição e a organização do curso de Engenharia de Computação visam atender as 

premissas estabelecidas como norteadoras, no sentido de orientar a concepção, a estruturação 

e o direcionamento do curso. Dentre essas premissas destacam-se: 

a) As disciplinas devem ser agrupadas em áreas compondo núcleos estruturantes ou 

direcionadores da formação do estudante, visando evitar disciplinas isoladas. Esses núcleos 

devem facilitar a realização de atividades e projetos interdisciplinares. 

b) O currículo deve incorporar elementos que facilitem a flexibilização de práticas de 

ensino e aprendizagem e de conteúdos. Uma forma de flexibilização ocorre pelo oferecimento 

de disciplinas optativas, que permitem um vínculo mais efetivo com inovações tecnológicas, 

por exemplo. Isso é necessário pelo constante avanço da tecnologia nas áreas do curso. 

c) Os procedimentos de ensino e aprendizagem devem utilizar métodos que facilitem o 

aprendizado, a busca de complementação pelo aluno, a capacidade de raciocínio, de resolução 

de problemas e de atuação inovadora, com ética e responsabilidade social. Dentre esses 
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métodos estão o ensino baseado em projetos (incluindo os interdisciplinares), experimentos, 

projetos de pesquisa, participação em grupos de estudo, atividades práticas e de 

experimentação laboratorial. 

d) As atividades desenvolvidas a partir do projeto pedagógico devem ser 

periodicamente revistas no sentido de ajustá-lo. Essa revisão é realizada e proposta pelo NDE 

e conta com a participação dos estudantes e da comunidade. 

e) O currículo deve estimular e possibilitar a integração entre ensino, pesquisa e 

extensão. Essa integração é realizada por meio de atividades e projetos que são promovidos 

pelo corpo docente e discente do curso, pela própria Universidade e por entidades da 

comunidade. 

f) O aluno deve ser corresponsável pela sua própria formação, participando de 

atividades propostas pelo curso como grupos de estudo e projetos de ensino, pesquisa e 

extensão, sendo proativo em seus estudos. 

g) O desempenho do aluno deve incluir o desenvolvimento das competências 

essenciais necessárias à prática profissional como engenheiro de computação. Isso é provido 

pelas diversas disciplinas do curso e atividades complementares à sua formação. 

h) O curso deve implementar as políticas institucionais definidas para o curso, 

constantes no PDI, vinculando a gestão do curso à gestão institucional. O projeto pedagógico 

do curso é desenvolvido de acordo com o PDI e demais diretrizes Institucionais. 

i) O curso deve enfatizar a formação de recursos humanos no âmbito da educação 

tecnológica, para os diversos setores da economia, envolvidos em práticas tecnológicas e 

educacionais, bem como na vivência com os problemas reais da sociedade, desenvolvendo e 

aplicando a tecnologia e buscando alternativas inovadoras para resolução de problemas 

técnicos e sociais. 

Essas premissas permitem integrar e agregar os elementos de composição do projeto 

pedagógico do curso de forma a obter o perfil profissional desejado para o engenheiro de 

computação. A Figura 2 apresenta a integração desses elementos e indica, também, a 

influência do projeto pedagógico do curso e dos demais elementos envolvidos na definição e 

condução do curso de Engenharia de Computação. 
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Figura 2 – Contexto de composição do projeto pedagógico do curso 
 

 Por meio da Figura 2 é possível identificar a articulação entre a gestão institucional e a 

gestão do curso e a implementação das políticas institucionais para o curso, constantes do 

PDI. Bem, como os diversos aspectos considerados no PPC do curso e no próprio projeto do 

curso. Isso permite definir um curso que atenda interesses da comunidade interna e externa, 

mas que é pontuado em premissas de ensino, pesquisa e extensão da própria Universidade. 

 

 

2.4.2 Núcleos Estruturantes de Conhecimento e sua Integração 

  

Como forma de proporcionar a colaboração entre os docentes, a integração entre os 

alunos e que o perfil definido para o egresso pudesse ser alcançado em sua plenitude, foi 

elaborada uma forma de interação entre as disciplinas. Essa interação está representada 

esquematicamente na Figura 3, definindo a organização conceitual do curso de Engenharia de 

Computação. 

 Essa organização conceitual visa à formação integral do estudante que deve 

 
Projeto pedagógico 
do curso 

Currículo do curso 
Políticas e diretrizes 
para o curso 
Necessidades de 
mercado 

direcionam   

Perfil do egresso e 
objetivos do curso 
PDI e PPI 
Campos de atuação e 
habilitações profissional 
Legislação Nacional 
Recomendações de 
Conselhos Profissionais 

auxiliam na  
composição 

Curso Engenharia de 
Computação 

Define e orienta a 
execução 

fornecem 
apoio/suporte 

Departamento 
Educação 
Núcleo de Ensino 
Regulamentos da 
organização didático-
pedagógica 
Núcleo de Apoio 
Psico-pedagógico e 
Assistência 
Estudantil 
Ouvidoria 
Institucional 

NDE do Curso 
Colegiado do Curso 
Representação 
estudantil 
Regimentos e 
regulamentos da 
UTFPR 
DCIs, DCNs e 
Legislação Nacional 

auxiliam a 
coordenação 

Iniciativas de 
desenvolvimento regional  
PROREC  
DIREC 
SBC 
 

fornecem vinculo com 
a comunidade 



 

 
Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia de Computação      UTFPR/Câmpus Pato Branco 

43 

 

possibilitar que o mesmo desenvolva as competências e as habilidades que definem o seu 

perfil e que ele se desenvolva como um sujeito autônomo, em uma concepção ampliada de 

cidadania. Essa concepção considere a corresponsabilidade do indivíduo com a preservação 

da Natureza, incluindo suas formas orgânicas e inorgânicas, e uso consciente e otimizado dos 

seus recursos; e que ele tenha atitudes pessoais e profissionais inovadoras e de acordo com 

valores comprometidos com a ética da vida e da convivência em sociedade. 

 
Figura 3 – Organização conceitual do curso de Engenharia de Computação 
 

 Visando que a formação do aluno conduza à obtenção do perfil definido para o 

egresso, como representado na Figura 3, a sustentação para a obtenção desse perfil são as 

disciplinas que compõem o núcleo básico. E os eixos estruturantes (representados 

verticalmente na Figura 3) compõem os núcleos profissionalizante e específico. A formação 

do aluno está assentada em uma sólida formação básica e dessa base emergem e se sustentam 

os eixos estruturantes. Os conteúdos curriculares desses eixos são complementados pelas 

atividades complementares, estágio, trabalho de conclusão de curso e as disciplinas optativas. 

As atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas, principalmente, por meio de projetos 

e grupos de estudos definem os elementos agregadores que em espirais crescentes consolidam 



 

 
Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia de Computação      UTFPR/Câmpus Pato Branco 

44 

 

a formação do aluno em direção ao perfil definido para o egresso. 

 Os eixos estruturantes se referem as grandes subáreas do curso que agregam as 

disciplinas em núcleos de conhecimento. Esses eixos representam subáreas ou agrupamentos 

de disciplinas relacionadas. Essas subáreas definem escopos de conhecimento do curso. As 

atividades de extensão complementam o perfil profissional no sentido da sua formação 

cidadã. A extensão é uma forma de o aluno exercitar o seu papel como agente na construção 

da cidadania, que ocorre, nesse caso, pelas oportunidades oferecidas aos que podem 

beneficiar-se de ações de inclusão digital e social, por exemplo. 

 À medida que o aluno avança no curso essas subáreas conduzem mais efetivamente à 

obtenção do perfil definido para o egresso. Como forma de representar a agregação que os 

conteúdos do curso representam na formação do egresso, a Figura 2 é maior em seu topo do 

que em sua base. Isso significa que o conhecimento é crescentemente produzido e esse 

crescimento é impulsionado por atividades de ensino, pesquisa e extensão. Nessa espiral, 

projetos de ensino se referem às outras atividades além do ensino formal do conteúdo de cada 

disciplina, como, por exemplo, desenvolvimento de produtos (software que pode ser integrado 

a hardware) para apresentar nos eventos promovidos pela Universidade.  

Oficina de integração, estágio curricular, TCC e atividades complementares atuam 

como eixos integradores entre as demais disciplinas do curso. É uma oportunidade de o aluno 

implementar soluções para problemas utilizando conteúdos adquiridos nas disciplinas que 

compõem as áreas definidas para o curso. A oficina de integração permite a realização de 

trabalhos interdisciplinares que visam à consolidação de conhecimento e conteúdo, o 

desenvolvimento de ideias inovadoras e a experimentação prática.  

As disciplinas optativas complementam os conteúdos das disciplinas obrigatórias 

permitindo ao aluno direcionar a especialização do seu conhecimento e manter-se atualizado 

com novidades e inovações tecnológicas. 

A coluna central da Figura 2 representa a solidificação dos saberes do aluno e no seu 

interior as competências e as habilidades desenvolvidas ao longo de todo o curso e o 

conhecimento adquirido. Esses saberes se consolidam e se constroem à medida que as 

disciplinas que compõem os eixos estruturantes e as complementações, como o estágio 

curricular obrigatório e as atividades complementares, são realizadas. A oficina de integração, 

os projetos, o estágio e o trabalho de conclusão de curso auxiliam a fornecer uma visão prática 

e integrada aos conteúdos curriculares. As disciplinas optativas são organizadas em áreas de 

aprofundamento visando proporcionar maior flexibilidade para os alunos na sua formação, 
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independentemente de optarem por programas de mobilidade estudantil. Essas áreas de 

aprofundamento fornecem ênfases opcionais, dentro das grandes áreas do curso. A construção 

do conhecimento, das habilidades e das competências é conduzida por atividades de ensino, 

pesquisa e extensão.  

 O núcleo básico é composto por disciplinas denominadas comuns aos cursos de 

Engenharia da UTFPR. Essas disciplinas permitem a flexibilidade curricular e a mobilidade 

entre cursos e entre os câmpus da UTFPR de forma simples e eficiente. As disciplinas comuns 

são aquelas organizadas por áreas do conhecimento e possuem a mesma nomenclatura, carga 

horária e ementa e poderão ser utilizadas por qualquer curso de graduação, inclusive de 

diferentes modalidades, para a formação da estrutura curricular do curso. Visa-se, assim, 

incrementar a possibilidade de os discentes conseguirem matrícula nas disciplinas, 

principalmente naquelas em que não obtiveram êxito anteriormente, visto que existirá mais de 

uma turma da mesma disciplina e em horários diferentes. Com isso, é esperado redução de 

alunos retidos em disciplinas, que ocorre principalmente nos primeiros períodos dos cursos de 

graduação. 

A seguir as subáreas representadas como u eixos estruturantes na Figura 3, são 

descritas por meio dos seus objetivos que visam a capacitação do aluno no atendimento ao 

perfil definido para o egresso do curso. 

 a) Teoria da computação 

Com objetivos de: 

• Desenvolver a capacidade de raciocínio abstrato (lógico-matemático) como um 

todo; 

• Tomar contato com conceitos matemáticos básicos empregados no tratamento 

formal de alguns aspectos da computação; 

• Utilizar uma notação rigorosa para expressar conceitos, propriedades de programas 

e sistemas de computação; 

• Aprender a argumentação de forma rigorosa; 

• Familiarizar-se com a escrita matemática formal e a linguagem computacional; 

• Capacitar o aluno para o desenvolvimento sistematizado e formalizado das idéias e 

modelos básicos associados à computabilidade e à solucionabilidade de problemas; 

• Apresentar a intratabilidade e classes específicas de problemas e soluções 

eficientes para eles, sabendo decidir o que pode e o que não pode ser resolvido 

eficientemente pelo computador. Buscar métodos de solução para problemas 
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Intratáveis; 

• Descrever, formalmente, os componentes de um compilador. Projetar linguagens 

de programação. Projetar e implementar compiladores e/ou interpretadores. 

b) Desenvolvimento de sistemas  

Com objetivo de:  

• Definir os requisitos de sistemas computacionais; 

• Realizar estudo de viabilidade e de tecnologias a serem utilizadas na 

implementação de sistemas computacionais; 

• Realizar análise, projeto e arquitetura de sistemas computacionais; 

• Implementar sistemas computacionais, incluindo sistemas embarcados; 

• Gerenciar o desenvolvimento e a execução de projetos de software. 

c) Redes de computadores e sistemas operacionais 

Com objetivo de:  

• Elaborar, implantar, gerenciar e mantém projetos lógicos e físicos de redes de 

computadores locais e de longa distância, que formam a infra-estrutura para a 

execução de aplicações distribuídas; 

• Capacitar no desenvolvimento de aplicações distribuídas usando diferentes 

tecnologias existentes. 

d) Sistemas de controle 

Com objetivo de:  

•  Identificar e representar sinais de tempo contínuo    e discreto, também como 

conhecer as ferramentas matemáticas para análise de sistemas lineares e invariantes no 

tempo, contínuos e discretos. 

• Modelar sistemas dinâmicos em geral, assim como compreender e analisar 

   sistemas lineares e invariantes no tempo utilizando ferramentas matemáticas 

   no domínio do tempo e da frequência. Também deverá compreender as 

   principais ações de controle usadas em sistemas de controle automático. 

• Analisar e projetar sistemas dinâmicos e de controle em tempo 

   contínuo, utilizando o método do lugar das raízes, da resposta em 

   frequência e através de espaço de estados. Também deverá ser capaz de 

   implementar os controladores projetados analogicamente. 

• Representar e analisar sistemas dinâmicos e projetar controladores em 
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   tempo discreto. Além disso, estará apto a implementar controladores 

   digitais utilizando dispositivos microprocessados. 

e) Fundamentos de computação 

Com objetivos de: 

• Desenvolver o raciocínio lógico computacional; 

• Conhecer diferentes paradigmas de programação, enfatizando os paradigmas 

estruturado e orientado a objetos; 

• Fornecer a base de algoritmos, estruturas de dados e conceitos de orientação a 

objetos para que o aluno possa modelar problemas usando estruturas adequadas; 

• Criar e/ou adaptar algoritmos para a manipulação de estruturas de dados; 

• Testar e analisar o desempenho de algoritmos. 

f) Eletrônica 

Com objetivo de:  

• Realizar modelagem, análise e projeto de circuitos eletrônicos, realizando 

simulações e implementações com dispositivos semicondutores analógicos 

discretos e integrados.  

g) Sistemas digitais 

Com objetivo de:  

• Analisar, projetar, otimizar, simular e implementar sistemas digitais, aplicando 

desde circuitos básicos, envolvendo portas lógicas, até sistemas embarcados 

regidos por sistema operacional, operando em tempo real ou não, implementando-

os com dispositivos eletrônicos comerciais de lógica convencional e 

reconfigurável. 

 Esses eixos estruturantes compõem disciplinas de formação específica para o aluno. A 

formação técnica, assim definida por ser voltada às competências técnicas e tecnológicas, é 

complementada com atividades e disciplinas que propiciem a inserção desse profissional em 

um contexto social. Além disso, é necessário que o aluno seja proativo, com iniciativa, 

capacidade de trabalhar em equipe, inovador e empreendedor, sempre respeitando a ética, o 

direito dos outros e tendo responsabilidade com a preservação do ambiente e a inclusão social. 

Esses outros aspectos são trabalhados por disciplinas como as Humanidades e pela 

participação em projetos e atividades de extensão promovidas pela própria Universidade, pelo 

curso e pelos próprios alunos, com apoio e auxílio do corpo docente do curso e da 

Universidade. 
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 Como forma de complementar a formação acadêmica são também estimuladas e 

promovidas atividades como visitas técnicas a empresas, participação em feiras e eventos, 

possibilitando a troca de informações, a interação com outros estudantes e com o seu futuro 

mercado profissional e o contato com tecnologias, equipamentos, bens e serviços. 

Com o contexto representado na Figura 3, pretende-se que o Engenheiro de 

Computação, formado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, câmpus Pato 

Branco, seja capaz de promover ações voltadas a cidadania; de tomar suas decisões com 

responsabilidade ambiental, econômica, social, política e cultural; de ser um profissional 

dinâmico, ético, inovador e empreendedor, fazendo o melhor uso da técnica e da tecnologia 

para a resolução de problemas na sua competência de atuação. 

 
2.4.3 Premissas para a Atuação Pedagógica no Curso 

 
As premissas representam os conceitos e as concepções nas quais estão fundamentadas 

a atuação pedagógica do curso e as políticas de ensino adotadas. Essas premissas têm como 

base o constante no PDI institucional e a concepção do curso e visam alcançar o perfil 

definido para o egresso. Essas premissas são: 

a) Articulação entre ensino, pesquisa e extensão. A pesquisa acadêmica permite 

possibilitar a busca pelo conhecimento e de ampliá-lo e constitui-se como parte inseparável do 

ensino, permitindo a sua renovação. As atividades de extensão constituem práticas 

acadêmicas articuladas ao ensino e à pesquisa, que permitem estabelecer os vínculos entre as 

necessidades de soluções para problemas reais da sociedade e o conhecimento acadêmico. O 

contato com a comunidade é uma oportunidade para a socialização do conhecimento 

produzido na Instituição e para a criação de novos conhecimentos que possam contribuir para 

o desenvolvimento e inclusão social.  

b) Articulação entre teoria e prática. As atividades humanas são realizadas com base 

em elaboração mental e em teorias nas quais se referenciem, ainda que a prática seja o 

objetivo da aprendizagem a teoria fundamenta a prática. Assim, essas dimensões são 

trabalhadas nas disciplinas do curso e em seus projetos, sempre que possível de forma 

indissociável para que o aluno tenha uma formação integral. A carga horária das disciplinas é 

dividida entre teoria e prática como forma de assegurar que ambas ocorram. Para a realização 

das aulas práticas definidas como de laboratórios há ambientes específicos, fornecendo 

subsídios para uma prática consolidada. E, portando, as aulas práticas de laboratório são 

denominadas como atividades de laboratório. 
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c) Desenvolvimento de competências profissionais. A atuação competente do 

engenheiro de computação, como profissional, envolve atitude relacionada com a qualidade 

do trabalho, a ética do comportamento, o cuidado com o ambiente, a convivência participativa 

e solidária, iniciativa, criatividade, inovação e capacidade de trabalhar em equipe e de ser 

autodidata. E, assim sendo, por sua natureza e características, a educação profissional e 

tecnológica deve abranger o desenvolvimento de competências profissionais tecnológicas, 

gerais e específicas, incluindo os fundamentos científicos e humanísticos necessários ao 

desempenho profissional e a uma atuação cidadã. Como forma de capacitar o engenheiro de 

computação para essas competências, o curso: 

 c.1) Adota métodos de ensino, por meio do seu corpo docente, que propiciem o 

desenvolvimento de capacidades para resolver problemas que integrem a vivência e a prática 

profissional. Isso é realizado por meio de projetos interdisciplinares, projetos práticos em 

disciplinas, atividades de estágio e de trabalho de conclusão do curso, dentre outros. 

 c.2) Estímulo à criatividade, à autonomia intelectual e ao empreendedorismo. Uma das 

formas de incentivo à criatividade ocorre por meio da participação em grupos de estudos e no 

desenvolvimento de projetos para a exposição anual promovida pela UTFPR, denominada 

ExpoUT. O suporte ao empreendedorismo é fornecido pelo PROEM (Programa de 

Empreendedorismo) da Universidade e por iniciativas da APL local. 

c.3) Valorização das relações entre conteúdo e contexto. Essa valorização ocorre pelo 

desenvolvimento de projetos interdisciplinares pontuados em problemas e situações práticas, 

pelos grupos de pesquisa e de estudo, oficina de integração, pela realização de atividades de 

extensão que visam inclusão digital e social. 

c.4) Integração de conteúdos de diferentes campos. Essa integração é realizada por 

meio dos projetos de ensino, pesquisa e extensão, incluindo os interdisciplinares. E são vistos 

como uma forma de romper com a segmentação e o fracionamento, entendendo que os 

conhecimentos se inter-relacionam, contrastam-se, complementam-se, ampliam-se, influem 

uns nos outros. 

d) Flexibilidade curricular. A flexibilidade curricular permite que as disciplinas e seus 

conteúdos atendam demandas da sociedade, a evolução do processo de conhecimento, da 

evolução da tecnologia e para uma formação crítica e cidadã dos alunos. A flexibilização no 

curso de Engenharia de Computação ocorre pela integração entre as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, pelas atividades de estágio e trabalho de conclusão de curso, pela 

interação com profissionais do setor, pelas disciplinas optativas e os projetos 
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interdisciplinares. As disciplinas optativas permitem incorporar mais rapidamente novos 

conteúdos ao curso. 

e) Mobilidade acadêmica. A mobilidade ocorre com Instituições dentro do país e com 

outros países, a denominada mobilidade estudantil internacional, por meio de programa da 

própria UTFPR. A mobilidade também ocorre entre os cursos da Instituição. O aluno do curso 

de Engenharia de Computação poderá cursar disciplinas correspondentes àquelas do núcleo 

básico, profissionalizante, profissionalizante específico e grupos de disciplinas em áreas de 

aprofundamento afins ao seu curso em outros cursos de engenharia da UTFPR. Essas 

possibilidades flexibilizam a estrutura curricular e permitem a mobilidade acadêmica entre os 

Câmpus da UTFPR. 

 

2.4.4 Políticas e Procedimentos de Ensino, Pesquisa e Extensão Adotados 

 

De acordo com o PDI da UTFPR, na concepção dos seus cursos devem ser 

considerados os seguintes pressupostos: interdisciplinaridade; integração entre ensino, 

pesquisa e extensão; articulação entre a teoria e a prática; flexibilidade curricular; mobilidade 

acadêmica; formação embasada em princípios éticos e sociais e que permitam a formação de 

cidadãos críticos e reflexivos. Os cursos devem, ainda, enfatizar as disciplinas com atividades 

práticas, desenvolvidas com vistas à aplicabilidade do conteúdo teórico tais como: visitas 

técnicas, estudos de caso, atividades de laboratório, desenvolvimento de projetos, dentre 

outras. E, também, que as disciplinas de formação profissional específica dos cursos de 

Engenharia devem ter atividades práticas com carga horária mínima igual a metade da carga 

horária total desse grupo de disciplinas. E, por fim, que as metodologias de ensino utilizadas 

nas disciplinas estejam expressas no PPCs e presentes nos Planos de Ensino das disciplinas. 

Considerando o exposto no parágrafo anterior, que é proveniente do PDI, os 

procedimentos metodológicos do curso de Engenharia de Computação envolvem a 

participação do estudante visando favorecer a construção do conhecimento. Os conteúdos 

curriculares são apresentados a partir de referências como livros didáticos e artigos técnicos e 

científicos e no conhecimento e na experiência dos professores das disciplinas. Também são 

incentivados debates e/ou discussões fundamentadas em referencial teórico adequado e/ou de 

experiências concretas que permitam a análise reflexiva e o aprendizado pelo discente. 

Procura-se continuamente estabelecer a interdisciplinaridade realizando atividades que 

relacionam conteúdos de diversas disciplinas que compõem o curso, bem como o vínculo 
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entre ensino, pesquisa e extensão. 

Alia-se a teoria à prática por meio de aulas práticas, atividades de laboratório, visitas 

técnicas e pelo desenvolvimento de projetos, incluindo os de pesquisa. Outro aspecto de apoio 

à aprendizagem prática no curso de Engenharia de Computação é a possibilidade de os 

estudantes participarem de grupos de estudos, como, por exemplo, o de Computação Móvel e 

de Robótica. Esses grupos de estudo possibilitam ao estudante colocar em prática 

conhecimentos adquiridos nas disciplinas do curso, além da aprendizagem de conceitos e 

conteúdos. É uma oportunidade de o aluno ser proativo e sujeito do seu próprio 

conhecimento, sendo autodidata e interagindo em equipe no aprendizado e na descoberta de 

conhecimento. É, também, uma oportunidade de o aluno desenvolver produtos que visam 

resolver problemas práticos, sejam soluções para o mercado ou como objeto de estudo. Desse 

desenvolvimento surgem publicações técnicas e científicas, além de aprendizado. E, ainda, 

uma oportunidade de o aluno utilizar o seu conhecimento para resolver ou minimizar 

problemas sociais como os relacionados a inclusão digital, acesso a novas tecnologias e 

preparação para o mercado de trabalho de pessoas que possam beneficiar-se de ações de 

inclusão digital e social. 

Como prática de ensino também é adotada: o desenvolvimento de trabalhos 

acadêmicos em equipe, estes são realizados com o intuito de desenvolver o espírito de equipe, 

a cooperação e a busca conjunta de soluções. Essa prática é estimulada e incentivada pela 

coordenação do curso. 

O aprendizado também ocorre pela participação dos estudantes em congressos, 

seminários e simpósios da área, palestras e minicursos como os ofertados em eventos 

promovidos pelo Câmpus, pelas iniciativas de desenvolvimento regional e por outras 

entidades. Essa participação dos alunos ocorre como ouvintes ou como ministrantes de 

minicursos, palestrante e na exposição de artigos e trabalhos. 

A extensão também ocorre pelo envolvimento da área de Informática com a 

comunidade empresarial visando desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão do curso. Esse envolvimento é realizado, inclusive, pelos 

cursos de especialização e extensão oferecidos à comunidade interna e externa. 

A premissa norteadora das atividades de extensão visa atender aos pressupostos do 

Plano Nacional de Extensão, com foco nos oito eixos temáticos (comunicação, cultura, 

direitos humanos, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção e trabalho), tendo 

como objetivo assegurar que o curso estreite sua relação com a sociedade, buscando a 
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superação das atuais condições de desigualdade e exclusão, atuando no foco de inclusão 

digital como promotora de inclusão social.  

O Curso de Engenharia de Computação incentiva e fomenta a realização de projetos e 

atividades de extensão com efetiva participação de professores e alunos. Atualmente há um 

projeto de extensão em andamento com foco em inclusão digital e social que ao mesmo são 

agregadas atividades. O objetivo é que esse projeto se mantenha ativo indefinidamente. As 

atividades vinculadas ao mesmo são definidas de acordo com necessidades e interesses da 

comunidade. Contudo, o foco é de inclusão social e digital e oportunidades de trabalho. 

Dentre as atividades realizadas estão cursos de sistema operacional e aplicativos, 

desenvolvimento de páginas web, recomposição de computadores e oficinas de robótica. 

A política de pesquisa adotada pelo curso visa fortalecer as atividades realizadas com 

os discentes pelo aprimoramento de conteúdos e pela participação de alunos visando 

desenvolver neles o perfil de pesquisador. A coordenação do curso de Engenharia de 

Computação fomenta e incentiva o desenvolvimento de projetos pelo corpo docente: internos 

(em particular o programa institucional de iniciação científica, iniciação tecnológica e 

programa de ações afirmativas para inclusão social) e externos para a concorrência em editais 

e outros, visando obter recursos para os projetos. Os recursos incluem de equipamentos a 

bolsas para os discentes envolvidos nos projetos. 

A forma de condução e realização das atividades de ensino, pesquisa e extensão 

adotada pelo curso e exposta nesta seção fundamenta os tipos de atividades realizadas visando 

consolidar o processo de ensino-aprendizagem. Essas atividades estão apresentadas na 

subseção a seguir. 

 

2.4.4.1 Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão Desenvolvidas  

 

As atividades realizadas pelos alunos se centram em metodologias, técnicas e 

procedimentos que visam desenvolver o espírito científico, técnico e tecnológico e a formação 

cidadã de um profissional empreendedor. Essas atividades não se restringem a, mas abrangem 

as apresentadas a seguir. 

 a) Aulas teóricas – nas aulas teóricas os alunos adquirem conhecimentos relacionados 

aos conteúdos curriculares das disciplinas. Essas atividades podem ser desenvolvidas como 

aulas expositivas e dialogadas, com a realização de atividades individuais e em grupo, em 

salas de aula ou espaços compatíveis. Essas aulas podem ser realizadas utilizando lousas, 
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equipamentos multimídia e outros materiais e equipamentos didáticos. 

 b) Aulas práticas – nas aulas práticas os alunos recebem e desenvolvem 

conhecimentos relacionados a realização de exercícios que pode ocorrer com o uso de 

equipamentos como computadores. As aulas práticas caracterizadas como em laboratório são 

as práticas laboratoriais realizadas nas disciplinas profissionalizantes, com o objetivo de 

aumentar a capacidade do futuro profissional em desenvolver protótipos, projetar e 

implementar soluções e desenvolver aplicativos em linguagens de baixo, médio e alto nível, 

testar tecnologias e conceitos experimentar na prática conceitos e teorias. As aulas de 

laboratório relacionadas a física, química, elétrica, eletrônica, digitais, robótica, dentre outras 

são realizadas em ambientes próprios. Os laboratórios especializados possuem regulamentos 

específicos. 

c) Desenvolvimento de projetos – esse tipo de atividade é desenvolvido 

preferencialmente em grupos de alunos e pressupõe o uso de conhecimentos teóricos 

adquiridos nas disciplinas do curso. Os projetos podem ser de ensino, pesquisa e extensão. 

Um mesmo projeto pode abranger as três áreas. Os projetos vinculados às disciplinas 

curriculares são denominados de projetos de ensino e podem ser interdisciplinares. Os 

projetos de pesquisa possuem caracterização própria e podem atender ao estabelecido em 

editais internos e externos. Os projetos de extensão visam levar o conhecimento produzido e a 

contribuição da Universidade para o desenvolvimento social e inclusivo da comunidade. O 

desenvolvimento de projetos também visa publicações técnicas e científicas. Como forma de 

consolidar o desenvolvimento de projetos, o curso de Engenharia de Computação tem como 

meta ter o seu grupo PET (Programa de Educação Tutorial). 

d) Estágio curricular obrigatório – no estágio o aluno realiza atividades 

profissionalizantes relacionadas às áreas do curso de Engenharia de Computação junto às 

organizações empresariais. O estágio é regido por regulamento próprio.  

e) Visitas técnicas – as visitas técnicas possibilitam aos alunos vivenciar in loco as 

atividades inerentes a sua formação, além de agregar conhecimento à formação acadêmica por 

visualizar a aplicabilidade prática de conceitos. Essas visitas também proporcionam que o 

aluno conheça diferentes empresas e mercados nos quais ele poderá atuar como engenheiro de 

computação. 

f) Trabalho de conclusão de curso – essa atividade possibilita ao aluno a aplicação 

dos conhecimentos adquiridos por meio do desenvolvimento de um trabalho que envolva as 

habilidades e as competências construídas anteriormente no curso. No TCC, o aluno deverá 
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encontrar por si próprio as soluções para projetar e implementar o resultado pretendido. O 

TCC de cada aluno conta a orientação de um professor. 

g) Atividades complementares – a realização de atividades complementares tem por 

objetivo enriquecer o processo de ensino-aprendizagem pela realização de atividades de 

complementação à formação social, humana e cultural; atividades de cunho comunitário e de 

interesse coletivo; e atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional. 

Essas atividades são categorizadas em três grupos e atendem a um regulamento próprio, com 

indicativo de atividades para cada um dos grupos e a respectiva pontuação. 

A UTFPR possui um regulamento institucional para as atividades complementares 

com atividades sugeridas aos três grupos estabelecidos. No ano de 2011, o Curso de 

Engenharia de Computação incluiu atividades nesses grupos e adaptou a respectiva pontuação 

visando que essas atividades sejam mais efetivas aos seus objetivos e ao perfil pretendido para 

o seu egresso do curso. Esse trabalho de revisão das atividades complementares é realizado 

periodicamente, respeitado o regulamento vigente da UTFPR, As alterações são analisadas e 

propostas pelo NDE e validadas pelo Colegiado do Curso. 

A UTFPR oferece atividades categorizadas como complementares. Na UTFPR, 

câmpus Pato Branco, são, atualmente, exemplos dessas atividades: a) grupo de teatro; b) 

campanhas do Grupo CIMCO (Comunidade Integrada na Multiplicação de Conhecimentos) 

como de doação e de auxílio em atividades comunitárias, as atividades promovidas pela área 

em entidades assistenciais como asilos e creches e escolas públicas, as atividades relacionadas 

aos projetos de inclusão social e digital da área de informática; c) atividades esportivas 

periódicas oferecidas aos acadêmicos; d) cursos de línguas oferecidos pelo CALEM (Centro 

Acadêmico de Línguas Estrangeiras Modernas). 

h) Oficina de integração – a oficina de integração, disciplina ofertada no sétimo 

período do curso, é baseada no desenvolvimento de projetos interdisciplinares e tem como 

objetivo oportunizar ao aluno integração entre as várias competências adquiridas até aquele 

momento. Tendo cursado esta disciplina, o aluno terá praticado a necessária convergência 

entre as áreas de Eletrônica e de Informática, característica específica do Engenheiro de 

Computação, além de ter aumentado a sua capacidade de projetar soluções completas em 

tecnologia da informação. 

i) Maratona de programação – a participação na Maratona de programação da SBC, 

conta com um trabalho de preparo e treinamento realizado por professores do curso. Esse 

preparo é baseado na ideia de grupo de estudos, em que os alunos estudam tutorados por 



 

 
Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia de Computação      UTFPR/Câmpus Pato Branco 

55 

 

professores. 

j) Grupos de estudo – são atividades que mobilizam os alunos a aprofundar os seus 

conhecimentos e a auxiliar em dificuldades de aprendizado em áreas e conteúdos específicos 

do curso. Das atividades realizadas, os participantes são incentivados a desenvolver 

publicações técnicas e mesmo científicas. Esse incentivo ocorre, inclusive, no sentido de 

valorizar o trabalho realizado pelos alunos. Como exemplos de grupo de estudos atuais citam-

se o grupo de Computação Móvel e o grupo de Robótica. 

k) Grupo de pesquisa – o GETIC possui participação ativa de alunos do curso de 

Engenharia de Computação. Os alunos participam dos projetos desenvolvidos pelos 

professores. Assim, os acadêmicos vão construindo o hábito e a habilidade de pesquisa e 

agregam conhecimento aos conteúdos adquiridos em sala de aula. 

l) Projeto de inclusão social e digital – esse projeto da Área de Informática é uma 

iniciativa que agrega atividades variadas, como, por exemplo, cursos de sistema operacional e 

aplicativos no ambiente Linux e de desenvolvimento de páginas web, recomposição de 

computadores, atividades físicas, oficinas de robótica e cursos e oficinas de letramento. Esse 

projeto é uma oportunidade de promover a formação do viés social no acadêmico, 

propiciando a ele transmitir seu conhecimento aos outros, de minimizar desigualdades sociais 

e de oportunizar inserção social e digital aos que dela podem beneficiar-se. O projeto possui 

execução contínua e as suas atividades são realizadas de acordo com as necessidades e 

interesses da comunidade atendida. 

m) Atividades de extensão – são atividades desenvolvidas pelo curso, através de seus 

professores e alunos, que visam interligar o curso e a comunidade nas suas atividades de 

ensino e de pesquisa, proporcionando a formação do profissional cidadão através da busca 

constante do equilíbrio entre as demandas sociais e as  inovações que surgem do trabalho 

acadêmico. No curso de Engenharia de Computação, essas atividades envolvem: a) 

oferecimento de cursos, oficinas, palestras e seminários na área de informática para a 

comunidade visando inclusão digital e preparo para o mercado de trabalho; b) participação 

anual na ExpoUT, feira anual dos cursos que ocorre na universidade, de modo a difundir à 

comunidade as inovações e os trabalhos desenvolvidos pelo curso, assim como apresentar 

para a comunidade o papel do Engenheiro da Computação; c) oferecimento de projetos 

ligados ao ensino básico da robótica a alunos do ensino médio. 

n) Participação em eventos – a participação em eventos técnicos e científicos que 

visam à divulgação de conhecimento que é resultado de pesquisas e de desenvolvimento de 
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tecnologias, inovações e produtos na área, por exemplo, permite ao aluno complementar o seu 

conhecimento, verificar aplicações práticas dos conteúdos das disciplinas e visualizar as 

possíveis áreas de atuação profissional e/ou acadêmica. 

Os resultados das atividades acadêmicas desenvolvidas dentro dos programas de 

pesquisa e extensão - incluindo PIBIC, PIBITI e Ações Afirmativas - são apresentadas à 

comunidade por meio do Seminário de Iniciação de Iniciação Científica e Tecnológica 

(SICITE) e SEI (Seminário de Extensão e Inovação). Nesses seminários os alunos têm a 

oportunidade de divulgar seus trabalhos e de trocar experiências com alunos de todos os 

câmpus da UTFPR.  

As iniciativas de desenvolvimento tecnológico da região, agregadas sob a 

denominação APL, na qual participam as instituições de ensino local, realizam um evento 

anual (atualmente denominado Tecsul) que visa fomentar o desenvolvimento tecnológico da 

região. Nesse evento são realizadas palestras e minicursos. Os palestrantes são profissionais 

de destaque nas áreas do curso e os minicursos são realizados por profissionais, incluindo 

alunos e egressos dos cursos da UTFPR. 

o) Atividades extra-classe – são atividades desenvolvidas sob a orientação, 

supervisão e avaliação de docentes e realizadas pelos discentes em horários diferentes 

daqueles destinados às atividades presenciais. Um tipo de atividade extra-classe realizado pela 

Instituição é denominado de APS (Atividade Prática Supervisionada). Essas atividades são 

previstas nos Planos de Ensino das disciplinas que as utilizarem.  

O regulamento das APSs da UTFPR considera como atividades práticas 

supervisionadas: práticas em laboratório; desenvolvimento de projetos; estudos dirigidos; 

trabalhos individuais e em grupo; atividades de campo; oficinas; seminários; desenvolvimento 

de trabalhos acadêmicos; dentre outras. 

O curso de Engenharia de Computação adota a política que as APSs tenham ênfase na 

realização de atividades em grupo, que envolvam pesquisa e sejam interdisciplinares. Assim, 

essas atividades se articulam com o processo de formação global do aluno. 

 

2.4.4.2 Interdisciplinaridade e articulação entre Atividades de Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

 

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná tem se preocupado em promover 

ativamente a integração entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão, reconhecendo que 
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essas atividades, quando adequadamente articuladas e executadas de forma balanceada, 

potencializam umas as outras.  A Figura 4 apresenta a interação entre essas atividades, os seus 

mecanismos motivadores e os resultados na visão do curso de Engenharia de Computação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   Figura 4 – Interação entre ensino, pesquisa e extensão, mecanismos motivadores e resultados 
  

 Na Figura 4, os três elos que representam ensino pesquisa e extensão definem as 

formas de interação entre essas atividades. O objetivo do curso é que esses três tipos de 

atividades estejam sempre relacionados. Isso pode ocorre em proporções distintas. 

A composição dos grupos de pesquisa pode contar com docentes de outras 

Instituições, de profissionais de empresas, estudantes do ensino médio (PIBIC-JR e PIBIC-

EM, por exemplo), de graduação e de pós-graduação. O curso de Engenharia de Computação 

da UTFPR câmpus Pato Branco possui, atualmente, o grupo de pesquisa denominado GETIC 

(Grupo de Estudos e Pesquisa em Tecnologias de Informação e Comunicação) e o Grupo de 

Estudos em Computação Móvel e o Grupo de Estudos em Robótica. 

A composição dos grupos de estudo conta com professores orientadores e alunos do 

curso como participantes. Esses grupos possuem uma metodologia de atuação baseada na 

transmissão de conhecimento em cadeia. A cada semestre ingressam novos componentes nos 

grupos e os componentes veteranos auxiliam os novos no aprendizado dos conceitos iniciais. 

Por sua vez, os veteranos, como já possuem conhecimento razoável das tecnologias, ocupam-

se em estudos mais avançados resultando na produção de artigos técnicos e científicos. E, 

ainda, a participação em eventos e concursos na área de programação. 

No curso de Engenharia de computação são realizados projetos interdisciplinares no 

intuito de integrar conhecimentos e de fornecer uma visão mais aplicável e prática ao aluno. 

No primeiro período, por exemplo, é realizado um projeto cuja solução envolve conceitos e 

conteúdos de todas as disciplinas do período, visando motivá-lo para o curso. 
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O curso mantém diversas atividades de extensão, incluindo projetos de inclusão digital 

e social. As atividades de extensão são importantes não apenas como meio de difusão do 

conhecimento gerado na universidade, mas também como mecanismo de aproximação da 

realidade e de enriquecimento da prática docente. 

 

2.4.5 Sistema de Avaliação 

 

A UTFPR possui um mecanismo institucionalizado de avaliação em que os discentes 

avaliam os docentes, os docentes são avaliados por suas chefias imediatas, as chefias são 

avaliadas pelas chefias subsequentes e há, ainda, a avaliação dos setores. Como forma de 

obter um diagnóstico mais específico, o curso de Engenharia de Computação complementa a 

avaliação institucional por meio de um mecanismo próprio. A Figura 5 apresenta as formas de 

avaliação definidas para o curso de Engenharia de Computação, os seus participantes (os 

atores que as realizam) e a influência que os resultados dessas avaliações geram. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Avaliações realizadas, avaliadores e influências dos resultados 
 

Na Figura 5, os atores (que realizam as avaliações) são alunos, professores e a 

comunidade. As avaliações geram mudanças tanto no currículo do curso, como no seu projeto 

pedagógico, nas metodologias de ensino e práticas docentes e nos mecanismos de 

acompanhamento dos alunos. A avaliação de conteúdos curriculares é apenas uma das formas 
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(ou dimensões) da avaliação realizada. Os diversos tipos de avaliação realizados visam 

contribuir para melhorar a prática docente e discente e o entorno institucional para que o perfil 

definido para o egresso do curso seja alcançado com efetividade.  

Os tipos de avaliações citados na Figura 4 são definidos a seguir. 

 a) Avaliações de aprendizagem - são as avaliações realizadas pelos alunos visando 

verificar o seu desempenho e aprendizado. Essas avaliações são fundamentadas em princípios, 

destacando-se: abranger todos os aspectos que necessitem ser valorados; ser clara para não 

gerar dúvidas; ser contínua e com possibilidade de recuperação paralela para que o aluno 

possa recuperar o mais imediatamente possível o conteúdo; ser coerente com o conteúdo 

abordado e que promova a reciprocidade entre ensino e aprendizagem; ser cooperativa entre 

professores e alunos, de forma a proporcionar um mecanismo para o docente avaliar a sua 

prática e o aluno a sua dedicação ao seu aprendizado; e ser cumulativa para que o aluno possa 

agregar conteúdos, produzindo novos conhecimentos e aprendizados. As avaliações de 

aprendizagem são: 

 a.1) Avaliações de desempenho - realizadas sob a forma de testes, provas, trabalhos, 

projetos, atividades práticas, apresentações orais, dentre outros. No plano de ensino de cada 

disciplina constam as formas de avaliação previstas para a respectiva disciplina. O rendimento 

escolar é apurado por meio de verificação de frequência e avaliação de desempenho, 

conforme previsto no Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos cursos da 

UTFPR. 

 a.2) ENADE - os alunos realizam o ENADE (Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes) como ingressantes e concluintes. Os resultados obtidos dessa avaliação são 

utilizados para avaliar o projeto pedagógico do curso, a sua grade curricular e as práticas 

pedagógicas adotadas. 

 a.3) Avaliação do estágio curricular - essa avaliação segue regulamentação própria 

definida no regimento de estágio curricular obrigatório do curso. 

 a.4) Avaliação do trabalho de conclusão de curso - Essa avaliação segue 

regulamentação própria definida no regimento de trabalho de conclusão de curso e conta com 

apresentação e defesa do trabalho perante banca. 

 b) Avaliações processuais - são as avaliações realizadas pelos alunos e professores 

visando auto-avaliar a sua postura, o curso, os docentes e os discentes. Essas avaliações são 

realizadas durante o período letivo, após cerca de dois meses de aula. Assim, é possível tomar 

medidas para sanar problemas e dificuldades identificadas. Os questionários das avaliações 
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processuais são elaborados por professores e pelos alunos, por meio dos seus representantes. 

 b.1) Auto-avaliação do discente - o aluno se auto-avalia visando que ele próprio 

verifique a sua atuação como acadêmico, a sua contribuição para o próprio aprendizado e a 

sua postura diante do que é necessário para o perfil profissional objetivado pelo curso. 

 b.2) Auto-avaliação do docente - o professor se auto-avalia em relação à sua atuação 

didático-pedagógica e de conteúdo. Essa avaliação é realizada pelo professor para cada turma 

que o mesmo leciona. 

 b.3) Avaliação do docente pelo discente - os alunos avaliam os seus professores. A 

UTFPR realiza essa avaliação por meio de um sistema informatizado que garante a não 

identificação do aluno. É realizado trabalho com os acadêmicos sobre a importância dessa 

avaliação e que a façam com responsabilidade, no sentido de expor suas opiniões 

fundamentadas, de forma que elas possam efetivamente contribuir para a melhoria do curso. 

Essa forma de avaliação é utilizada pela Universidade para todos os seus cursos. O curso de 

Engenharia de computação faz uma complementação a essa avaliação por meio de 

questionário próprio. Essa avaliação ocorre em período anterior à avaliação realizada para 

Instituição, geralmente na metade do semestre letivo. 

b.4) Avaliação das turmas - os professores realizam avaliações periódicas de cada 

turma. Os resultados são discutidos em reunião conjunta com os professores de cada turma. 

Essa discussão é realizada com o objetivo de encontrar soluções para problemas que possam 

ser comuns ou recorrentes em diversas disciplinas, compartilhar metodologias e 

procedimentos de ensino, encontrar habilidades e/ou capacidades potenciais das turmas ou de 

alunos individuais e definir a melhor forma de promover e/ou estimular essas habilidades. 

 c) Avaliação curricular e do curso - é uma auto-avaliação do curso com a 

participação dos professores, alunos e comunidade. O processo de avaliação curricular 

periódica, incluindo o currículo do curso e o PPC. A avaliação do PPC é anual e visa avaliar 

se o mesmo está atendendo aos objetivos e interesses do curso e da comunidade. O NDE 

avalia os resultados obtidos desses três agrupamentos de avaliação do curso. Os resultados 

dessa avaliação devem fornecer subsídios para: identificar problemas no curso e sugerir 

formas de solucioná-los ou de encaminhamento para solução; recomendar mudanças 

curriculares; recomendar e auxiliar no desenvolvimento de novas estratégias para o 

desenvolvimento de competências e habilidades; recomendar mudanças no PPC; e 

recomendar a alocação de recursos para apoiar as áreas com necessidades. Essa avaliação 

ocorre em três agrupamentos, cujos resultados se agregam. Esses agrupamentos são: 
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c.1) Avaliação pelo docente - a avaliação curricular pelo corpo docente é realizada 

para verificar a adequação do projeto de curso, das ementas e das bibliografias das disciplinas, 

das disciplinas optativas ofertadas e das atividades acadêmicas realizadas. A avaliação do 

PPC tem o objetivo de verificar a adequação dos conteúdos ministrados nas disciplinas e das 

atividades realizadas em relação ao perfil do egresso e as necessidades do mercado 

profissional e acadêmico. Essa avaliação é realizada em reuniões dos professores do curso e 

em reuniões dos professores da área e tem periodicidade anual. A avaliação dos planos de 

ensino é realizada semestralmente pelo colegiado do curso. E tem como um dos principais 

objetivos verificar se as ementas das disciplinas estão sendo atendidas. 

c.2) Avaliação pelo discente - na avaliação curricular pelo corpo discente, 

representantes dos alunos participam da avaliação do projeto do curso. Cada turma possui um 

representante que participa das reuniões e das atividades relacionadas à revisão do projeto de 

curso. Essa avaliação tem periodicidade anual. 

c.2) Avaliação externa - esse tipo de avaliação tem o objetivo de obter a visão da 

comunidade externa sobre o curso, o seu currículo e as práticas pedagógicas adotadas. Os 

dados usados nessa avaliação incluem: o registro de notas; informações dos docentes, 

resultados da avaliação do docente pelo discente; o perfil demandado pelo mercado; novas 

regulamentações; avaliações como o ENADE e SINAES; informações sobre a infraestrutura 

física do curso; dados obtidos dos estágios realizados pelos alunos e das entidades como o 

CREA; representantes da comunidade. 

 Os estágios realizados pelos alunos são acompanhados por meio de mecanismos 

específicos definidos pela própria Universidade. O curso de Engenharia de Computação a 

partir desses relatórios de acompanhamento obtém subsídios para verificar se o perfil definido 

para o egresso está atendendo as necessidades e os interesses do mercado e se as ementas das 

disciplinas estão adequadas. 

 d) Avaliação Institucional - de acordo com o PDI, a auto-avaliação na UTFPR coleta 

indicadores qualitativos e quantitativos com a finalidade de orientar a gestão com qualidade, 

eficiência, eficácia e publicidade, balizando desta forma os rumos institucionais, tendo como 

base a legislação correspondente. Voltados para essa auto-avaliação há: uma Comissão de 

Ética, uma Ouvidoria Geral e outra específica para o câmpus Pato Branco, uma Auditoria. 

Tais componentes buscam transparência administrativa, qualidade em serviços prestados, 

prática de cidadania, entre outros. 

Dentro desse contexto a CPA (Comissão Própria de Avaliação) encarrega-se de aplicar 
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e gerenciar uma metodologia institucional em que servidores, alunos e comunidade 

participam por meio de palestras e seminários de sensibilização à participação do processo, 

aplicação de instrumentos de avaliação, análise e interpretação de dados, entre outros. Várias 

dimensões são consideradas no processo de avaliação, como, por exemplo, missão e plano de 

desenvolvimento institucional, infraestrutura física e recursos de apoio e políticas de 

atendimento aos estudantes.  

A avaliação institucional é realizada por instrumentos externos (ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio) e ENADE) e internos (perfil socioeconômico e educacional dos 

candidatos ao ingresso no curso; instrumentos do processo de avaliação do desempenho do 

pessoal da UTFPR, que abrange a avaliação geral do desempenho docente; avaliação do 

docente pelo discente; avaliação do desempenho do pessoal técnico-administrativo; avaliação 

do servidor em função de chefia; avaliação do desempenho coletivo de setores da instituição; 

pesquisa de clima organizacional; pesquisa de satisfação do cliente externo). A harmonia da 

relação entre os instrumentos externos e internos se dá pela contextualização destes com as 

características da demanda e do ambiente externo, respeitando-se as limitações regionais, para 

que possam ser superadas pelas ações estratégicas desenvolvidas a partir do processo 

avaliativo. 

Aliados a esses mecanismos e procedimentos de avaliação, a coordenação do curso de 

Engenharia de Computação conta com elementos auxiliares e contribuintes no processo de 

avaliação e gestão do curso. Entre esses elementos estão:  

a) Reuniões do colegiado sejam periódicas ou extraordinárias; 

b) Reuniões do NDE sejam periódicas ou extraordinárias; 

c) Reuniões da área de informática; 

d) Reuniões de curso; 

e) Visita da coordenação do curso às turmas; 

f) Comunicação livre entre docentes e a coordenação em um formato de interação e 

busca conjunto de problemas e implementação de soluções e melhorias; 

g) Comunicação livre entre discentes e coordenação, visando identificar necessidades 

específicas trazidas por alunos e que seja possível a melhoria da qualidade do curso. 

h) Comunicação livre entre discentes e docentes visando verificar problemas que 

possam estar ocorrendo em cada disciplina discutir soluções e implementá-las em conjunto. 
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2.5 Estrutura do Curso 

 

O currículo obrigatório do curso de Engenharia de Computação do câmpus Pato 

Branco da UTFPR está dividido em 10 semestres, abrangendo disciplinas correspondentes 

àquelas do núcleo básico, profissionalizante e profissionalizante específico. Na grade 

curricular (Figura 6) essas disciplinas são identificadas por “B”, “P”e “PE”, respectivamente. 

O aluno do curso de Engenharia de Computação poderá cursar disciplinas em outros cursos de 

engenharia da UTFPR. Essa possibilidade flexibiliza a estrutura curricular e permitem a 

mobilidade acadêmica entre os câmpus da UTFPR. 

A existência das disciplinas optativas possibilita ao aluno direcionar a ênfase de sua 

formação em áreas de seu interesse, tais como: automação, sistemas embarcados, sistemas de 

comunicação, além das citadas no núcleo profissionalizante específico. Entre as disciplinas 

obrigatórias o aluno deverá optar por disciplinas que complementem sua formação nas áreas 

de aprofundamento do curso, nas quais o mesmo poderá adquirir atribuições profissionais 

adicionais. 

A matriz curricular do Curso de Computação foi elaborada de forma a atender os 

objetivos de cada uma das áreas constantes nos núcleos básico, profissionalizante e 

profissionalizante específico. E também ao perfil definido para o egresso do curso e os 

objetivos e interesses do curso na formação integral do acadêmico. 

 

2.5.1 Áreas do Curso 

As disciplinas dos núcleos profissionalizante e profissionalizante específico e 

disciplina de Fundamentos de Programação foram agrupadas em áreas de aprofundamento, 

que são os eixos estruturantes apresentados na Figura 2. Essas áreas e as disciplinas 

vinculadas estão apresentadas no Quadro 1. 

Área Disciplinas vinculadas 
Teoria da Computação e Compiladores Lógica para Computação 

Matemática Discreta para Engenharia de Computação 
Fundamentos de Teoria da Computação. 
Compiladores 
Sistemas Inteligentes 

Desenvolvimento de sistemas Análise e Projeto de Sistemas 
Engenharia de Software 
Interação Ser Humano Computador 
Banco de Dados 1 e 2 

Redes de Computadores e Sistemas 
Operacionais 

Redes de Computadores 1 
Redes de Computadores 2 
Sistemas Distribuídos 
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Segurança Computacional 
Sistemas Operacionais 

Sistemas de controle Sistemas Lineares 
Sistemas de Controle 1 
Sistemas de Controle 2 
Controle Digital 

Fundamentos de Computação Fundamentos de Programação 
Algoritmos e Estruturas de Dados 1 
Algoritmos e Estruturas de Dados 2 
Programação Orientada a Objetos 

Eletrônica Princípios de Sistemas de Comunicação 
Eletrônica A 
Eletrônica B 
Instrumentação Eletro-eletrônica 
Oficina de Integração 

Sistemas digitais Circuitos Digitais 
Sistemas Digitais 
Arquitetura e Organização de Computadores 
Sistemas Microcontrolados 
Lógica Reconfigurável 
Sistemas Embarcados 

Quadro 1 – Áreas e disciplinas vinculadas 
 

2.5.2 Matriz Curricular do Curso 

  

 A matriz curricular do curso de Engenharia de Computação foi criada em consonância 

com Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UTFPR destacando-se os seguintes 

aspectos: 

 a) Princípios metodológicos - de acordo com o PDI, seção 3.2.3: os cursos devem dar 

ênfase às disciplinas com atividades práticas, desenvolvidas com vistas à aplicabilidade do 

conteúdo teórico, sendo que as disciplinas de formação profissional específica dos cursos de 

Engenharia deverão ter atividades práticas com carga horária mínima igual à metade da carga 

horária total desse grupo de disciplinas. O curso de Engenharia de Computação atende a essa 

especificação, essas disciplinas possuem pelo menos 50% de sua carga horária como prática. 

 b) Atividades complementares e de estágio - na seção 3.2.5 do PDI, define que os 

cursos da UTFPR compreendem atividades complementares e estágio curricular obrigatório. 

O curso de Engenharia de Computação conta com 400 horas para o estágio curricular 

obrigatório e 180 horas para a realização de atividades complementares. 

 c) Atividades práticas supervisionadas (APS) - no PDI seção 3.3.1 define APS 

como atividades desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação de docentes e 

realizadas pelos discentes em horários diferentes daqueles destinados às atividades 
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presenciais. O curso de Engenharia de Computação conta com APS em todas as disciplinas 

presenciais do curso. A carga horária das APS é integralizada ao final do semestre, e 

registrada no diário de classe e é calculada de acordo com instrução normativa da UTFPR. 

 d) Áreas de aprofundamento - de acordo com PDI seção 3.3.3, a composição das 

áreas de aprofundamento configura itinerários alternativos, com formações e perfis diversos, 

proporcionando uma boa formação e permitindo um aprofundamento em áreas de interesse 

durante o desenvolvimento da sua graduação. O curso de Engenharia de Computação 

disponibiliza 360 horas como disciplinas optativas. 

 e) Disciplinas comuns - de acordo com a seção 3.3.4 do PDI, as disciplinas comuns 

são aquelas organizadas por áreas do conhecimento e terão mesma nomenclatura, carga 

horária e ementa e poderão ser utilizadas por qualquer curso de graduação. O curso de 

Engenharia de Computação possui 26 disciplinas no núcleo básico comum às Engenharias do 

UTFPR. 

O currículo obrigatório do curso de Engenharia de Computação do câmpus Pato 

Branco da UTFPR prevê que o aluno deverá, ao longo de dez semestres (cinco anos), cursar 

3870 horas em disciplinas obrigatórias, participar de 180 horas de atividades complementares 

e realizar 400 horas em estágio curricular, totalizando 4450 horas ao final do curso. 

A matriz curricular do curso Engenharia de Computação é apresentada na Figura 6. A 

semestralização das disciplinas, as cargas horárias teóricas, práticas e totais, os tipos de 

conteúdos e o resumo das atividades do curso são relacionados na referida matriz curricular. 

Esta matriz, conforme recomendação da Câmara de Ciências e Engenharia, foi elaborada 

considerando os seguintes aspectos:  

a) Otimização da infra-estrutura física e de recursos humanos do câmpus Pato Branco, 

com o compartilhamento de disciplinas entre os cursos já oferecidos neste Câmpus. 

b) A existência do curso de Engenharia Elétrica no Câmpus, que já oferece diversas 

disciplinas com conteúdos abordados em cursos de Engenharia de Computação. 

c) Permitir mobilidade acadêmica entre cursos da UTFPR, sendo que o discente 

poderá convalidar disciplinas cursadas em quaisquer Câmpus da UTFPR. 

 
 
2.5.3 Disciplinas Obrigatórias 

 

O aluno do curso de Engenharia de Computação deverá cursar 66 disciplinas 

obrigatórias, sendo 63 eletivas e 03 optativas. Essas disciplinas estão agrupadas em três 
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núcleos de enquadramento:  

a) Básico; 

b) Profissionalizante;  

c) Profissionalizante específico. 

Na Figura 6 estão relacionadas às disciplinas e outras atividades curriculares 

obrigatórias do curso, distribuídas por semestre, com a respectiva carga horária. 



 

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia de Computação        UTFPR/câmpus Pato 
Branco 

 
                         Figura 6 - Distribuição de disciplinas, conforme semestre e área, carga semanal e semestral 
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As disciplinas da Figura 6 estão a seguir apresentadas por semestre, indicação do 

núcleo ou área a que pertencem e a suas cargas horárias como AT (Aulas Teóricas), AP 

(Aulas Práticas), APS (Atividades Práticas Supervisionadas) e TA (Total de Aulas). 

Tabela 1 - Distribuição de disciplinas, conforme semestre e área, carga semanal e semestral 
 
 
1o semestre Área/núcleo 

Carga horária (aulas) 
AT AP APS TA 

1 Cálculo Diferencial e Integral 1 Básica 102 00 06 108 
2 Geometria Analítica e Álgebra Linear Básica 102 00 06 108 
3 Comunicação Linguística Básica 34 00 02 36 
4 Introdução à Engenharia Específica 34 00 02 36 
5 Fundamentos de Programação Básica 51 51 06 108 
6 Lógica para Computação Específica 34 34 04 72 
7 Física 1 Básica 51 34 05 90 
 Total  408 119 31 558 
       

 2º semestre Área/núcleo AT AP APS TA 
1 Cálculo Diferencial e Integral 2 Básica 68 00 04 72 
2 Probabilidade e Estatística Básica 68 00 04 72 
3 Metodologia de Pesquisa Básica 34 00 02 36 
4 Química Básica 68 34 06 108 
5 Algoritmos e Estrutura de Dados 1 Profission. 68 34 06 108 
6 Desenho Técnico Básica 17 34 03 54 
7 Física 2 Básica 51 34 05 90 
8 Ciências Humanas 1 (*) Básica. 34 00 02 36 
 Total  408 136 32 576 
       

 3º semestre Área/núcleo AT AP APS TA 
1 Cálculo Diferencial e Integral 3 Básica 68 00 04 72 
2 Equações Diferenciais Ordinárias Básica 68 00 04 72 
3 Variáveis Complexas A Básica 68 00 04 72 
4 Fenômenos dos Transportes Básica 34 34 04 72 
5 Algoritmos e Estrutura de Dados 2 Profission. 34 34 04 72 
6 Ciências do Ambiente Básica 34 00 02 36 
7 Física 3 Básica 51 34 05 90 
8 Ciências Humanas 2 (*) Básica 34 00 02 36 
 Total  391 102 29 522 
       

 4º semestre Área/núcleo AT AP APS TA 
1 Sistemas Lineares Profission. 51 17 04 72 
2 Análise de Circuitos Elétricos 1 Básica 34 34 04 72 

3 
Matemática Discreta para Engenharia de 
Computação 

Profission. 34 34 04 72 

4 Cálculo Numérico Profission 34 34 04 72 
5 Programação Orientada a Objetos Profission. 34 34 04 72 
6 Circuitos Digitais Profission. 34 51 05 90 
7 Mecânica Geral 1 Básica 68 00 04 72 
8 Ciências Humanas 3 (*) Básica 34 00 02 36 
 Total  323 204 31 558 
       

 5º semestre Área/núcleo AT AP APS TA 
1 Sistemas de Controle 1 Profission. 51 34 05 90 
2 Eletrônica A Profission. 51 34 05 90 
3 Fundamentos de Teoria da Computação Específica 68 00 04 72 
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4 Análise e Projeto de Sistemas Específica 51 17 04 72 
5 Sistemas Digitais Profission. 34 34 04 72 
6 Princípios de Sistemas de Comunicação Profission. 51 17 04 72 
7 Princípios de Resistência dos Materiais Básica 51 00 03 54 
 Total  357 136 29 522 
       

 6º semestre Área/núcleo AT AP APS TA 
1 Sistemas de Controle 2 Profission. 34 34 04 72 
2 Eletrônica B Profission. 34 34 04 72 
3 Banco de Dados 1 Específica 34 34 04 72 
4 Engenharia de Software Específica 51 17 04 72 
5 Arquitetura e Organização de Computadores Especifica 34 34 04 72 
6 Sistemas Microcontrolados Profission 34 34 04 72 
7 Redes de Computadores 1 Especifica 34 34 04 72 
8 Compiladores Profission. 34 34 04 72 
 Total  323 221 32 576 
       

 7º semestre Área/núcleo AT AP APS TA 
1 Controle Digital Específica 34 34 04 72 
2 Instrumentação Eletro-eletrônica Profission. 34 34 04 72 
3 Banco de Dados 2 Específica 34 34 04 72 
4 Optativa 1  Específica 34 34 04 72 
5 Sistemas Operacionais Profission. 34 34 04 72 
6 Lógica Reconfigurável Específica. 34 34 04 72 
7 Redes de Computadores 2 Específica 34 34 04 72 
8 Oficina de Integração Profission. 00 51 03 54 
 Total  238 289 31 558 
       

 8º semestre Área/núcleo AT AP APS TA 
1 Trabalho de Conclusão de Curso 1 - TCC 1 Específica 34 34 04 72 
2 Interação Ser Humano-Computador Específica 51 17 04 72 
3 Optativa 2 Específica 34 34 04 72 
4 Sistemas Inteligentes Específica 34 34 04 72 
5 Sistemas Embarcados Específica 34 34 04 72 
6 Sistemas Distribuídos Específica 34 34 04 72 
 Total  187 221 24 432 
       

 9º semestre Área/núcleo AT AP APS TA 
1 Trabalho de Conclusão de Curso 2 - TCC 2 Específica 34 34 04 72 
2 Empreendedorismo A Básica 17 34 03 54 
3 Optativa 3 Específica 34 34 04 72 
4 Economia Básica 34 00 02 36 
5 Segurança Computacional Específica 51 17 04 72 
6 Ética, Profissão e Cidadania Básica 34 00 02 36 
 Total  170 153 19 342 

       

 10º semestre Área/núcleo AT AP APS TA 
1       
 Total  00 00 0 000 

TOTAL PERÍODOS (aulas)  2805 1581 258 4644 
TOTAIS GERAIS 

TOTAL PERÍODOS (horas) 3870 
Estágio (horas) 400 
Atividades Complementares (horas) 180 
TOTAL GERAL (horas) 4450 

(*): as disciplinas de Ciências Humanas 1, 2 e 3 serão eleitas pelo aluno dentro do grupo de 
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disciplinas apresentadas de Ciências Humanas na Seção 2.5.5.2 

Obs.1: A matriz curricular prevista visa permitir a mobilidade acadêmica entre os Câmpus da 

UTFPR. Além disso, a referida matriz permite o compartilhamento de disciplinas entre as 

coordenações de diversos cursos no câmpus Pato Branco. Assim, diversas disciplinas equivalentes 

serão ministradas em conjunto nos cursos de engenharia deste Câmpus, visando maximizar a taxa de 

aproveitamento de espaços educacionais e a relação aluno/professor. 

Obs.2: As disciplinas optativas estão agrupadas por áreas do conhecimento, conforme descritas na 

Seção 2.5.5.3. O discente pode optar por quaisquer disciplinas optativas desde que cumpra os pré-

requisitos indicados pela disciplina escolhida. As áreas das disciplinas Optativas são três: 

Informática, Elétrica e Produção. 

 

2.5.4 Composição da Formação Acadêmica 

 

A composição apresentada desdobra os conteúdos exigidos pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Engenharia conforme definido pela Resolução 

11/2002 CES/CNE (desdobramentos nas Tabelas 2 a 6).  

Tabela 2 - Conteúdos básicos 

CONTEÚDOS  DISCIPLINAS 
C.H (aulas) 

AT* AP APS TA 

Metodologia Científica e Tecnológica Metodologia de Pesquisa 34 00 02 36 

Comunicação e Expressão Comunicação Linguística 34 00 02 36 
Informática Fundamentos de Programação 51 51 06 108 
Expressão Gráfica Desenho Técnico 17 34 03 54 
Matemática Cálculo Diferencial e Integral 

1 
102 00 06 108 

Cálculo Diferencial e Integral 
2 

68 00 04 72 

Cálculo Diferencial e Integral 
3 

68 00 04 72 

Geometria Analítica e Álgebra 
Linear 

102 00 06 108 

Equações Diferenciais 
Ordinárias 

68 00 04 72 

Variáveis Complexas A 68 00 04 72 
Probabilidade e Estatística 68 00 04 72 

Física Física 1 51 34 05 90 
Física 2 51 34 05 90 

Fenômenos dos Transportes Fenômenos dos Transportes 34 34 04 72 
Mecânica dos Sólidos Mecânica Geral 1 68 00 04 72 
Eletricidade Aplicada Física 3 51 34 05 90 
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Análise de Circuitos Elétricos 
1 

34 34 04 72 

Química Química 68 34 06 108 
Ciência e Tecnologia dos Materiais; Princípios de Resistência dos 

Materiais 
51 00 03 54 

Administração Empreendedorismo A 17 34 03 54 
Economia Economia 34 00 02 36 
Ciências do Ambiente Ciências do Ambiente 34 00 02 36 
Humanidades, Ciências Sociais e 
Cidadania 

Ciências Humanas 1 34 00 02 36 
Ciências Humanas 2 34 00 02 36 
Ciências Humanas 3 34 00 02 36 
Ética, Profissão e Cidadania 34 00 02 36 

TOTAL (aulas)  1309 323 96 1728 
TOTAL (horas)     1440 
TOTAL %  4644 aulas    37,21 

Tabela 3 - Conteúdos Profissionalizantes 

CONTEÚDOS  DISCIPLINAS 
C.H. (aulas) 

AT AP APS TA 

Algoritmos e Estruturas de Dados 
Algoritmos e Estrutura de Dados 1 68 34 06 108 

Algoritmos e Estrutura de Dados 2 34 34 04 72 
Compiladores Compiladores 34 34 04 72 

Controle de Sistemas Dinâmicos 
Sistemas Lineares 51 17 04 72 
Sistemas de Controle 1 51 34 05 90 
Sistemas de Controle 2 34 34 04 72 

Eletrônica Analógica e Digital 

Eletrônica A 51 34 05 90 
Eletrônica B 34 34 04 72 
Circuitos Digitais  34 51 05 90 
Sistemas Digitais  34 34 04 72 
Sistemas Microcontrolados 34 34 04 72 

Instrumentação Instrumentação Eletro-eletrônica 34 34 04 72 

Matemática Discreta 
Matemática Discreta para 
Engenharia de Computação 

34 34 04 72 

Métodos Numéricos Cálculo Numérico 34 34 04 72 
Paradigmas de Programação Programação Orientada a Objetos 34 34 04 72 
Sistemas Operacionais Sistemas Operacionais 34 34 04 72 

Telecomunicações 
Princípios de Sistemas de 
Comunicação 

51 17 04 72 

Oficina de Integração Oficina de Integração 00 51 03 54 

TOTAL (aulas)  748 544 76 1368 
TOTAL (horas)     1140 
TOTAL% 4644 aulas    29,46 

 

Tabela 4 - Conteúdos Específicos 

DISCIPLINAS 
C.H. 

AT AP APS TA 
Introdução à Engenharia 34 00 02 36 

Lógica para Computação 34 34 04 72 

Fundamentos de Teoria da Computação 68 00 04 72 

Análise e Projeto de Sistemas 51 17 04 72 
Banco de Dados 1 34 34 04 72 
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Engenharia de Software 51 17 04 72 
Arquitetura e Organização de Computadores 34 34 04 72 
Redes de Computadores 1 34 34 04 72 
Controle Digital 34 34 04 72 
Banco de Dados 2 34 34 04 72 
Optativa 1  34 34 04 72 
Lógica Reconfigurável 34 34 04 72 
Redes de Computadores 2 34 34 04 72 
Sistemas Inteligentes 34 34 04 72 
Interação Ser Humano-Computador 51 17 04 72 
Optativa 2 34 34 04 72 
Sistemas Embarcados 34 34 04 72 
Sistemas Distribuídos 34 34 04 72 
Optativa 3 34 34 04 72 

Segurança Computacional 51 17 04 72 
TCC 1 34 34 04 72 
TCC 2 34 34 04 72 
TOTAL (aulas) 850 612 86 1548 
TOTAL (horas)    1290 
TOTAL % (4644 aulas)    33,33 

Tabela 5 - Atividades e trabalhos de síntese e integração de conhecimentos 

DISCIPLINAS C.H. (horas) 
Estágio Curricular Obrigatório 400 
Atividades Complementares 180 
TOTAL 580 

Tabela 6 - Resumo das totalizações das atividades do curso 

Atividade C.H. (horas) 
Conteúdos Básicos 1350 
Conteúdos Profissionalizantes 1230 
Conteúdos Profissionalizantes Específicos 1290 
Subtotal de horas em disciplinas 3870 
 

 
 

Trabalhos de Síntese e Integração de Conhecimentos 580 
TOTAL DE HORAS DO CURSO 4450 

 

 

2.5.5 Ementas das Disciplinas  

 

A seguir estão as ementas das disciplinas das áreas de conteúdos básicos, conteúdos 

profissionalizantes e conteúdos específicos. Os conteúdos correspondentes aos itens das 

ementas e as referências bibliográficas (básica e complementar) constam no plano de ensino 

da respectiva disciplina. 
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2.5.5.1 Ementas das Disciplinas da Área Básica, Profissionalizante e Específicas 

 

1º Período 
 
Cálculo Diferencial e Integral 1 
Carga Horária: AT(108) AP(00) TT(102) APS (06) 
Ementa: Sistematização dos conjuntos numéricos; sistema cartesiano ortogonal; relações e 
funções reais de uma variável real; limites e continuidade de funções reais de uma variável 
real; estudo das derivadas de funções reais de uma variável real; estudo da variação de 
funções através dos sinais das derivadas; teoremas fundamentais do cálculo diferencial; 
estudo das diferenciais e suas aplicações; estudo das integrais indefinidas; estudo das 
integrais definidas; aplicações das integrais definidas; integrais impróprias. 
 
Geometria Analítica e Álgebra Linear 
Carga Horária: AT(108) AP(00) TT(102) APS (06) 
Ementa: Sistemas de coordenadas; vetores; produto de vetores; aplicação de vetores ao 
estudo da reta e do plano; matrizes; sistemas de equações lineares; espaços vetoriais; 
transformações lineares; autovalores e autovetores; espaço com produto interno; cônicas e 
quádricas. 
 
Comunicação Linguística 
Carga Horária: AT(34) AP(00) TT(34) APS (02) 
Ementa: Noções fundamentais da linguagem; concepção de texto; coesão e coerência textual; 
a argumentação na comunicação oral e escrita; resumo; resenha crítica; artigo; análise e 
interpretação textual; técnicas e estratégias de comunicação oral formal. 
 
Introdução à Engenharia 
Carga Horária: AT(34) AP(00) TT(34) APS (02) 
Ementa: Conceito de Engenharia; conceitos de ciência, tecnologia e arte; noções de história 
da Engenharia; a matemática como ferramenta do engenheiro; conceitos de projeto de 
Engenharia; ferramentas de Engenharia; a função social do engenheiro; ética na Engenharia; 
Engenharia e meio ambiente; o curso de Engenharia. 
 
Fundamentos de Programação 
Carga Horária: AT(51) AP(51) TT(108) APS (06) 
Ementa: Noções de hardware e software; conceito de algoritmo e programação; algoritmos: 
representação, técnicas e estruturas de elaboração; representação de dados: tipos de dados, 
conceitos e formas de representação; operadores aritméticos, lógicos e relacionais; estruturas 
de controle de fluxo: sequência, decisão e repetição; estruturas de dados homogêneos: 
vetores; elementos básicos de uma linguagem de programação estruturada. 
 
Lógica para Computação 
Carga Horária: AT(34) AP(34) TT(72) APS (04) 
Ementa: Lógica proposicional; linguagem e semântica; sistemas dedutivos; aspectos 
computacionais; o princípio da resolução; lógica de predicados; substituição e resolução; 
introdução ao Prolog; aplicações em computação: introdução à especificação e verificação de 
programas. 
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Física 1 
Carga Horária: AT(90) AP(51) T(34) APS (05) 
Ementa: Sistemas de unidades; análise dimensional; teoria de erros; vetores; cinemática; 3 
leis de Newton; lei de conservação da energia; sistemas de partículas; colisões; movimento 
de rotação; conservação do momento angular; atividades de laboratório. 
 
 
2º Período 
 
Cálculo Diferencial e Integral 2 
Carga Horária: AT(68) AP(00) TT(72) APS (04) 
Pré-requisitos: Cálculo Diferencial e Integral 1. 
Ementa: Sistemas de coordenadas polares; tópicos de topologia dos espaços reais n-
dimensionais; relações e funções em espaços reais n-dimensionais; limite e continuidade de 
funções de n-variáveis reais; derivadas parciais; derivadas de funções compostas, implícitas e 
homogêneas; diferenciais de funções de n-variáveis; máximos e mínimos de funções de n-
variáveis reais; integrais múltiplas; aplicações geométricas das integrais múltiplas. 
 
Probabilidade e Estatística 
Carga Horária: AT(68) AP(00) TT(72) APS (04) 
Pré-requisitos: Cálculo diferencial e integral 1. 
Ementa: Elementos de probabilidade; variáveis aleatórias; distribuição de probabilidade; 
inferência estatística; estimação; testes de hipóteses; controle estatístico de processo (CEP); 
análise da variância. 
 
Metodologia de Pesquisa 
Carga horária AT (34) AP (00) TT(36) APS (02) 
Pré-requisitos: sem pré-requisitos.  
Ementa: Fundamentos da metodologia científica; normas para elaboração de trabalhos 
acadêmicos; métodos e técnicas de pesquisa; a comunicação entre orientados/orientandos; o 
pré-projeto de pesquisa; o projeto de pesquisa; o experimento; a comunicação científica; a 
organização do texto científico (normas ABNT). 
 
Química 
Carga Horária: AT(68) AP(34) TT(108) APS (06) 
Pré-requisitos: sem pré-requisitos.  
Ementa: Cinética química; equilíbrio químico; termodinâmica química; eletroquímica e 
corrosão; ligações químicas; o estado sólido; atividades de laboratório. 
 
Algoritmos e Estrutura de Dados 1 
Carga horária AT(68) AP(34) TT(108) APS (06) 
Pré-requisitos: Fundamentos de Programação. 
Ementa: Definição de tipos abstratos de dados (TAD), implementação de tipos de dados: 
vetores, cadeias de caracteres, conjuntos e registros. Programação estruturada. 
Recursividade: aplicações, considerações sobre desempenho e uso de memória. Exemplos 
clássicos. Listas estáticas: simplesmente encadeadas, duplamente encadeadas e circulares. 
Alocação dinâmica de memória (uso de ponteiros tipados e genéricos). Listas dinâmicas: 
simplesmente encadeadas, duplamente encadeadas e circulares. Pilhas e Filas (estáticas e 
dinâmicas). Aplicações sobre pilhas: notação reversa polonesa. Listas, pilhas e filas 
generalizadas (utilizando TAD). Construção de bibliotecas para estruturas de dados. 
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Algoritmos de ordenação e pesquisa. Matrizes esparsas: conceito, implementação com listas 
ligadas. Tabela Hash. Organização de arquivos. Sequencial, direto, conceito de indexação de 
arquivos. 
 
Desenho Técnico 
Carga horária AT(17) AP(34) TT(54) APS (03) 
Pré-requisitos: sem pré-requisitos. 
Ementa: Material de desenho; normas técnicas; linhas técnicas; caligrafia técnica; 
perspectivas; projeções ortogonais; cortes; técnicas de cotagem; aplicação de escalas; 
desenho assistido por computador. 
 
Física 2 
Carga Horária: AT(51) AP(34) TT(90) APS (05) 
Pré-requisitos: Física 1. 
Ementa: Gravitação; oscilações; ondas mecânicas; temperatura; mecânica dos fluidos; 
primeira lei da termodinâmica; teoria cinética dos gases; segunda lei da termodinâmica; 
óptica geométrica; atividades de laboratório. 
 
 
 
Ciências Humanas 1 
Carga Horária: AT(34) AP(00) TT(36) APS (02) 
Pré-requisitos: sem pré-requisitos. 
Ementa: As disciplinas de Ciências Humanas 1, 2 e 3 serão eleitas pelo aluno dentro do 
grupo de disciplinas apresentadas de Ciências Humanas na Seção 2.5.5.2. 
 
 
3º Período 
 
Cálculo Diferencial e Integral 3 
Carga Horária: AT(68) AP(00)TT(72) APS (04) 
Pré-requisitos: Cálculo Diferencial e Integral 2. 
Ementa: Análise vetorial; séries numéricas e séries de funções; fórmula de Taylor e de 
Maclaurin; funções de variável complexa. 
 
Equações Diferenciais Ordinárias 
Carga Horária: AT(68) AP(00) TT(72) APS (04) 
Pré-requisitos: Geometria Analítica e Álgebra Linear; Cálculo Diferencial e Integral 2. 
Ementa: Equações diferenciais de primeira ordem; equações diferenciais de segunda ordem; 
sistemas de equações diferenciais; equações diferenciais não-lineares e estabilidade; 
resolução das equações diferenciais em séries de potências. 
 
Variáveis Complexas A 
Carga horária AT(68) AP(00) TT(72) APS (04) 
Pré-requisitos: Cálculo Diferencial e Integral 2.  
Ementa: Números complexos; funções analíticas de uma variável complexa; sequências de 
números complexos; integração de funções complexas; séries de potências; séries de 
Laurent; singularidades e resíduos. 
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Fenômenos dos Transportes 
Carga horária AT(34) AP(34) TT(72) APS (04) 
Pré-requisitos: Física 2. 
Ementa: Mecânica dos fluidos; conceitos fundamentais; estática dos fluidos; forças 
hidráulicas em superfícies submersas; balanço global de massa; equação do momentum para 
o volume de controle inercial; dinâmica de fluxo incompressível não-viscoso; transferência 
de massa; escoamento de fluidos ao redor de corpos submersos; introdução à transferência de 
calor. 
 
Algoritmos e Estrutura de Dados 2 
Carga Horária: AT(34) AP(34) T(72) APS (04) 
Pré-requisito: Algoritmos e Estrutura de Dados 1. 
Ementa: Árvores, árvores binárias. Representação de árvores. Métodos para percorrer 
árvores (pré-ordem, pós-ordem e em-ordem). Árvores de busca e árvores balanceadas. 
Desenvolvimento de algoritmos sobre árvores binárias (arvores AVL, vermelha-preta, B, B+, 
etc.). Aplicação de árvores binárias e arquivos. Grafos: conceito, representação por matrizes 
e listas ligadas. Percurso de grafos em largura e profundidade. Algoritmos clássicos sobre 
grafos. Pesquisa em memória secundária. Medidas de complexidade de algoritmos. Técnicas 
e análise de algoritmos (método da divisão e conquista, método Guloso, programação 
dinâmica, backtracking, branch-and-bound). 
 
Ciências do Ambiente 
Carga horária AT(34) AP(00) TT(36) APS (02) 
Pré-requisito: sem pré-requisitos. 
Ementa: A Engenharia e as ciências ambientais; crescimento demográfico x consumo; os 
ciclos biogeoquímicos; noções de ecologia e ecossistema; o meio físico; poluição e 
contaminação; energia e recursos minerais; estudo de casos. 
 
Física 3 
Carga Horária: AT(51) AP(34) TT(90) APS (05) 
Pré-requisito: Cálculo Diferencial e Integral 1; Física 1. 
Ementa: Carga elétrica; o campo elétrico; lei de Gauss; potencial elétrico; capacitância; 
corrente e resistência; circuitos elétricos em corrente contínua; o campo magnético; a 
indução magnética; indutância; magnetismo em meios materiais; atividades de laboratório. 
 
Ciências Humanas 2 
Carga Horária: AT(34) AP(00) TT(36) APS (02) 
Pré-requisitos: sem pré-requisitos. 
Ementa: As disciplinas de Ciências Humanas 1, 2 e 3 serão eleitas pelo aluno dentro do 
grupo de disciplinas apresentadas de Ciências Humanas na seção 1.6.5. 
 
 
4º Período 
 
Sistemas Lineares 
Carga horária AT (51) AP (17) TT(72) APS (04) 
Pré-requisito: Cálculo Diferencial e Integral 3; Equações Diferenciais Ordinárias.  
Ementa: Representação de sinais e sistemas lineares contínuos e discretos; sistemas lineares 
invariantes no tempo (sistemas LIT); caracterização de sistemas LIT (transformada de 
Laplace); representação no domínio da frequência (série e transformada de Fourier); 
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representação de sistemas contínuos por função de transferência discreta (transformada Z e 
equações diferenças). 
 
Análise de Circuitos Elétricos 1 
Carga horária AT (34) AP (34) TT(72) APS (04) 
Pré-requisito: Física 3. 
Ementa: Introdução à teoria de circuitos; métodos para análise de circuitos em CC; fontes 
independentes e dependentes; transitórios em circuitos: circuitos RL, RC, e RLC. 
 
Matemática Discreta para Engenharia de Computação 
Carga Horária: AT(34) AP(34) T(72) APS (04) 
Pré-requisito: sem pré-requisito 
Ementa: Métodos de prova, indução e recursão; conjuntos e análise combinatória; relações e 
funções; grafos, árvores e algoritmos; álgebra booleana e circuitos lógicos. 
 
Cálculo Numérico 
Carga horária AT(34) AP(34) TT(72) APS (04) 
Pré-requisitos: Fundamentos de Programação; Equações Diferenciais Ordinárias. 
Ementa: Noções básicas sobre erros. Resolução de sistemas de equações lineares. Zeros reais 
de funções reais. Ajuste de curvas. Interpolação. Integração numérica. Solução numérica de 
equações diferenciais ordinárias. 
 
Programação Orientada a Objetos 
Carga horária AT(34) AP(34) TT(72) APS (04) 
Pré-requisitos: Algoritmos e Estrutura de Dados 1. 
Ementa: Elementos básicos de uma linguagem de programação orientada a objetos; 
programação orientada a objetos; tratamento de exceções; desenvolvimento de interfaces 
gráficas com o usuário; projeto de soluções usando programação orientada a objetos. 
 
Circuitos Digitais 
Carga horária: AT(34) AP(51) TT(90) APS (05) 
Pré-requisitos: Fundamentos de Programação; Física 3. 
Ementa: Sistemas de numeração e códigos; portas lógicas e álgebra booleana; análise de 
circuitos digitais combinacionais; formas padrão de funções lógicas; minimização de funções 
lógicas; mapas de Karnaugh; codificadores e decodificadores; multiplexadores e 
demultiplexadores; flip-flops; análise de circuitos digitais sequenciais; síntese de circuitos 
digitais sequenciais; contadores. Registradores; famílias lógicas; circuitos integrados. 
 
Mecânica Geral 1 
Carga Horária: AT(68) AP(00) TT(72) APS (04) 
Pré-requisitos: Física 1. 
Ementa: Forças no plano; forças no espaço; sistema equivalente de forças; estática dos 
corpos rígidos em duas dimensões; estática dos corpos rígidos em três dimensões; forças 
distribuídas; estruturas; vigas; cabos; atrito; momento de inércia. 
 
Ciências Humanas 3 
Carga Horária: AT(34) AP(00) TT(36) APS (02) 
Pré-requisitos: sem pré-requisitos. 
Ementa: As disciplinas de Ciências Humanas 1, 2 e 3 serão eleitas pelo aluno dentro do 
grupo de disciplinas apresentadas de Ciências Humanas na seção 1.6.5. 
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5º Período 
 
Sistemas de Controle 1 
Carga horária: AT(51) AP(34) TT(90) APS (05) 
Pré-requisitos: Sistemas Lineares; Análise de Circuitos Elétricos 1. 
Ementa: Introdução aos sistemas de controle; modelagem matemática de sistemas dinâmicos; 
análise de resposta transitória; ações de controle básicas e controladores automáticos 
industriais; análise pelo método da resposta em frequência; análise utilizando o lugar das 
raízes. 
 
Eletrônica A 
Carga horária: AT(51) AP(34) TT(90) APS (05) 
Pré-requisito: Análise de Circuitos Elétricos 1. 
Ementa: Teoria de semicondutores; dispositivos semicondutores; diodos semicondutores e 
suas aplicações; transistores bipolares de junção, polarização e aplicações; transistores de 
efeito de campo, polarização e aplicações. 
 
Fundamentos de Teoria da Computação 
Carga Horária: AT(68) AP(00) T(72) APS (04) 
Pré-requisito: Matemática Discreta para Engenharia de Computação 
Ementa: Autômatos de estado finito; linguagens regulares; máquinas de Turing; 
complexidade computacional; linguagens formais e gramáticas. Decidibilidade e 
tratabilidade. 
 
Análise e Projeto de Sistemas 
Carga Horária: AT(51) AP(17) T(72) APS (04) 
Pré-requisito: Algoritmos e Estrutura de Dados 1. 
Ementa: Conceitos e paradigmas de Análise e Projeto de Sistemas. Modelos de ciclo de vida 
de software: requisitos, análise, projeto, arquitetura, implementação, implantação, testes, 
manutenção e descontinuidade. Ferramentas de Análise e Projeto de Sistemas. Modelagem e 
documentação de sistemas: linguagens de modelagem, processos e atividades, atores, 
recursos, modelos de artefatos. 
 
Sistemas Digitais 
Carga horária: AT(34) AP(34) TT(72) APS (04) 
Pré-requisito: Circuitos Digitais. 
Ementa: Conversores analógico/digital – digital/analógico; dispositivos de memórias; 
dispositivos programáveis; introdução a microprocessadores. 
 
Princípios de Sistemas de Comunicação 
Carga Horária: AT(51) AP(17) TT(72) APS (04) 
Pré-requisito: Sistemas Lineares. 
Ementa Conceitos fundamentais; meios de propagação de sinal; sistemas de comunicação 
analógica; rádio-transmissão; modulação analógica; modulação por pulso; transmissão por 
pulso; multiplexação; conceitos de comunicação móvel e por satélite; conceitos de redes de 
comunicação. 
 
Princípios de Resistência dos Materiais 
Carga horária AT(51) AP(00) TT(54) APS (03) 
Pré-requisito: Mecânica Geral 1. 
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Ementa: Características geométricas de seções planas compostas; área; momento estático; 
baricentro; momentos de inércia; conceitos de tensões e deformações; tensões normais e 
cisalhantes; diagramas tensão-deformação; cargas axiais; aplicações em cabos, barras e 
treliças; cisalhamento puro; aplicações em juntas rebitadas; torção pura; aplicação em eixos; 
flexão pura e simples; aplicações em vigas; esforços combinados; aplicações em eixos 
submetidos à flexão e torção; energia de deformação. 
 
6º Período 
 
Sistemas de Controle 2 
Carga horária: AT(34) AP(34) TT(72) APS (04) 
Pré-requisito: Sistemas de Controle 1.  
Ementa: Técnicas de projeto e compensação: avanço, atraso, avanço-atraso, PID; análise de 
sistemas de controle no espaço de estados; projeto de sistemas de controle por espaço de 
estados. 
 
Eletrônica B 
Carga horária: AT(34) AP(34) TT(72) APS (04) 
Pré-requisito: Eletrônica A. 
Ementa: Modelagem de transistores; análise de pequenos sinais e resposta em frequência 
para transistores; amplificadores operacionais e aplicações; realimentação e circuitos 
osciladores. 
 
Banco de Dados 1 
Carga Horária: AT(34) AP(34) TT(72) APS (04) 
Pré-requisito: Algoritmos e Estrutura de Dados 1. 
Ementa: Visão geral do gerenciamento de banco de dados; modelo entidade-relacionamento 
(E-R). modelo relacional; álgebra relacional; SQL; outras linguagens relacionais; regras de 
integridade; projeto de banco de dados relacional. 
 
Engenharia de Software 
Carga horária: AT(51) AP(17) TT(72) APS (04) 
Pré-requisito: Análise e Projeto de Sistemas. 
Ementa: Introdução à Engenharia de Software; Modelos de Ciclo de Vida de Software; 
Produto de Software; Técnicas de Levantamento de Requisitos; Estudo de Viabilidade; 
Especificação de Sistemas de Software utilizando Paradigmas de Análise e Projeto de 
Sistemas; Gerenciamento do Tempo; Métricas de Software; Introdução à Gerência de 
Projetos; Qualidade de Software; Gerenciamento de Riscos; Testes e Revisão de Software; 
Implantação de Software; Manutenção de Software. 
 
Arquitetura e Organização de Computadores 
Carga Horária: AT(34) AP(34) TT(72) APS (04) 
Pré-requisito: Sistemas Digitais. 
Ementa: Aritmética para computadores; arquiteturas gerais de computadores; arquiteturas 
RISC e CISC; unidade central de processamento; unidade lógica e aritmética; instruções e 
linguagem de máquina; modos de endereçamento; sistemas de memória; pipeline; 
mecanismos de interrupção; interface com periféricos; arquiteturas paralelas e não 
convencionais. 
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Sistemas Microcontrolados 
Carga Horária: AT(34) AP(34) T(72) APS (04) 
Pré-requisito: Sistemas Digitais, Eletrônica A. 
Ementa: Arquitetura: tipos de arquiteturas; registradores; projeto do sub-sistema de memória; 
modos de endereçamento; conjunto de instruções; linguagem assembler; compiladores e 
ferramentas de desenvolvimento; sistema de interrupções e exceções; temporizadores; 
comunicação serial; barramentos e interfaces integradas; periféricos e interfaces integradas; 
sensores digitais; desenvolvimento de projetos utilizando microcontroladores. 
 
Redes de Computadores 1 
Carga Horária: AT(34) AP(34) T(72) APS (04) 
Pré-requisito: Princípios de Sistemas de Comunicação. 
Ementa: Conceitos básicos de redes; modelo, camada, protocolo, serviços, arquitetura; 
endereçamento; redes LAN, MAN, WAN; funcionalidade específica das camadas do 
software de redes; conceitos básicos de comutação (switching), soluções tecnológicas para a 
camada física; princípios de roteamento; protocolo IP; operação e endereçamento; protocolos 
TCP/ UDP; protocolos de aplicação da família TCP/IP; funcionalidades básicas e operação, 
suporte para aplicações Web e outros. 
 
 
Compiladores 
Carga horária: AT(34) AP(34) TT(72) APS (04) 
Pré-requisitos: Teoria da Computação. 
Ementa: Organização e estrutura de compiladores e interpretadores e Analisadores. Análise e 
Síntese. Análise léxica – expressões regulares e reconhecedores. Análise sintática - 
gramáticas livres de contexto, reconhecedores: parsers top-down e bottom-ups; conjuntos 
First e Follows; tabelas preditivas e LR. Análise semântica; atributos semânticos herdados e 
sintetizados; esquemas S e L atribuídos. Geração de código intermediário. Otimização de 
código intermediário. Geração e otimização de código objeto 
 
 
7º Período 
 
Controle Digital 
Carga horária: AT(34) AP(34) TT(72) APS (04) 
Ementa: Pré-requisito: Sistemas de Controle 2; Sistemas Microcontrolados. 
Sistemas discretos e amostrados; digitalização de sistemas de controle; projeto de filtros 
digitais e controladores digitais; aplicações em microcontroladores e DSPs. 
 
Instrumentação Eletro-Eletrônica 
Carga Horária: AT(34) AP(34) T(72) APS (04) 
Pré-requisito: Eletrônica B. 
Ementa: Métodos de medição e instrumentos de medição: a medição e o erro de medição; 
padrões de medição e calibração de instrumentos; medida de grandezas elétricas: 
caracterização de sinais e princípios gerais de detecção; instrumentação analógica e digital; 
transdutores; cadeia de medição; equipotencialização e compatibilidade eletromagnética. 
 
Banco de Dados 2 
Carga horária: AT(34) AP(34) TT(72) APS (04) 
Pré-requisito: Banco de Dados 1. 
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Ementa: Gerenciamento de bancos de dados cliente-servidor; segurança; importação e 
exportação de dados; replicação; transações: recuperação, controle e concorrência; 
programação de banco de dados; organização e armazenamento de dados: arquivos, índices; 
processamento e otimização de consultas; bancos de dados distribuídos. 
 
Optativa 1 
Carga horária: AT(34) AP(34) TT(72) APS (04) 
Pré-requisitos: cursando o sétimo período em diante. 
Ementa: Definir a disciplina optativa pela Área. 
 
Sistemas Operacionais 
Carga Horária: AT(34) AP(34) T(72) APS (04) 
Pré-requisito: Arquitetura e Organização de Computadores. 
Ementa: Estrutura e conceitos básicos de sistema operacional; processos: conceitos, 
sincronização, comunicação, escalonamento; monoprocessamento e multiprocessamento; 
memória virtual; gerenciamento de memória; alocação de recursos e deadlocks; 
gerenciamento de sistemas de arquivos; noções de proteção e segurança; tolerância a falhas 
em sistemas operacionais. 
 
Lógica Reconfigurável 
Carga Horária: AT(34) AP(34) TT(72) APS (04) 
Pré-requisitos: Sistemas Microcontrolados. 
Ementa: Fundamentos de lógica reconfigurável; estudo de dispositivos lógicos 
programáveis; estudo da linguagem VHDL para programação de dispositivos lógicos; estudo 
de ferramentas de EDA para desenvolvimento automatizado de projetos e simulações de 
circuitos lógicos reconfiguráveis; estudo dos kits de desenvolvimento utilizando CPLDs e 
FPGAs; desenvolvimento de projetos de circuitos lógicos combinacionais; desenvolvimento 
de projetos de circuitos lógicos sequenciais; desenvolvimento de projetos utilizando a técnica 
de máquinas de estados. 
 
Redes de Computadores 2 
Carga Horária: AT(34) AP(34) TT(72) APS (04) 
Pré-requisito: Redes de Computadores 1 
Ementa: Tecnologias de acesso; Padronização IEEE; tecnologia Ethernet e suas variantes; 
tecnologias de comutação (switching); tecnologia de redes sem fio; redes metropolitanas e de 
banda larga; tecnologia de redes ópticas; aplicações sobre tecnologias de rede; Qualidade de 
Serviço (QoS) em redes, Gerência e Segurança. 
 
Oficina de Integração 
Carga Horária: AT(00) AP(51) TT(54) APS (03) 
Pré-requisito: Matriculado no sétimo período sem dependências. 
Ementa: Integração dos conhecimentos de disciplinas de formação básica e 
profissionalizante obtidos até o momento; desenvolvimento, em equipes, de um sistema 
computacional (software e/ou Hardware) contemplando essa integração e apresentação de 
relatório final. 
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8º Período 
 
Trabalho de Conclusão de Curso 1 (TCC 1)  
Carga Horária: AT(00) AP(68) TT(72) APS (04) 
Pré-requisitos: Oficina de Integração. 
Ementa: Elaboração de proposta de trabalho envolvendo temas abrangidos pelo curso de 
Engenharia de Computação; desenvolvimento do trabalho proposto conforme cronograma 
previamente aprovado; redação de monografia de caráter científico e/ou tecnológico; 
apresentação de trabalhos acadêmicos em público. 
 
Interação Ser Humano-Computador 
Carga horária: AT(51) AP(17) TT(72) APS (04) 
Pré-requisitos: Sem pré-requisitos. 
Ementa: Panorama do ISHC; desafios, metas e componentes do ISHC; conceitos envolvidos 
no design; diretrizes para o design de interfaces; aspectos humanos; cognição; linguagens 
(metáforas e analogias); semiótica; visibilidade; modelos conceituais; tratamento de erros; 
abordagem cognitiva; análise de tarefas; heurísticas no design de interfaces; design de 
interfaces; problemas navegacionais. 
 
 
Optativa 2 
Carga horária: AT(34) AP(34) TT(72) APS (04) 
Pré-requisitos: cursando o oitavo período em diante. 
Ementa: Definir a disciplina optativa pela Área. 
 
Sistemas Inteligentes 
Carga horária: AT(34) AP(34) TT(72) APS (04) 
Pré-requisito: Fundamentos de Programação. 
Ementa: Técnicas de Inteligência Artificial aplicadas à resolução de problemas; 
representação de conhecimento; estratégias de pesquisa em espaços de estados; sistema 
especialista; representação e tratamento de incertezas; aprendizagem de máquina; 
inteligência artificial simbólica, conexionista e evolucionária. 
 
Sistemas Embarcados 
Carga Horária: AT(34) AP(34) TT(72) APS (04) 
Pré-requisito: Sistemas Microcontrolados. 
Ementa: Introdução aos sistemas embarcados (SE); contextualização: o que são, onde são 
usados, estrutura; tecnologias utilizadas em SE: RISC, FLASH, SRAM, SDRAM; processo 
de desenvolvimento de SE; especificação e projeto de sistemas embarcados; utilização de 
diagramas de estado no projeto de SE; programação concorrente; rtos (núcleos operacionais 
de tempo real); escalonamento: técnicas de escalonamento e estimação da execução. 
 
Sistemas Distribuídos 
Carga Horária: AT(34) AP(34) TT(72) APS (04) 
Pré-requisito: Redes de Computadores 1; Sistemas Operacionais. 
Ementa: Modelos de máquinas paralelas; granularidade, níveis de paralelismo; máquinas 
multiprocessadores e multi-computadores: topologia, arquiteturas fortemente acopladas e 
fracamente acopladas; processos: threads, clientes, servidores, código móvel e agentes de 
software; middlewares para aplicações distribuídas; sincronização em sistemas distribuídos; 
coordenação e acordo em sistemas distribuídos; transações distribuídas: modelos, 
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classificação e controle de concorrência; tópicos de tolerância a falhas e segurança. 
 
 
 
9º Período 
 
Trabalho de Conclusão de Curso 2 (TCC 2)  
Carga Horária: AT(00) AP(68) TT(72) APS (04) 
Pré-requisitos: Trabalho de Conclusão de Curso 1 (TCC 1) 
Ementa: Desenvolvimento e finalização do trabalho iniciado na disciplina de trabalho de 
conclusão de curso 1, conforme cronograma previamente aprovado; apresentação de 
trabalhos acadêmicos em público; redação de monografia de caráter científico e/ou 
tecnológico; redação de artigo de caráter científico e/ou tecnológico. 
 
Empreendedorismo A 
Carga horária: AT(17) AP(34) TT(54) APS (03) 
Pré-requisitos: sem pré-requisitos. 
Ementa: O mercado atual; bases da empregabilidade; o processo comportamental; conceitos 
de empreendedorismo; características do empreendedor; busca de oportunidades de negócio; 
introdução à gestão de empresas; programas e fontes de fomento ao empreendedorismo; 
plano de negócio.  
 
Optativa 3 
Carga horária: AT(34) AP(34) TT(72) APS (04) 
Pré-requisitos: cursando o nono período em diante. 
Ementa: Definir a disciplina optativa pela Área. 
 
Economia 
Carga horária: AT(34) AP(00) TT(36) APS (02) 
Pré-requisito: Sem pré-requisitos. 
Ementa: Conceitos gerais de economia; mercado e formação de preços; produção e custos; 
estruturas de mercado; introdução à macroeconomia; determinação da renda produto 
nacional; políticas econômicas; moeda; sistemas monetários e financeiros; inflação; relações 
internacionais. 
 
Segurança Computacional 
Carga horária: AT(51) AP(17) TT(72) APS (04) 
Pré-requisitos: Redes de Computadores 1. 
Ementa: Segurança lógica, física e ambiental; políticas de segurança; vulnerabilidade; 
mecanismos de segurança: autenticação, assinatura digital, firewall, criptografia; ameaças e 
contramedidas em um sistema computacional; aplicação de solução de segurança em estudo 
de caso. 
 
Ética, Profissão e Cidadania 
Carga horária AT(34) AP(00) TT(36) APS (02) 
Pré-requisitos: Matriculado no nono período. 
Ementa: Legislação profissional; atribuições profissionais; o código de defesa do 
consumidor; o código de ética profissional; responsabilidade técnica; propriedade intelectual. 
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10º Período 
 
Estagio Curricular Obrigatório  
Carga Horária: AT(00) AP(400) TT(400) 
Pré-requisito: estar matriculado a partir do 8º período do curso. 
Ementa: Será desenvolvido conforme a legislação em vigor. Desenvolvimento de atividades 
práticas em empresas ou organizações que complementem o ensino e a aprendizagem, 
auxiliem na adaptação psicológica e social do estudante à sua futura atividade profissional, 
facilitem a sua futura inserção no mercado de trabalho e orientem a escolha de sua 
especialização profissional. 
 
 
2.5.5.2 Disciplinas de Ciências Humanas (1, 2 e 3) 

 

Para Ciências Humanas 1, 2 e 3, o aluno deverá cursar 90 horas entre as disciplinas 

listadas a seguir: 

a) História e Cultura Afro-Brasileira 

b) Filosofia da Ciência e da Tecnologia 

c) Fundamentos da Ética 

d) História da Técnica e da Tecnologia 

e) Sociedade e Política no Brasil  

f) Relações Humanas e Liderança 

g) Psicologia Aplicada ao Trabalho 

h) Tecnologia e Sociedade 

i) Qualidade de Vida 

j) Meio Ambiente e Sociedade 

k) Libras 1 

l) Libras 2 

 As ementas das disciplinas Humanidades 1, 2 e 3 são as que seguem: 

 

História e Cultura Afro-Brasileira  
Carga Horária: AT(34) AP(00) TT(36) APS(02)  
Ementa: A história afro-brasileira e a compreensão dos processos de diversidade étnico-
racial e étnico-social na formação político, econômica e cultural do Brasil; O processo de 
naturalização da pobreza e a formação da sociedade brasileira; Igualdade jurídica e 
desigualdade social.  
 
Filosofia da Ciência a da Tecnologia 
Carga horária AT(34) AP(00) TT(36) APS (02) 
Pré-requisitos: sem pré-requisitos. 
Ementa: A condição humana; Teoria do Conhecimento; Arte, Ementa: técnica e ciência; 
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Desenvolvimento científico e tecnológico; Ciência, tecnologia e humanismo.  
 
Fundamentos da Ética  
Carga Horária: AT(34) AP(00) TT(36) APS(02)  
Pré-requisitos: sem pré-requisitos. 
Ementa: Fundamentos da Ética; Abrangência da Ética; Ética e Religião; Ética e Moral; 
Senso Moral e Consciência Moral; A Liberdade; A Ética e a Vida Social; Ética na política; 
Ética Profissional: dimensão pessoal e social; Bioética.  
 
História da Técnica e da Tecnologia  
Carga Horária: AT(34) AP(00) TT(36) APS(02) 
Pré-requisitos: sem pré-requisitos. 
Ementa: Construção histórico-social da técnica e da tecnologia; Contribuições e contradições 
no processo de desenvolvimento humano; Tecnologia e modernidade no Brasil.  
 
Sociedade e Política no Brasil  
Carga Horária: AT(34) AP(00) TT(36) APS(02) 
Pré-requisitos: sem pré-requisitos. 
Ementa: Concepções clássicas e contemporâneas – sociedade e cidadania; Política, economia 
e Ementa: cultura no Brasil; Organização do trabalho e globalização; Movimentos sociais.  
 
Relações Humanas e Liderança  
Carga Horária: AT(34) AP(00) TT(36) APS(02) 
Pré-requisitos: sem pré-requisitos. 
Ementa: Liderança; Comunicação humana; O indivíduo e o grupo; Competências 
interpessoais. 
 
Psicologia aplicada ao Trabalho  
Carga Horária: AT (34) AP(00) TT(36) APS(02) 
Pré-requisitos: sem pré-requisitos. 
Ementa: Principais teorias da personalidade e o contexto organizacional; Motivação; 
Significado psicossocial do trabalho; Tecnologia e subjetividade; Saúde mental e trabalho.  
 
Tecnologia e Sociedade   
Carga Horária: AT(34) AP(00) TT(36) APS(02) 
Pré-requisitos: sem pré-requisitos. 
Ementa: Distinção das Ciências Sociais e Ciências Naturais; Conhecimento científico e 
Tecnológico; Trabalho; Processos Produtivos e Relações de Trabalho na sociedade 
capitalista; Técnica e Tecnologia na sociedade contemporânea; Cultura e Diversidade 
Cultural.  
 
Qualidade de Vida  
Carga Horária: AT(34) AP(00) TT(36) APS(02) 
Pré-requisitos: sem pré-requisitos. 
Ementa: Aptidão física; Capacidades físicas relacionadas a saúde; Prevenção de doenças 
ocupacionais; Qualidade de vida e trabalho; Atividades físicas recreativas.  
 
Meio ambiente e Sociedade  
Carga Horária: AT(34) AP(00) TT(36) APS(02) 
Pré-requisitos: sem pré-requisitos. 
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Ementa: Desenvolvimento sustentável em suas diversas abordagens; A crise ecológica e 
social e as criticas ao modelo de desenvolvimento; A tecnologia e seus impactos sócio-
ambientais .  
 
Libras 1 
Carga horária AT(34) AP(00) TT(36) APS (02) 
Pré-requisito: sem pré-requisito 
Ementa: Línguas de sinais e minoria linguística. As diferentes línguas de sinais. Status da 
língua de sinais no Brasil. Cultura surda. Organização linguística da Libras para usos 
informais e cotidianos: vocabulário, morfologia, sintaxe e semântica. A expressão corporal 
como elemento linguístico. 
 
Libras 2 
Carga horária AT(34) AP(00) TT(36) APS (02) 
 Pré-requisito: Introdução ao Estudo de Libras 
Ementa: A educação de surdos no Brasil. Cultura surda e a produção literária. Emprego da 
Libras em situações discursivas formais: vocabulário, morfologia, sintaxe e semântica. 
Prática do uso da Libras em situações discursivas mais formais. 
 
 
 
2.5.5.3 Ementas das Disciplinas Optativas 

 

Devem ser cursadas obrigatoriamente pelo discente três disciplinas das áreas de 

aprofundamento ofertadas. Tais disciplinas estão previstas como optativas 1, 2 e 3, na matriz 

curricular. As áreas de aprofundamento e as ementas das respectivas disciplinas são 

apresentadas a seguir.  

 
 
Área de Informática: 
 
a) Computação Móvel 
Carga horária: AT(17) AP(51) TT(72) APS (04)      
Ementa: Pré-requisito: Programação Orientada a Objetos; Banco de Dados 1. 
Computação ubíqua: histórico, infraestrutura e aplicações atuais. Dispositivos móveis, tipos 
e aplicações. Sistemas de comunicação sem fio. Serviços de localização e posicionamento. 
Aspectos sobre interfaces de dispositivos móveis: gráficos e periféricos. Implementação de 
aplicações de computação móvel, integradas a sistemas de informação. 
 
b) Gestão de Projeto de Software 
Carga horária: AT(34) AP(34) TT(72) APS (04) 
Pré-requisito: Engenharia de Software. 
Ementa: Principais riscos dos projetos de software. Princípios básicos da melhoria de 
processos de software. Estratégias para melhoria de processos de software. Modelos e 
normas de qualidade aplicados a software, enfatizando processo de software. Outros 
paradigmas; Estrutura organizacional básica para o CMM. Gestão dos requisitos de software. 
Planejamento e controle de processos de software. Técnicas para estimativa de projetos. 
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Planos de desenvolvimento de software. Acompanhamento e controle de projetos. Plano da 
qualidade de software. Gestão de configuração de software. 
 
c) Métodos de Aprendizagem 
Carga horária: AT(34) AP(34) TT(72) APS(04) 
Pré-requisito: Sistemas Inteligentes 
Ementa: Redes Neurais Artificiais. Aprendizagem supervisionada. Topologia em camadas, 
direta e realimentada. Aplicações de redes neurais artificiais. Aprendizagem Baseada em 
Instâncias. Aprendizagem simbólica. Aprendizagem por reforço. Algoritmos baseados em 
enxames. Otimização por colônia de formigas. 
 
d) Laboratório de Redes de Computadores 
Carga horária: AT(34) AP(34) TT(72) APS(04) 
Pré-requisito: Redes de Computadores 1 
Ementa: Projeto de rede lógica e física, Cabeamento Estruturado. Configuração de Sistemas 
Configuração de servidores de rede local e de longa distância. 
 
 
Área da Elétrica: 
 
a) Eletromagnetismo para Engenharia 
Carga horária: AT(68) AP (00) TT(72) APS(04) 
Pré-requisitos: Física 3 e Cálculo Diferencial e Integral 3.  
Ementa: Noções Matemáticas Vetorial; Grandezas Eletromagnéticas Fundamentais; 
Eletrostática; Magnetostática e Magnetodinâmica. 
 
b) Processamento de Sinais  
Carga horária: AT(34) AP(34) TT(72) APS (04) 
Pré-requisitos: Sistemas de Controle 2.  
Ementa: Representação de sinais no tempo e em frequência, sinais discretos e contínuos. 
Transformada Z. Transformada de Fourier Discreta e Série de Fourier Discreta.  
Processamento digital a partir do processamento contínuo e processamento digital. Projeto e 
implementação de filtros digitais. Aplicações de processamento digital de sinais. 
 
c) Modelagem de Sistemas Dinâmicos  
Carga horária: AT(34) AP(34) TT(72) APS (04) 
Pré-requisitos: Sistemas de Controle 1. 
Ementa: Modelagem matemática de sistemas dinâmicos baseada na física do processo e na 
relação entrada-saída.  Linearização de modelos matemáticos. Modelagem matemática de 
sistemas dinâmicos: sistemas mecânicos, térmicos, elétricos, pneumáticos e hidráulicos. 
Simulação digital de sistemas dinâmicos. Introdução à identificação paramétrica. Estudo de 
casos. 
 
d) Automação e Controle Discreto 
Carga horária: AT(34) AP(34) TT(72) APS (04) 
Pré-requisitos: Sistemas Digitais e Fundamentos de Programação. 
Ementa: Conceitos históricos, estado-da-arte, e tendências da automação industrial. 
Modelagem de processos sequenciais. Controladores Programáveis. Noções de Redes 
Industriais.  
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e) Acionamentos Hidráulicos e Pneumáticos  
Carga horária: AT(34) AP(34) TT(72) APS (04)  
Pré-requisito: Automação e Controle Discreto. 
Ementa: Simbologia dos componentes hidráulicos e pneumáticos conforme normas. 
Regulação e sinalização. Métodos de projeto de sistemas de automação pneumática e 
hidráulica. Projetos de automação pneumática e hidráulica.  Comando elétrico/eletrônico.  
 
 
f) Redes Industriais I  
Carga horária: AT(34) AP(34) TT(72) APS (04) 
Pré-requisito: Automação e Controle Discreto, Redes de Computadores 1. 
Ementa: Redes de chão de fábrica. Níveis físicos. Níveis de enlace. Níveis de rede. Níveis de 
transporte. Níveis de sessão. Níveis de apresentação. Níveis de aplicação. Ethernet industrial. 
Protocolo TCP/IP. Redes industriais de sensores. Redes industriais de dispositivos. Redes 
industriais de instrumentação. 
 
 
g) Análise de Circuitos Elétricos II 
Carga horária: AT(34) AP(34) TT(72) APS (04) 
Pré-requisito: Análise de Circuitos Elétricos I. 
Ementa: Função senoidal. Conceito de Fasor. Resposta de regime senoidal. Quadripolos. 
Potência. Resposta completa. Circuitos trifásicos. Circuitos acoplados magneticamente.  
 
 
h) Máquinas Elétricas II 
Carga horária: AT(34) AP(34) TT(72) APS (04) 
Pré-requisitos: Eletromagnetismo para Engenharia e Análise de Circuitos Elétricos II 
Ementa: Princípios da conversão eletromecânica de energia. Introdução ao estudo das 
máquinas de corrente contínua. Máquinas síncronas. 
 
i) Ondas e Propagação 
Carga horária: AT(68) AP(0) TT(72) APS (04) 
Pré-requisito: Eletromagnetismo para Engenharia. 
Ementa: Campos variáveis no tempo. Ondas planas no vácuo e em dielétricos. Propagação 
de ondas eletromagnéticas. Reflexão e refração em interfaces planas. Teoria de linhas de 
transmissão. Guias de Ondas. 
 
j) Eletrônica C 
Carga horária: AT(34) AP(34) TT(72) APS (04)  
Pré-requisito: Eletrônica B. 
Ementa: Amplificadores de Potência. Reguladores lineares de tensão. Reguladores 
chaveados. Fontes chaveadas. 
 
k) Eletrônica de Potência 
Carga horária: AT(51) AP(17) TT(72) APS (04)  
Pré-requisito: Eletrônica C 
Ementa: Princípios da conversão estática de energia. Conceitos de conversores estáticos com 
comutação de linha e em alta-frequência. Interfaces com o circuito de potência. Tópicos 
avançados e aplicações especiais de conversores estáticos. 
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2.5.5.4 Atividades de Síntese e Integração 

 
Atividades Complementares 
Carga Horária: AT(00) AP(180) TT(180) 
Pré-requisito: sem pré-requisito 
Ementa: Será desenvolvido conforme a legislação em vigor. Desenvolvimento de atividades 
de complementação da formação social, humana e profissional, atividades de cunho 
comunitário e de interesse coletivo e atividades de iniciação científica e do mundo do 
trabalho. 
 
Estágio Curricular obrigatório 
Carga Horária: AT(00) AP(400) TT(400) 
Pré-requisito: estar matriculado a partir do 8º período do curso. 
Ementa: Será desenvolvido conforme a legislação em vigor. Desenvolvimento de atividades 
práticas em empresas ou organizações que complementem o ensino e a aprendizagem, 
auxiliem na adaptação psicológica e social do estudante à sua futura atividade profissional, 
facilitem a sua futura absorção pelo mercado de trabalho e orientem a escolha de sua 
especialização profissional. 
 
 
Trabalho de Conclusão de Curso 1 (TCC 1)  
Carga Horária: AT(00) AP(68) TT(72) APS (04) 
Pré-requisitos: Oficina de Integração. 
Ementa: Elaboração de proposta de trabalho envolvendo temas abrangidos pelo curso de 
Engenharia de Computação; desenvolvimento do trabalho proposto conforme cronograma 
previamente aprovado; redação de monografia de caráter científico e/ou tecnológico; 
apresentação de trabalhos acadêmicos em público. 
 
 
Trabalho de Conclusão de Curso 2 (TCC 2)  
Carga Horária: AT(00) AP(68) TT(72) APS (04) 
Pré-requisitos: Trabalho de Conclusão de Curso 1 (TCC 1) 
Ementa: Desenvolvimento e finalização do trabalho iniciado na disciplina de trabalho de 
conclusão de curso 1, conforme cronograma previamente aprovado; apresentação de 
trabalhos acadêmicos em público; redação de monografia de caráter científico e/ou 
tecnológico; redação de artigo de caráter científico e/ou tecnológico. 
 
 
2.5.6 Estágio Curricular Obrigatório 

 

O estágio curricular obrigatório é um componente curricular e objetiva complementar 

o ensino e a aprendizagem, criando oportunidades de aplicar os conhecimentos teóricos e 

práticos adquiridos ao longo do curso. 

A UTFPR possui, em cada um de seus Câmpus, um setor especializado para a 

administração dos estágios e ofertas de empregos, denominado Departamento de Estágios e 

Cursos de Qualificação Profissional, com a responsabilidade de desenvolver parcerias com 



 

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia de Computação  UTFPR/câmpus Pato Branco 

90 

empresas e instituições para a oferta de estágio. O processo de cadastramento das empresas é 

efetuado pelos Departamentos de Estágios, localizados nas Gerências de Relações 

Empresariais e Comunitárias e validados pelas coordenações de curso, para assegurar a 

consonância com a área de formação. As ofertas de vagas de estágio são recebidas das 

empresas e divulgadas na comunidade discente, como também é efetivado todo o trâmite 

documental, como: convênio com a empresa, plano de estágio, contrato de estágio, entre 

outros. 

São objetivos do estágio curricular obrigatório: 

• possibilitar o conhecimento da realidade do mercado de trabalho, interagindo 

com profissionais atuantes; 

• articular os conhecimentos acadêmicos com a realidade estagiada; 

• integrar o Curso de Engenharia de Computação à comunidade, a instituições e 

empresas, de modo a proporcionar a realimentação do processo educativo e da 

aplicação prática dos conhecimentos adquiridos na instituição de ensino; 

• analisar criticamente a realidade encontrada durante o estágio; 

• preparar o estudante para uma futura absorção pelo mercado de trabalho. 

Para implementação das atividades de Estágio Curricular obrigatório, a Coordenação 

do Curso designa um professor responsável para organizar e gerir os procedimentos 

pertinentes a estas atividades.  

O estágio curricular obrigatório pode ser realizado a partir do oitavo semestre (nos 

últimos 2 anos) e deve ter duração de 400 horas, sendo obrigatória a entrega do Plano de 

Estágio, antes do início das atividades. Para tal é necessária aprovação deste plano pela 

Coordenação do Curso, pela Empresa e pelo Departamento de Estágios da UTFPR.  

Durante a realização do estágio, é designado um professor orientador para 

acompanhamento do discente que realiza ao menos uma visita na empresa durante as 100 

primeiras horas do estágio. Ainda, por meio do Departamento de Estágios é atribuído um 

supervisor do estagiário na empresa, o qual, juntamente com o professor orientador, faz a 

avaliação do desempenho do aluno na empresa. Os relatórios elaborados nas visitas 

realizadas (pelo supervisor da empresa, professor e aluno) seguem modelos definidos pela 

Universidade. 

 Após a realização do estágio o discente deve elaborar e submeter o Relatório de 

Estágio, correspondentes às 400 horas de efetivo trabalho na empresa/instituição. Para a 

conclusão do Estágio Curricular obrigatório, o discente deve defender seu relatório perante 

uma banca designada pela Coordenação do Curso.  
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2.5.7 Trabalho de Conclusão de Curso 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um componente curricular do Curso de 

Engenharia de Computação e objetiva integrar os conhecimentos apropriados ao longo do 

curso. 

Os principais objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso são: 

• desenvolver nos alunos a capacidade de aplicação dos conceitos e das teorias 

adquiridas durante o curso de forma integrada por meio da execução de um 

projeto; 

• desenvolver nos alunos a capacidade de planejamento e a disciplina para resolver 

problemas dentro das áreas de sua formação específica; 

• despertar o interesse pela pesquisa como meio para a resolução de problemas; 

• desenvolver a habilidade de redação de trabalhos acadêmicos e de artigos 

técnicos, com emprego de linguagem adequada a textos de caráter técnico-

científico e respeito à gramática e à ortografia da língua portuguesa, bem como 

às normas de apresentação e de formatação aplicáveis; 

• desenvolver nos alunos a habilidade de expressar-se oralmente em público, 

visando apresentar e defender suas propostas e seus trabalhos perante bancas 

examinadoras e platéia, utilizando linguagem, postura, movimentação e voz 

adequadas para tal; este item engloba ainda a preparação de material audiovisual 

apropriado para uso durante as apresentações; 

• estimular o espírito empreendedor nos alunos por meio da execução de projetos 

que levem ao desenvolvimento de produtos que possam ser patenteados e/ou 

comercializados; 

• intensificar a extensão universitária por meio da resolução de problemas 

existentes no setor produtivo e na sociedade de maneira geral; 

• estimular a construção do conhecimento coletivo. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é caracterizado por uma pesquisa científica 

e/ou tecnológica aplicada, cujo tema deverá, obrigatoriamente, estar inserido em um dos 

campos de atuação do curso. O TCC poderá ser desenvolvido individualmente ou em equipe, 

podendo esta ser multidisciplinar, com participação de alunos de diferentes cursos, de acordo 

com normas complementares estabelecidas para cada curso. 

As atividades de desenvolvimento do TCC estendem-se por dois semestres, 

compondo oficialmente duas disciplinas obrigatórias do currículo: Trabalho de Conclusão de 
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Curso 1 (TCC 1) e Trabalho de Conclusão de Curso 2 (TCC 2). A disciplina TCC 1 

corresponde à etapa de elaboração da proposta do Projeto de Pesquisa, que deverá ser 

avaliada ao final da disciplina por uma banca de professores devidamente constituída. A 

disciplina TCC 2 corresponde à etapa de execução do Projeto de Pesquisa, e somente poderá 

ser cursada após a devida aprovação na disciplina TCC 1. 

O trabalho de conclusão de curso (TCC 1 e 2) segue um modelo escrito definido pelo 

curso. Para os documentos de acompanhamento, autoria do trabalho, indicação de banca e 

avaliações da banca há modelos padronizados pelo curso. 

 

2.5.8 Atividades Complementares 

 

A resolução CNE/CES 11, DE 11 DE MARÇO DE 2002 que instituiu Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia estabelece que: 

Art. 5º Cada curso de Engenharia deve possuir um projeto pedagógico que 
demonstre claramente como o conjunto das atividades previstas garantirá o perfil 
desejado de seu egresso e o desenvolvimento das competências e habilidades 
esperadas. Ênfase deve ser dada à necessidade de se reduzir o tempo em sala de 
aula, favorecendo o trabalho individual e em grupo dos estudantes. 
§ 1º Deverão existir os trabalhos de síntese e integração dos conhecimentos 
adquiridos ao longo do curso, sendo que, pelo menos, um deles deverá se constituir 
em atividade obrigatória como requisito para a graduação. 
§ 2º Deverão também ser estimuladas atividades complementares, tais como 
trabalhos de iniciação científica, projetos multidisciplinares, visitas teóricas, 
trabalhos em equipe, desenvolvimento de protótipos, monitorias, participação em 
empresas juniores e outras atividades empreendedoras. 

 

Outrossim, o parecer nº CNE/CES 1362/2001 de 12/12/2001, que trata das Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia informou que: 

Na nova definição de currículo, destacam-se três elementos fundamentais para o 
entendimento da proposta aqui apresentada. Em primeiro lugar, enfatiza-se o 
conjunto de experiências de aprendizado. Entende-se, portanto, que Currículo vai 
muito além das atividades convencionais de sala de aula e deve considerar 
atividades complementares, tais como iniciação científica e tecnológica, programas 
acadêmicos amplos, a exemplo do Programa de Treinamento Especial da CAPES 
(PET), programas de extensão universitária, visitas técnicas, eventos científicos, 
além de atividades culturais, políticas e sociais, dentre outras, desenvolvidas pelos 
alunos durante o curso de graduação. Essas atividades complementares visam 
ampliar os horizontes de uma formação profissional, proporcionando uma 
formação sociocultural mais abrangente. 

 
Em função do exposto anteriormente, caberá ao aluno participar de atividades 

complementares que privilegiem a construção de comportamentos sociais, humanos e 

profissionais, também como atividades de educação física. As Atividades Complementares 

têm por objetivo enriquecer o processo de ensino-aprendizagem privilegiando: 

• a complementação da formação social, humana e profissional; 
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• atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo; 

• atividades de assistência acadêmica e de iniciação científica e tecnológica; 

• atividades esportivas e culturais, além de intercâmbios com instituições 

congêneres. 

 Conforme o regulamento, as atividades complementares estão agrupadas em três 

categorias: 

1) Atividades de complementação da formação social, humana e cultural. 

2) Atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo.  

3) Atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional.  
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3 INFRAESTRUTURA INSTITUCIONAL DE SUPORTE AO CURSO 

 
  

A UTFPR está localizada no Município de Pato Branco, região Sudoeste do Estado 

do Paraná, num terreno de 138.383,21m2, a Unidade conta com 24.689,89 m2 de área 

construída. 

 

 

3.1 LABORATÓRIOS E SALAS DE AULA 

 

A grande maioria dos ambientes são salas de aula em conjunto com laboratórios, ou 

seja, salas ambientes, com carteiras para aula teórica e bancadas para aula prática. Além 

desses ambientes, a UTFPR – câmpus Pato Branco conta com várias salas de aula 

informatizadas para desenvolvimento de atividades da área de computação. A Tabela 7 

apresenta a relação dos laboratórios de informática utilizados para aulas do curso de 

Engenharia de Computação. Entre esses laboratórios, há dois laboratórios específicos, um de 

Redes de Computadores e outro de Banco de Dados. 

Tabela 7 – Laboratórios de informática para o curso de Engenharia de Computação  

Laboratório Área de conhecimento 
Área 
(m²) 

Equipamentos a serem Instalados 

V003 
Informática / Banco 

de Dados 
 

65,60 

20 Microcomputadores (HP Compaq 6005 Pro – 
AMD Phenon II X4 B95 3.0GHz, 4 GiB de 
memória, HD de 320GiB, Placa de Rede de 1Gbps, 
Placa de Rede Sem Fio 802.11N, Monitor LCD 
19”).  Projetor multimídia e tela de projeção elétrica. 
Servidor de Banco de Dados, Dell T410. 

V009 
Informática / Sistemas 

Computacionais 
98,48 

22 Microcomputadores (HP Compaq 6005 Pro – 
AMD Phenon II X2 B55 3.00GHz, 4 GiB de 
memória, HD de 320GiB, Placa de Rede de 1Gbps, 
Monitor LCD 19”). Osciloscópios, fontes de 
alimentação, geradores de função, multímetros de 
bancada, estações de solda. Projetor multimídia e 
tela de projeção elétrica. 

V004 
Informática 

 
55,74 

20 Microcomputadores (HP Compaq 6005 Pro – 
AMD Phenon II X2 B93 3.0GHz, 4 GiB de 
memória, HD de 320GiB, Placa de Rede de 1Gbps, 
Placa de Rede Sem Fio 802.11N, Monitor LCD 
19”).  Projetor multimídia e tela de projeção elétrica. 

V008  
Informática 

 
63,07 

20 Microcomputadores (HP Compaq 6005 Pro – 
AMD Phenon II X4 B95 3.0GHz, 4 GiB de 
memória, HD de 320GiB, Placa de Rede de 1Gbps, 
Placa de Rede Sem Fio 802.11N, Monitor LCD 
19”).  Projetor multimídia e tela de projeção elétrica. 

V007  
Informática 

 
80,34 

30 Microcomputadores (HP Compaq 6005 Pro – 
AMD Phenon II X2 B93 3.0GHz, 4 GiB de 
memória, HD de 320GiB, Placa de Rede de 1Gbps, 
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Placa de Rede Sem Fio 802.11N, Monitor LCD 
19”).  Projetor multimídia e tela de projeção elétrica. 

V006 
Informática / Redes de 

Computadores 
97,04 

22 Microcomputadores (HP Compaq 6005 Pro – 
AMD Phenon II X2 B53 2.80GHz, 2 GiB de 
memória, HD de 320GiB, 2 Placas de Rede de 
1Gbps e 1 Placa de Rede Sem Fio, Monitor LCD 
19”).   Projetor multimídia e tela de projeção. 1 Rack 
de 44U contendo 12 Roteadores Cisco 2811 e 1 
Rack de 44U contendo 12 Switches Cisco 2960. 4 
firewall IP Cisco ASA 5505. 10 Routerboard 433, 4 
antenas setoriais, 4 antenas omnidirecionais, 2 
antenas direcionais, 20 telefones IP, 30 rotadores 
sem fio, 2 testadores de cabo Fluke, 2 servidores de 
Rack Dell R710 (instalados na sala de servidores). 
12 alicates de climpagem, 12 decapadores de cabos, 
12 punch down, diversos patch cords. 

V108 
Informática 

 
63,70 

20 Microcomputadores (HP Compaq 6005 Pro – 
AMD Phenon II X4 B95 3.0GHz, 4 GiB de 
memória, HD de 320GiB, Placa de Rede de 1Gbps, 
Placa de Rede Sem Fio 802.11N, Monitor LCD 
19”).  Projetor multimídia e tela de projeção elétrica. 

V105 Informática 55,74 

20 Microcomputadores (HP Compaq 6005 Pro – 
AMD Phenon II X4 B95 3.0GHz, 4 GiB de 
memória, HD de 320GiB, Placa de Rede de 1Gbps, 
Placa de Rede Sem Fio 802.11N, Monitor LCD 
19”).  Projetor multimídia e tela de projeção elétrica. 

V107 Informática 80,34 

30 Microcomputadores (HP Compaq 6005 Pro – 
AMD Phenon II X4 B95 3.0GHz, 4 GiB de 
memória, HD de 320GiB, Placa de Rede de 1Gbps, 
Placa de Rede Sem Fio 802.11N, Monitor LCD 
19”).  Projetor multimídia e tela de projeção elétrica. 

V106 
Informática 

 
61,16 

20 Microcomputadores (HP Compaq 6005 Pro – 
AMD Phenon II X4 B95 3.0GHz, 4 GiB de 
memória, HD de 320GiB, Placa de Rede de 1Gbps, 
Placa de Rede Sem Fio 802.11N, Monitor LCD 
19”).  Projetor multimídia e tela de projeção elétrica. 

 

 Os laboratórios utilizados para as disciplinas do núcleo básico e disciplinas dos 

núcleos profissionalizante e específico são apresentados na Tabela 8. 

Tabela 8 - Laboratórios para as disciplinas do núcleo básico, profissionalizante e específico 

Laboratórios para as disciplinas relacionadas à Engenharia Elétrica 

Laboratório 
Área de 
conhecimento 

Área 
(m²) 

Equipamentos instalados 

Laboratório I003 Eletrônica Digital 72 

06 Osciloscópios de 20 MHz; 16 Computadores; 8 
Estabilizadores; 4 Geradores de função RIGOL 
DG1022; 01 Analisador lógico; 10 Módulos didáticos 
de eletrônica Digital; 06 Placas proto-board; 10 
Caixas de componentes eletrônicos; 01 Módulo 
didático de eletrônica Digital Board 90; 01 Módulos 
didáticos de eletrônica Digital 85 Z80; 02 Geradores 
de Pulso; 10 Gravadores de EPROM; 06 Emuladores 
de EPROM; 09 Microcontroler Target Board; 01 
Módulos didáticos de eletrônica Digital SDM 9431; 
01 Kit de desenvolvimento para HC 908; 01 Kit de 
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Laboratórios para as disciplinas relacionadas à Engenharia Elétrica 

Laboratório 
Área de 
conhecimento 

Área 
(m²) 

Equipamentos instalados 

desenvolvimento HC 908 Q Flash; 07 Multimetros 
Digitais Minipa ET 2070; 16 Bancadas; 02 Armários 
em madeira e vidro; 01 Mesa; Cadeiras. 

Laboratório I005 Sala de Apoio 48 

17 fontes digitais; 24 fontes simétricas; 5 fontes 
simples; 3 fontes Dawer; 8 Varivolts; 15 osciloscópios 
Icel; 7 osciloscópios Tektronix TDS 2021C; 12 
osciloscópios Minipa 1230; 11 osciloscópios Minipa 
1222; 5 osciloscópios Minipa 1221s; 1 osciloscópio 
WGB OS-23; 1 osciloscópio Tektronics TDS 320; 1 
osciloscópio EMG Trade TR-4661/8; 4 osciloscópios 
Rigol DS1102CD; 30 geradores de funções Rigol 
DG1022; 6 Geradores de Funções EMG TR-0486; 2 
Geradores de Funções EMG TR-0463; 18 
Multímetros ICEL MD-6510; 18 Multímetros 
METEK m-4560cr; 10 Multímetros Taekwang tm-
386-rf; 13 Multímetros UT83 UNI-T; 18 Multímetros 
Minipa ET-2070; 11 Multímetros Minipa ET-2060; 3 
Multímetros ICEL 1k-180a; 6 Multímetros Minipa 
ET-2041; 2 Multímetros Poli DM-1650; 9 
Multímetros LCR-9053; 24 Estações de solda; 2 
Amperímetros ENGRO; 5 Frequencímetros Ganz 
30156; 8 Voltímetros ENGRO mod. 71; 1 Testador de 
CI Minipa mic-100; 4 Amperímetros ENGRO mod. 
71; 5 Cosfímetro Foerz; 1 Cosfímetro AEG 1wht hb 
Brasil; 3 Wattímetro Goerz; 1 Wattímetro ENGRO 
mod. 71; 1 Decibelímetro Lutron sl-4001 sound level 
meter; 3 tacômetro td2000; Varímetro ENGRO mod. 
71; 8 CLPs TP02-20mr; 16 Alicate amperímetro ICEL 
AD9030; 1 Pirômetro HOMIS 445-A; 1 suporte para 
furadeira; 14 kits didáticos para FPGA Digilent 
Basys2; 12 kits didáticos para FPGA Digilent 
Spartan3E Starter; 5 microcontroladores; 10 
computadores; 14 monitores; 60 protoboards; 1 
furadeira; 1 mini retífica; 4 armários; 5 prateleiras; 2 
bancadas 

Laboratório I008 
Controle de Sistemas 
Dinâmicos 

72 

6 geradores de função Rigol DG1022; 1 autoclave 
didática; 16 Microcomputadores Vision Pro, com 
Windows 7, com monitor LCD, teclado e mouse 
óptico; 1 Planta de simulação de processos contínuos 
de nível, fluxo, pressão e temperatura, com 
controladores PID programáveis e interligação em 
rede; Planta de simulação de processos discretos com 
acionamento por ar comprimido, com compressor de 
ar; 8 kits didáticos para robótica (Robix); 7 kits 
didáticos para circuitos digitais; 17 bancadas para 
aulas práticas com 5 tomadas de uso geral e disjuntor 
de proteção; 31 cadeiras estofadas; 9 osciloscópios 
analógicos 20MHz de 2 canais; 8 fontes digitais de 
Corrente Contínua de até 30V e 5A; 8 multímetros 
MTEX; 7 maletas de componentes eletrônicos; 1 
armário; 8 estabilizadores; 15 indutores de uso 
didático; 1 tela para projetor multimídia; 1 quadro 
branco em fórmica; 1 quadro para giz, 1 planta de 
processos dinâmicos, 1 planta de processos contínuos, 
1 braço robótico. 01 Mini-Torno Didático CNC de 
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Laboratórios para as disciplinas relacionadas à Engenharia Elétrica 

Laboratório 
Área de 
conhecimento 

Área 
(m²) 

Equipamentos instalados 

Bancada - 2 eixos com Acessórios (apropriado para 
Desmontagem e Montagem para estudo de 
Componentes). Softwares de Simulação CNC - 
Módulo Torno; 01 Mini-Fresadora Didática CNC de 
Bancada - 3 eixos com Acessórios (apropriada para 
Desmontagem e Montagem para estudo de 
Componentes). 

Laboratório I009 Circuitos e Medidas 72 

01 microcomputador; 01 projetor multimídia; 15 
bancadas contendo: tomadas 127 V, 220 V 
monofásicas e trifásicas, fonte 30 Vcc, 5A, com duas 
saídas, módulos para medição (amperímetros, 
voltímetros); 30 multímetros digitais; 09 osciloscópios 
analógicos; 20 MHz; 2 canais; 10 wattímetros 
monofásicos; 10 wattímetros trifásicos; 10 indicadores 
da frequência de fases; 05 cossefímetros; 01 
microhmímetro eletrônico; 10 matrizes de contato; 10 
alicates tipo pinça; 12 soldadores; 04 módulos de 
treinamento em conversores A/D e D/A; 33MHz; 
chaves de fenda; alicates; placas de fenolite para 
confecção de circuito impresso; componentes 
eletrônicos: resistores, diodos, leds, transistores; 

Laboratório I010 Eletrônica Analógica 72 

15 bancadas contendo: tomadas 127 V, 7 Kits 
datapool 8801, 3 Estações de ferro solda controlada 
HIKARI, 16 Fontes de alimentação mod. Dawer, 6 
Geradores de áudio, 16 Geradores de funções Rigol, 
16 Osciloscópios, 16 Computadores; 25 Cadeiras de 
fórmica, 7 Cadeiras estofadas, 2 Armários de madeira, 
1 Escrivaninha do Professor; 15 Multímetros ICEL; 8 
estabilizadores. 

Sala de apoio Sala de apoio 48 

16 fontes digitais simétricas; 16 fontes digitais 
assimétricas; 24 fontes simétricas; 5 fontes simples; 3 
fontes Dawer; 8 Varivolts; 15 osciloscópios Icel; 7 
osciloscópios Tektronix TDS 2021C; 12 osciloscópios 
Minipa 1230; 11 osciloscópios Minipa 1222; 5 
osciloscópios Minipa 1221s; 1 osciloscópio 
Tektronics TDS 320; 4 osciloscópios Rigol 
DS1102CD; 30 geradores de funções Rigol DG1022; 
18 Multímetros ICEL MD-6510; 18 Multímetros 
METEK m-4560cr; 10 Multímetros Taekwang tm-
386-rf; 13 Multímetros UT83 UNI-T; 18 Multímetros 
Minipa ET-2070; 11 Multímetros Minipa ET-2060; 3 
Multímetros ICEL 1k-180a; 6 Multímetros Minipa 
ET-2041; 2 Multímetros Poli DM-1650; 9 
Multímetros LCR-9053; 24 Estações de solda; 2 
Amperímetros ENGRO; 5 Frequencímetros Ganz 
30156; 8 Voltímetros ENGRO mod. 71; 1 Testador de 
CI Minipa mic-100; 4 Amperímetros ENGRO mod. 
71; 5 Cosfímetro Foerz; 1 Cosfímetro AEG 1wht hb 
Brasil; 3 Wattímetro Goerz; 1 Wattímetro ENGRO 
mod. 71; 1 Decibelímetro Lutron sl-4001 sound level 
meter; 3 tacômetro td2000; Varímetro ENGRO mod. 
71; 8 CLPs TP02-20mr; 16 Alicate amperímetro ICEL 
AD9030; 1 Pirômetro HOMIS 445-A; 1 Termômetro 
digital; 2 Luximetro; 1 Paquimetro digital; 1 
anemômetro digital; 1 década resistiva; 1 década 
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Laboratórios para as disciplinas relacionadas à Engenharia Elétrica 

Laboratório 
Área de 
conhecimento 

Área 
(m²) 

Equipamentos instalados 

indutiva; 1 década capacitiva; 1 suporte para 
furadeira; 14 kits didáticos para FPGA Digilent 
Basys2; 12 kits didáticos para FPGA Digilent 
Spartan3E Starter; 5 microcontroladores; 6 kits para 
sistemas embardados; 60 protoboards; 1 furadeira; 1 
mini retífica; 4 armários; 5 prateleiras; 2 bancadas 

Laboratórios para as disciplinas relacionadas à Física 

Laboratório 
Área de 
conhecimento 

Área 
(m²) 

Equipamentos instalados 

 
Laboratório L004 

Física 80 
Equipamentos Instalados: Equipamentos didáticos 
diversos na área de eletricidade. 

Laboratório L007 Física 80 
Equipamentos instalados: Equipamentos didáticos 
diversos na área de mecânica e termologia. 

Laboratórios para as disciplinas relacionadas a Química 

Laboratório 
Área de 
conhecimento 

Área 
(m²) 

Equipamentos instalados 

N001 Química 80 

balança semi-analítica, pH-metro, condutivímetro, 
capela de exaustão de gases. E como material de 
consumo: vidrarias comuns (pipetas, provetas, 
erlenmeyer, funil, Becker e tubos de ensaio) e 
reagentes. 
obs. O laboratório possui capacidade máxima para 24 
alunos, que são distribuídos em 8 grupos. 

 

 
 As salas de aula utilizadas pelo curso de Engenharia de Computação são apresentados 

na Tabela 9. 

Tabela 9 – Salas de aula 

Salas de aula 

Sala Identificação 
Área 
(m²) 

Recursos 

Aula teórica M3 154,74 
Carteiras para os alunos, quadro branco, equipamento 
multimídia e ventilador. 

Aula teórica 
M4 154,74 

Carteiras para os alunos, quadro branco, equipamento 
multimídia e ventilador. 

Aula teórica 
M5 37,11 

Carteiras para os alunos, quadro branco, equipamento 
multimídia e ventilador. 

Aula teórica 
M7 36,8 

Carteiras para os alunos, quadro branco, equipamento 
multimídia e ventilador. 

Aula teórica 
M11 63,19 

Carteiras para os alunos, quadro branco, equipamento 
multimídia e ventilador. 

Aula teórica 
L103 77,56 

Carteiras para os alunos, quadro branco, equipamento 
multimídia e ventilador. 
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3.2 ESPAÇOS UTILIZADOS POR PROFESSORES E ALUNOS 

 
 Outros espaços pedagógicos utilizados pelo curso de Engenharia de Computação, 

vinculados ao Departamento de Informática são apresentados na Tabela 10. 

Tabela 10 – Espaços utilizados por professores e alunos 
Descrição Localização Área Uso 
Sala de professores 
do Depto. de 
Informática 

Bloco X1 
 

51,74 Há a disposição dos professores computadores de uso 
exclusivo do professor, assim como está disponível monitor 
LCD, mouse e teclado para os professores que preferem usar 
o seu notebook.  Impressora multifuncional, ramal telefônico, 
equipamento de ar-condicionado. 

Sala do Futebol de 
robôs 

Edifício 
Politec 

 Atividades vinculadas ao Futebol de Robôs, com 
aproximadamente com um campo de futebol para robôs de 
aproximadamente 13m2. 

Sala para 
recomposição de 
computadores 

Bloco Z 50 Ambiente utilizado pela atividade de recomposição de 
computadores. 

Sala da 
coordenação do 
curso 

Bloco S 
 

11,72 1 Computador Desktop (HP Compaq 6005 Pro – AMD 
Phenon II X2 B55 3.00GHz, 4 GiB de memória, HD de 
320GiB, Placa de Rede de 1Gbps, Monitor LCD 20”). Ramal 
telefonico dedicado. 

Sala da chefia do 
Departamento 
Acadêmico de 
Informática 

Bloco S 
 

14,57 1 Computador Desktop (HP Compaq 6005 Pro – AMD 
Phenon II X2 B55 3.00GHz, 4 GiB de memória, HD de 
320GiB, Placa de Rede de 1Gbps, Monitor LCD 19”). Ramal 
telefônico dedicado. Acesso a Internet via rede cabeada e via 
rede sem fio institucional. 

Sala de professores 
do Departamento 
de Informática 

Bloco S 
 

137,68 Há a disposição dos professores computadores de uso 
exclusivo do professor, assim como está disponível monitor 
LCD, mouse e teclado para os professores que preferem usar 
o seu notebook.  Impressora multifuncional, ramal telefônico, 
equipamento de ar-condicionado.  2 servidores de Rack Dell 
R710 (que fica na sala dos servidores do câmpus) que é 
utilizado para diversos serviços oferecidos para os professores 
e alunos, entre estes o acesso a arquivos e também boot 
remoto para o Linux Ubuntu. 

Sala da secretaria e 
de reuniões 

Bloco S 
 

40,54 Computador para secretaria, impressora multifuncional, ramal 
telefônico, frigobar. 

Sala de projetos Bloco S 
S005 

42 Há a disposição dos alunos computadores desktop e os 
mesmos têm acesso a impressora que fica na sala da 
secretaria/reuniões. 

Sala de apoio Bloco V 22,86 Computador para o estagiário. Servidor de clonagem e de 
arquivos de instalação (localizado na sala dos servidores do 
câmpus) 

 

 Atualmente o atendimento aos alunos é realizado na sala dos professores ou nos 

laboratórios utilizados pelo curso. Com a mudança do curso para o novo bloco, Bloco V. 

Parte dos espaços do Bloco S será utilizado para sala dos professores, ambiente de 

atendimento aos alunos, sala de projetos e sala para o grupo do Programa de Educação 

Tutorada.  
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3.3 BIBLIOTECA 

 

Nas Tabelas 11 e 12 é apresentada informação referente à Biblioteca do campus Pato 

Branco. A biblioteca é aberta a alunos, servidores e comunidade em geral. 

Tabela 11 - Estrutura da biblioteca e acervo 

Horário de atendimento Área total Área de estudo Área de acervo 
Área 

administrativa 

De segunda à sexta: das 8h10 às 
22h45 691,22m2 354,61m2   300 m2 54,61m2 

Mesa: 39 Cadeiras: 135 Salas de estudo em grupo: 4 Cabines individuais: 8 

Pessoal Técnico-administrativo: 4 
Bibliotecários e 5 Auxiliares 

Computadores para acesso à Internet: 
9 

Terminais de consulta ao 
acervo: 3 

Serviços oferecidos 

Serviço de referência, empréstimo informatizado, consulta local, empréstimo entre 
as bibliotecas da UTFPR, videoteca, acesso à Internet, acesso ao Portal de 
Periódicos da Capes, COMUT, catalogação na publicação, levantamento 
bibliográfico, disseminação seletiva da informação, treinamento de usuários e 
empréstimo entre bibliotecas com outras instituições. 

Área 
Acervo de livros Acervo de periódicos 

Títulos Exemplares Nacionais Estrangeiros 

Ciências Exatas e da 
Terra 

2601 9058 40 6 

Ciências Biológicas 445 998 19 12 

Engenharias 2040 6047 80 8 

Ciências da Saúde 216 364 9 0 

Ciências Agrárias 2476 4119 172 55 

Ciências Sociais 
Aplicadas 

5265 10318 205 21 

Ciências Humanas 2934 4928 97 11 

Linguística, Letras 3881 6487 39 11 

Total 19858 42319 661 124 

 
A estrutura física da biblioteca do campus Pato Branco é apresentada na Tabela 12. 

Tabela 12 - Estrutura física da biblioteca do Câmpus Pato Branco 

Ambientes Setor Área (m²) Equipamentos instalados 

Sala de acesso à Internet 

Biblioteca 691.22 

O acervo está informatizado pelo sistema 
Pergamum. A biblioteca dispõe de 9 
computadores para acesso à internet; 3 para 
consulta do acervo; 3 para o programa 
Pergamum e 8 para uso dos funcionários. 

Sala do acervo 

Salas de leitura e 

trabalhos em grupo 6 mesas grandes com 36 cadeiras  
Hemeroteca 
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Ambientes Setor Área (m²) Equipamentos instalados 

8 estantes dupla face 
Sala de recuperação de 

livros Matérias diversos 

Sala de serviços 
01 vídeo com espaço para exposição de 
cartazes e trabalhos. 

Balcão de atendimento, 2 computadores e 2 
cadeiras. 

 
A instituição tem acesso ao portal de periódicos Capes, permitindo acesso ao 

repositório da IEEE, ACM, dentre outros que são relevantes para o curso de Engenharia de 

Computação. 

Com a execução do projeto REUNI 1, foi construída uma nova biblioteca neste 

campus com aproximadamente 1.996,20 m², na qual está localizada na entrada principal da 

universidade. A nova biblioteca possui dois pisos, sendo o piso superior para o acervo 

bibliográfico e o térreo para as salas de leituras, multimídia e acesso a internet. Esta 

biblioteca encontra-se em fase final de acabamento e sua inauguração está prevista para o 

início de 2013. 

 
 

3.4 OUTROS ESPAÇOS INSTITUCIONAIS 

 

Além dos espaços referentes a laboratórios e salas de aulas já citados, o curso de 

Engenharia de Computação dispõe ainda de outros espaços institucionais e de uso comum, 

apresentados na Tabela 13. 

Tabela 13 - Espaços Institucionais a disposição do curso de Engenharia de Computação 

Ambiente Setor 
Área 
(m²) 

Equipamentos 
instalados 

Ginásio coberto com quadra de piso 
rígido 

Atividades esportivas 1.108 Equipamentos desportivos 

Pista oficial de atletismo Atividades esportivas 15.730 Equipamentos de atletismo 

Gabinete Médico-odontológico Apoio ao estudante 55,91 Equipamentos diversos 

Setor de Assistência Social Apoio ao estudante 40 Equipamentos diversos 

Setor de Orientação Educacional e 
Psicológica 

Apoio ao estudante 
40 Equipamentos diversos 

Departamento de Estágios e Cursos 
de Extensão 

Apoio ao estudante 
80 Equipamentos diversos 

Setores de reprografia Apoio ao estudante 78,27 Equipamentos diversos 
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Ambiente Setor 
Área 
(m²) 

Equipamentos 
instalados 

Mini auditório Apoio ao estudante 76,25 Equipamentos diversos 

Saguão Apoio ao estudante 100 Balcão de atendimento 

Praça de Alimentação (lanchonete e 
restaurante) 

Apoio ao estudante 
154 

Mesas e cadeiras para 
alimentação. 

Gabinete do Diretor Administrativo 54 Equipamentos diversos 

Recepção Administrativo 27 Equipamentos diversos 

Auditório Administrativo 600 Equipamentos diversos 

PROEM, Incubadora e POLITEC Incubadora de Empresas 1.927,00 Equipamentos diversos 

Pátio Coberto Área comum 375,00 Mesas, cadeiras 

DCE Apoio ao estudante 14,43 Equipamentos diversos 

Sala de Treinamentos Administrativo 61,92 Equipamentos diversos 

Setor de Estágios Apoio ao estudante 10,58 Equipamentos diversos 

Orientação Pedagógica Apoio ao estudante 18,78 Equipamentos diversos 

Praça de Alimentação (lanchonete e 
Restaurante) 

Área comum 
139,83 Mesas, cadeiras 
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4 CORPO DOCENTE 

 

As tabelas 14 e 15 apresentam as listagens dos docentes efetivos envolvidos com o 

curso de Engenharia de Computação. 

 

4.1  DOCENTES DOS CONTEÚDOS BÁSICOS 

 

A Tabela 14 apresenta a listagem de docentes das áreas básicas envolvidas com o 

curso de Engenharia de Computação. 

Tabela 14 - Relação de docentes das áreas básicas envolvidas com o do curso de Engenharia de 
Computação 

Professor Área de Atuação Titulação Regime 

Dayse Regina Batistus 
http://lattes.cnpq.br/090104308523181 

Matemática Doutor 40h (DE) 

Jackson Luchesi 
http://lattes.cnpq.br/5770967439832329 

Matemática Mestre 40h (DE) 

Gilberto Souto 
http://lattes.cnpq.br/4866424314010634 

Matemática Mestre 40h(DE) 

Andrei Cristiano Maia e Silva 
http://lattes.cnpq.br/1710515299631899 

Matemática Graduado 
40h 

temporário 
Teodora Pinheiro Figueroa 
http://lattes.cnpq.br/7702237007395895 

Matemática Doutor 40h (DE) 

Marcio Alexandre De Oliveira Reis 
http://lattes.cnpq.br/7627376431984111 

Matemática Doutor 40 (DE) 

Áureo Quintas Garcia 
http://lattes.cnpq.br/8802364248885499 

Matemática Mestre 40h (DE) 

Jorge Roberto Grobe 
http://lattes.cnpq.br/1815771521282978 

Matemática Mestre 40 (DE) 

Cristina Spohr Reis 
http://lattes.cnpq.br/7430168236802143 

Matemática Doutor 40 (DE) 

Marieli Musial Tumelero 
http://lattes.cnpq.br/9478607814036340 

Matemática Mestre 40 (DE) 

Fredy Maglorio Sobrado Suarez 
http://lattes.cnpq.br/8409117602121422 

Matemática Doutor 40h (DE) 

Luz Delicia Castillo Villalobos 
http://lattes.cnpq.br/7904335167917073 

Matemática Doutor 40h (DE) 

Vanderlei Martins 
http://lattes.cnpq.br/9709798362897266 

Matemática Mestre 40h (DE) 

João Biesdorf 
http://lattes.cnpq.br/9789976538941920 

Matemática Doutor 40h (DE) 

Adriano Rodrigo Delfino 
http://lattes.cnpq.br/3531261524101802 

Matemática Mestre 40h (DE) 
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Rômel da Rosa da Silva 
http://lattes.cnpq.br/3804309368611422 

Matemática Doutor 40h (DE) 

Tiago Kroetz 
http://lattes.cnpq.br/0862958841220120 

Física  Doutor 40h 

Ivo de Lourenço Junior 
http://lattes.cnpq.br/0865676350358833 

Física Doutor 40h (DE) 

Emir Baude 
http://lattes.cnpq.br/0836060253124103 

Física Doutor 40h (DE) 

Cesar Augusto Refosco Yednak 
http://lattes.cnpq.br/1144347018699759 

Física Doutor 40h (DE) 

Jalves Sampaio Figueira 
http://lattes.cnpq.br/2270573594361044 

Física Mestre 40h (DE) 

Neri Santos de Vargas 
http://lattes.cnpq.br/5213698257976086 

Física Mestre 40h (DE) 

Adriano Correa Batista 
http://lattes.cnpq.br/5245023752330566 

Física Mestre 
40h 

temporário 
Clebson Abati Graeff 
http://lattes.cnpq.br/8197438396499077 

Física Doutor  40h 

Davi Costa Silva 
http://lattes.cnpq.br/4415332183951050 

Química Doutor 40h (DE) 

Vanderlei Aparecido de Lima 
http://lattes.cnpq.br/9090461949264421 

Química Doutor 
40h 

temporário 
Elidia Aparecida Vetter Ferri 
http://lattes.cnpq.br/5272341911788626 

Química Doutor 40h (DE) 

Solange Teresinha Carpes 
http://lattes.cnpq.br/9503908091137375 

Química Doutor 40h (DE) 

Ricardo De Freitas Branco 
http://lattes.cnpq.br/5907864111073303 

Química Doutor 40h (DE) 

Marlene Capelin Ignoato 
http://lattes.cnpq.br/5291850534239170 

Química 
Mestre em 

doutoramento 40h (DE) 

Maristela Fiorese Amadori 
http://lattes.cnpq.br/8541980979389123 

Química 
Mestre em 

doutoramento 40h (DE) 

Larissa Macedo dos Santos 
http://lattes.cnpq.br/9439814411927273 

Química Doutor 40h (DE) 

Adriana Santos Auzani  
http://lattes.cnpq.br/4962504116447227 

Letras Mestre 40 h (DE) 

Marcia Oberderfer Consoli 
http://lattes.cnpq.br/2643660422051535 

Letras Mestre 40h (DE) 

Denise Maria Bueno 
http://lattes.cnpq.br/3460724611175443 

Letras Mestre 40h (DE) 

Joao Carlos Felini Barbosa 
http://lattes.cnpq.br/3641317544970006 

Humanas Especialista 40h (DE) 

Edival Sebastiao Teixeira 
http://lattes.cnpq.br/0826917150806263 

Humanas Doutor 40h (DE) 

Neri Franca Fornari Bocchese 
http://lattes.cnpq.br/2958767054680450 

Humanas Mestre 40h (DE) 

Marcos Antonio Fasolin 
http://lattes.cnpq.br/0322395400604972 

Humanas Especialista 40h (DE) 

Glademir Alves Trindade Humanas Mestre 40h (DE) 
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http://lattes.cnpq.br/0919212947799506 
Nadia Sanzovo 
http://lattes.cnpq.br/7599637994545217 

Humanas Mestre 40h (DE) 

Osney Marcos Cardoso 
http://lattes.cnpq.br/1342314143895325 

Humanas Doutor 40h (DE) 

Jucilene De Souza Stunpf 
http://lattes.cnpq.br/9078188438732671 

Administração Especialista 
40h 

temporário 
Ivete Ines Pastro 
http://lattes.cnpq.br/8713972235997925 

Administração Doutor 40h (DE) 

Gilson Ditzel Santos 
http://lattes.cnpq.br/7588810166034182 

Administração Doutor 40h (DE) 

Joao Carlos Chiochetta 
http://lattes.cnpq.br/0320181614364397 

Administração Doutor 40h (DE) 

Denise Rauber 
http://lattes.cnpq.br/3408471369968963 

Administração Mestre 40h (DE) 

Ivete Inês Pastro 
http://lattes.cnpq.br/8713972235997925 

Administração Doutor 40h(DE) 

Luiz Carlos Martinelli Junior 
http://lattes.cnpq.br/1173515780556491 

Mecânica Doutor 40h(DE) 

Fabiano Ostapiv 
http://lattes.cnpq.br/8385686899868293 

Mecânica Doutor  40h (DE) 

Marcio Tadayuki Nakaura 
http://lattes.cnpq.br/3613223583577717 

Mecânica Mestre 40h (DE) 

Roberto Nunes Da Costa 
http://lattes.cnpq.br/771960086895503 

Mecânica Mestre 40h (DE) 

Adelino Carlos Maccarini 
http://lattes.cnpq.br/141087869059040 

Mecânica Mestre 40h (DE) 

Rodrigo Villaca Santos 
http://lattes.cnpq.br/6780841727073639 Mecânica Mestre 40h (DE) 

Heloiza Aparecida Piassa Benetti 
http://lattes.cnpq.br/0753478960746774 

Civil Doutor 40h (DE) 

Jose Miguel Etchalus 
http://lattes.cnpq.br/3164426879737393 

Civil Mestre 40h (DE) 

Elizangela Marcelo Siliprandi 
http://lattes.cnpq.br/8425782620647360 

Civil Doutor 40h (DE) 

Jose Valter Monteiro Larcher 
http://lattes.cnpq.br/3622667284821164 

Civil Mestre 40h (DE) 

Osmar Joao Consoli 
http://lattes.cnpq.br/8088646548606034 

Civil Mestre 40h 

Ruth Cavalcanti Souza 
http://lattes.cnpq.br/8756015380215553 

Civil Especialista 
40h 

temporário 
 
 
4.2 ÁREAS DE ELÉTRICA E INFORMÁTICA 

 

A Tabela 15 apresenta a listagem de docentes das Coordenações de Informática e 

Elétrica que atuaram, atuam ou poderão atuar no Curso, no semestre de 2012-1 e semestres 

anteriores.  
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Tabela 15 - Relação de docentes das Áreas de Elétrica e de Informática 

Professor 
Endereço do Currículo Lattes 

Área de Atuação 
Titulação Regime 

Adriano Serckumecka 
http://lattes.cnpq.br/4313094198245410 

Informática 
Mestre  40h (DE) 

Andreia Scariot 
http://lattes.cnpq.br/5104681948982773 

Informática 
Especialista 40h (DE) 

Beatriz Terezinha Borsoi 
http://lattes.cnpq.br/3787366734788304 

Informática 
Doutor 40h (DE) 

Bruno Cesar Ribas 
http://lattes.cnpq.br/6871745921667698 

Informática 
Mestre 40h (DE) 

Eden Ricardo Dosciatti 
http://lattes.cnpq.br/7673919686043920 

Informática 
Mestre 40h (DE) 

Edenilson Jose da Silva 
http://lattes.cnpq.br/5318159526508826 

Informática 
Mestre 40h (DE) 

Edilson Pontarolo 
http://lattes.cnpq.br/0637811527251299 

Informática 
Doutor 40h (DE) 

Eliane Maria De Bortoli Fávero 
http://lattes.cnpq.br/2623789586746722 

Informática 
Mestre 40h (DE) 

Fabio Favarim 
http://lattes.cnpq.br/4127225140175485 

Informática 
Doutor 40h (DE) 

Geri Natalino Dutra 
http://lattes.cnpq.br/9921945692078074 

Informática 
Mestre 40h  

Gilda Aparecida de Assis 
http://lattes.cnpq.br/0477251811278890 

Informática 
Doutor 40h (DE) 

Kathya Silvia Collazos Linares 
http://lattes.cnpq.br/5617559158119618 

Informática 
Doutor 40h(DE) 

Luciene de Oliveira Marin 
http://lattes.cnpq.br/6886938395028085 

Informática 
Doutor 40h (DE) 

Lucilia Yoshie Araki 
http://lattes.cnpq.br/7282749668662090 

Informática 
Mestre 40h (DE) 

Luis Carlos Ferreira Bueno 
http://lattes.cnpq.br/4243551773071823 

Informática 
Mestre 40h (DE) 

Luis Cassiano Goularte Rista 
http://lattes.cnpq.br/4778030265275310 

Informática 
Mestre 40h (DE) 

Marco Antonio De Castro Barbosa 
http://lattes.cnpq.br/5794615482009389 

Informática 
Doutor 40h (DE) 

Marcos Junior Marini 
http://lattes.cnpq.br/7779355795284015 

Informática 
Mestre 40h (DE) 

Mariza Miola Dosciatti 
http://lattes.cnpq.br/2263946727235886 

Informática 
Mestre 40h (DE) 

Omero Francisco Bertol 
http://lattes.cnpq.br/5702919684588321 

Informática 
Mestre 40h 

Richardson Ribeiro 
http://lattes.cnpq.br/1732432214014006 

Informática 
Doutor 40h (DE) 

Robison Cris Brito 
http://lattes.cnpq.br/2797864104656777 

Informática 
Mestre 40h (DE) 

Rúbia E. de O. Schultz Ascari 
http://lattes.cnpq.br/8086913547704538 

Informática 
Mestre 40h (DE) 

Silvio Luiz Bragatto Boss 
http://lattes.cnpq.br/5805926452305147 

Informática 
Mestre 40h (DE) 

Soelaine Rodrigues Ascari 
http://lattes.cnpq.br/7145298480843878 

Informática 
Mestre 40h (DE) 
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Vinícius Pegorini 
http://lattes.cnpq.br/9584015577266322 

Informática Especialista 
em mestrado 

40h (DE) 

Wendel Goes Pedrozo 
http://lattes.cnpq.br/6295717878686639 

Informática 
Mestre 40h (DE) 

Willian Zalewski 
http://lattes.cnpq.br/3425550580618899 

Informática 
Mestre 40h (DE) 

Ana Cristina Alves Silveira Lima 
http://lattes.cnpq.br/0487065621128835 

Elétrica Mestre 40h (DE) 

André Macário Barros 
http://lattes.cnpq.br/2951760044844327 

Elétrica Mestre 40h (DE) 

Carlos Marcelo de Oliveira Stein 
http://lattes.cnpq.br/5654025919305848 

Elétrica Doutor 40h (DE) 

César Rafael Claure Torrico 
http://lattes.cnpq.br/2592799393618205 

Elétrica Doutor 40h (DE) 

Emerson Giovani Carati 
http://lattes.cnpq.br/8681744957229767 

Elétrica Doutor 40h (DE) 

Diogo Ribeiro Vargas 
http://lattes.cnpq.br/5260249217149507 

Elétrica Mestre 40h 

Fábio Brignol de Morais 
http://lattes.cnpq.br/2410421447817506 

Elétrica 
Aperfeiçoam

ento 
40h (DE) 

Fabio Luiz Bertotti 
lattes.cnpq.br/4739401775990139 

Elétrica Doutor 40h (DE) 

Giovanni Alfredo Guarneri 
http://lattes.cnpq.br/7436484622054922 

Elétrica 
Mestre em 
doutorament

o 
40h (DE) 

Gustavo Gomes Kuhn 
http://lattes.cnpq.br/1638469780688893 

Elétrica Especialista 40h (DE) 

Gustavo Weber Denardin 
http://lattes.cnpq.br/4251219281955392 

Elétrica Doutor 40h (DE) 

Jean Carlos Cardozo da Silva 
http://lattes.cnpq.br/9949032159595994 

Elétrica Doutor 40h (DE) 

Jorge Luis Roel Ortiz 
http://lattes.cnpq.br/6501777813862366 

Elétrica Doutor 40h (DE) 

Kleiton De Morais Sousa 
http://lattes.cnpq.br/5409590007366145 

Elétrica Mestre 40h (DE) 

Mario Lúcio da Silva Martins 
http://lattes.cnpq.br/2730012969211616 

Elétrica Doutor 40h (DE) 

Rafael Cardoso 
http://lattes.cnpq.br/8148387096236908 

Elétrica Doutor 40h (DE) 

Fernando José Avancini Schenatto 
http://lattes.cnpq.br/8254799739887550 

Elétrica Doutor 40h (DE) 

Santo Tiveroli Filho 
http://lattes.cnpq.br/4858908559472118 

Elétrica Mestre 40h (DE) 

Sérgio Luiz Masutti 
http://lattes.cnpq.br/4112171817166660 

Elétrica Doutor 40h (DE) 

 
 
4.3 DISCIPLINAS X PROFESSORES  

 

As Tabelas 16 e 17 apresentam as disciplinas e os professores correspondentes para o 



 

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia de Computação  UTFPR/câmpus Pato Branco 

108

curso de Engenharia de Computação, os professores listados atuam, atuaram ou atuarão no 

Curso, no semestre de 2012-1, semestres anteriores e semestres posteriores respectivamente, 

pois, atualmente o curso encontra-se ofertando até o 7º período da matriz. 

As disciplinas correspondentes ao núcleo básico e os respectivos professores estão 

listados na Tabela 16. 

Tabela 16 - Relação das disciplinas do núcleo básico do curso de Engenharia de Computação com os 
docentes que atuam nas mesmas 

Disciplinas Docentes 

Metodologia de Pesquisa Osney Marcos Cardoso 
Nádia Sanzovo 

Comunicação Linguística Adriana Santos Auzani 
Marcia Oberderfer Consoli 
Denise Maria Bueno 

Fundamentos de Programação Beatriz Terezinha Borsoi 
Omero Francisco Bertol 
Geri Natalino Dutra 

Desenho Técnico Osmar Joao Consoli 
Jose Valter Monteiro Larcher 
Ruth Cavalcanti Souza 

Geometria Analítica e Álgebra Linear 
Cálculo Diferencial e Integral 1 
Cálculo Diferencial e Integral 2 
Cálculo Diferencial e Integral 3 
Cálculo Numérico 
Equações Diferenciais Ordinárias 
Probabilidade e Estatística 
Variáveis Complexas 
 

Dayse Regina Batistus 
Jackson Luchesi 
Gilberto Souto 
Teodora Pinheiro Figueroa 
Marcio Alexandre De Oliveira Reis 
Áureo Quintas Garcia 
Jorge Roberto Grobe 
Cristina Spohr Reis 
Marieli Musial Tumelero 
Fredy Maglorio Sobrado Suarez 
Luz Delicia Castillo Villalobos 
Vanderlei Martins 
João Biesdorf 
Adriano Rodrigo Delfino 
Rômel da Rosa da Silva 

Física 1 
Física 2 
Física 3 
 

Cesar Augusto Refosco Yednak 
Emir Baude 
Ivo de Lourenço Junior 
Jalves Sampaio Figueira 
Neri Santos de Vargas 
Ricardo Spagnuolo Martins 
Tiago Kroetz 
Clebson Abati Graeff 

Fenômenos de Transporte Fabiano Ostapiv 
Luiz Carlos Martinelli Junior 
Marcio Tadayuki Nakaura 

Mecânica Geral 1 
 

Rodrigo Villaca Santos 
Roberto Nunes Da Costa 
Adelino Carlos Maccarini 

Princípios de Resistência dos Materiais Heloiza Aparecida Piassa Benetti 
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Ciências do Ambiente Jose Miguel Etchalus 
Química  Davi Costa Silva 

Vanderlei Aparecido de Lima 
Elidia Aparecida Vetter Ferri 
Solange Teresinha Carpes 
Ricardo De Freitas Branco 
Marlene Capelin Ignoato 
Maristela Fiorese Amadori 
Larissa Macedo dos Santos 

Análise de Circuitos Elétricos 1 Ana Cristina Alves Silveira Lima 
Jorge Luis Roel Ortiz 

Economia Denise Rauber 
Humanidades  
Ética, Profissão e Cidadania 

Edival Sebastião Teixeira 
Glademir Alves Trindade 
Osney Marcos Cardoso 
Joao Carlos Felini Barbosa 
Neri Franca Fornari Bocchese 
Marcos Antonio Fasolin 

Empreendedorismo A 
 

Gilson Ditzel Santos 
Ivete Inês Pastro 

 
As disciplinas correspondentes ao núcleo profissionalizante e os professores, que 

atuam nas mesmas, estão listados na Tabela 17. 

Tabela 17 - Relação das disciplinas dos núcleos profissionalizante do curso de Engenharia de 
Computação com os docentes que atuam nas mesmas 

Disciplinas Docentes 

Algoritmos e Estrutura de Dados 1 
Algoritmos e Estrutura de Dados 2 
Programação Orientada a Objetos 

Bruno César Ribas 
Silvio Luiz Bragatto Boss 
Willian Zalewski 
Marco Antônio de Castro Barbosa 
Beatriz Terezinha Borsoi 
Gilda de Assis 
Géri Natalino Dutra 
Luciene de O. Marin 
Omero Francisco Bertol 

Compiladores 
Matemática Discreta para Computação 
Sistemas Operacionais 

Marco Antônio de Castro Barbosa 
Kathya Collazos Linares 
Bruno César Ribas 

Sistemas Lineares 
Sistemas de Controle 1 
Sistemas de Controle 2 
Eletrônica A 
Eletrônica B 
Circuitos Digitais 
Sistemas Digitais 
Sistemas Microcontrolados 
Instrumentação eletro-eletrônica 
Princípios de Sistema de Comunicação 
Oficina de Integração 

Kleiton De Morais Sousa 
César Rafael Claure Torrico 
Rafael Cardoso 
Carlos Marcelo de Oliveira Stein 
Diogo Ribeiro Vargas 
Fernando José Avancini Schenatto 
Gustavo Gomes Kuhn 
Gustavo Weber Denardin 
Fábio Luiz Bertotti 
Jorge Luis Roel Ortiz 
Santo Tiveroli Filho 
Gustavo Gomes Kuhn 
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As disciplinas correspondentes ao núcleo profissionalizante específico e os 

professores, que atuam nas mesmas, estão listados na Tabela 18. 

Tabela 18 - Relação das disciplinas dos núcleos profissionalizante específico do curso de Engenharia de 
Computação com os docentes que atuam nas mesmas 

Disciplinas Docentes 

Introdução a Engenharia Kathya Silvia Collazos Linares 
Wendel Goes Pedrozo 

Lógica para Computação 
Fundamentos de Teoria da Computação 
Sistemas Inteligentes 

Silvio Luiz Bragatto Boss 
Marco Antônio de Castro Barbosa 
Kathya Collazos Linares 
Luciene de O. Marin 

Arquitetura e Organização de 
Computadores 
Lógica Reconfigurável 

André Macário Barros 
Giovanni Alfredo Guarneri 

Sistemas Embarcados Gustavo Weber Denardin 
André Macário Barros 

Análise e Projeto de Sistemas 
Engenharia de Software 
Interação Ser-Humano Computador 

Lucilia Yoshie Araki 
Eliane Maria de Bortoli 
Géri Natalino Dutra 
Beatriz T. Borsoi 
Vinicius Pegorini 

Controle Digital Emerson Giovani Carati 
Rafael Cardoso 

Redes de Computadores 1 
Redes de Computadores 2 
Sistemas Distribuídos 
Segurança Computacional 

Fabio Favarim 
Adriano Serckumecka 
Luis Cassiano Goularte Rista 
Eden Ricardo Dosciatti 
Robison Cris Brito 

Banco de Dados 1 
Banco de Dados 2 

Richardson Ribeiro 
Wendel Goes Pedrozo 

Optativa 1 
Optativa 2 
Optativa 3 

Os professores das disciplinas optativas serão definidos 
de acordo com as disciplinas de cada área ofertada. 

 
 
** Os dados dos professores que atuam no curso foram atualizados até 2012-2 


