
Conselho de Graduação e 
Educação Profissional 

COGEP 

PROCESSO Nº. 028/16-COGEP 

Câmara de Licenciaturas e Bacharelados  

CÂMPUS PROPONENTE: SANTA HELENA 

Data de entrada: 05/10/16.

PROPOSTA DE AJUSTE NA MATRIZ 

CURRICULAR DO CURSO DE CIÊNCIAS DA 

COMPUTAÇÃO 

Data Destino 

05/10/16 CELIB 

Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Reitoria 
Conselho de Graduação e Educação Profissional 



PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO  
Informações gerais 

Câmpus Santa Helena 

Depto/Coord. COCIC 

Nome do curso Bacharelado em Ciência da Computação 

Titulação 
conferida Bacharel em Ciência da Computação 

Contato 1 
Nome Arlete Teresinha Beuren 
E-mail cocic-sh@utfpr.edu.br 
Telefone UTFPR (45) 3268-8802 Celular (45) 9101-8140 

Contato 2 

Nome Adelmo Lowe Pletsch 
E-mail dirgrad-sh@utfpr.edu.br 
Telefone UTFPR (45) 3268-8803 Celular (45) 9141-9372 

Data 

267



Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Câmpus Santa Helena 
Diretoria de Graduação e Educação Profissional 

Curso Superior de Bacharelado em Ciência da Computação 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE BACHARELADO 

EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

SANTA HELENA 

2016 

268



UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

COORDENAÇÃO DO CURSO CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE BACHARELADO EM 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

Projeto Pedagógico de Curso apresentado à 

Diretoria de Graduação e Educação Profissional 

(DIRGRAD) da UTFPR pela Coordenação do Curso 

de Bacharelado em Ciência da Computação da 

UTFPR, Câmpus Santa Helena. 

SANTA HELENA 

2016

269



ii 

Prof. Luiz Alberto Pilatti 

Reitor da UTFPR 

Prof. Luis Mauricio Martins de Resende 

Pró-Reitor de Graduação e Educação Profissional 

Prof. Carlos Alberto Mucelin 

Diretor Geral do Câmpus Santa Helena 

Prof. Adelmo Lowe Pletsch 

Diretor de Graduação e Educação Profissional Câmpus Santa Helena 

Comissão de Elaboração do Projeto Pedagógico de Curso: 

Projeto elaborado por Comissão constituída pelo Núcleo Docente Estruturante e 

Corpo Docente do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, Câmpus 

Santa Helena, composto pelos seguintes membros: 

Arlete Teresinha Beuren 

Agnaldo da Costa 

Anderléia Sotoriva Damke 

Carlos Frederico Charret Brandt 

Davi Marcondes Rocha 

Edilena da Silva Frazão Sausen 

Euclides Peres Farias Junior 

Evandro Alves Nakajima 

Fernando Henrique Campos 

Franck Carlos Vélez Benito 

Giuvane Conti 

Itamar Iliuk 

Maristela Rosso Walker 

Tatiane Tambarussi Thomaz 

Thiago França Naves 

Vera Lúcia Vasilévski dos Santos Araújo 

270



iii 

SUMÁRIO 

LISTA DE FIGURAS .................................................................................................. vi 

LISTA DE QUADROS ............................................................................................... vii 

1 APRESENTAÇÃO ................................................................................................... 8 

1.1 HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ .. 8 
1.2 HISTÓRICO DO CÂMPUS ............................................................................. 10 
1.3 HISTÓRICO DO CURSO ................................................................................ 13 
1.4 CONTEXTUALIZAÇÃO NACIONAL, REGIONAL E LOCAL ........................... 14 

2 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO .............................................................................. 17 

2.1 NOME ............................................................................................................. 17 
2.2 TITULAÇÃO CONFERIDA .............................................................................. 17 
2.3 MODALIDADE ................................................................................................ 17 
2.4 DURAÇÃO ...................................................................................................... 17 
2.5 ÁREA DO CONHECIMENTO ......................................................................... 17 
2.6 REGIME ESCOLAR........................................................................................ 17 
2.7 NÚMERO DE VAGAS..................................................................................... 17 
2.8 TURNO PREVISTO ........................................................................................ 17 
2.9 INÍCIO DE FUNCIONAMENTO ...................................................................... 18 
2.10 PROCESSO DE INGRESSO .......................................................................... 18 
2.11 RELAÇÃO DO CURSO COM A VISÃO E MISSÃO DA INSTITUIÇÃO .......... 18 
2.12 OBJETIVOS DO CURSO ............................................................................... 19 
2.13 PERFIL DO EGRESSO .................................................................................. 20 
2.14 COMPETÊNCIAS ........................................................................................... 21 
2.15 HABILIDADES SOCIAIS E OPERACIONAIS ................................................. 21 
2.16 ÁREAS DE ATUAÇÃO ................................................................................... 22 

3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA ........................................................ 25 

3.1 RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA .................................................................... 25 
3.2 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS .................... 27 
3.3 AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM ................................................................ 28 
3.4 FLEXIBILIDADE CURRICULAR ..................................................................... 33 
3.5 RELAÇÃO COM A PESQUISA ....................................................................... 34 
3.6 RELAÇÃO COM A EXTENSÃO ..................................................................... 39 
3.7 DIVERSIDADE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA ................................................... 40 

271



iv 

3.8 MOBILIDADE ACADÊMICA ........................................................................... 43 
3.9 FORMAÇÃO DE ATITUDES EMPREENDEDORAS ...................................... 44 
3.10 FORMAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE .................................................... 46 
3.11 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO .............................................. 47 
3.12 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO ................................................... 52 
3.13 APROXIMAÇÃO COM EMPRESAS E ENTIDADES VINCULADAS AO 
MUNDO DO TRABALHO ....................................................................................... 55 
3.14 MATRIZ CURRICULAR .................................................................................. 56 

3.14.1 Regime letivo ........................................................................................... 58 
3.14.2 Duração do curso..................................................................................... 58 
3.14.3 Carga horária de atividades teóricas ....................................................... 58 
3.14.4 Carga horária de atividades práticas ....................................................... 58 
3.14.5 Carga horária das atividades práticas supervisionadas (APS) ................ 59 
3.14.6 Carga horária do Estágio Curricular Obrigatório ...................................... 59 
3.14.7 Carga horária do TCC .............................................................................. 59 
3.14.8 Carga horária das Atividades Complementares ...................................... 60 
3.14.9 Carga horária das Atividades de Extensão .............................................. 63 
3.14.10 Carga horária de outras atividades ........................................................ 63 
3.14.11 Carga horária total ................................................................................. 65 
3.14.12 Disciplinas por semestre letivo/periodização ......................................... 66 
3.14.13 Ementários das disciplinas .................................................................... 71 

4. ADMINISTRAÇÃO DO CURSO ............................................................................ 90

4.1 PERFIL DA COORDENAÇÃO DO CURSO .................................................... 91 
4.2 COLEGIADO DO CURSO .............................................................................. 93 
4.3 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE .......................................................... 93 
4.4 CORPO DOCENTE ......................................................................................... 93 
4.5 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE ...................................... 94 
4.6 PREVISÃO DO QUADRO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO .............................. 99 
4.7 ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO ......................................................... 100 
4.8 CONVÊNIOS ................................................................................................ 101 

5 AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA ................................................................. 103 

5.1 AVALIAÇÃO DO CORPO DOCENTE........................................................... 103 
5.2 AVALIAÇÃO DO CURSO ............................................................................. 103 
5.3 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL....................................................................... 104 

6 INFRAESTRUTURA DE APOIO ACADÊMICO .................................................. 107 

272



v 

6.1 AMBIENTES DE ENSINO-APRENDIZAGEM ............................................... 107 
6.2 EQUIPAMENTOS ......................................................................................... 107 
6.3 LABORATÓRIOS ........................................................................................... 108 
6.4 RECURSOS TECNOLÓGICOS .................................................................... 111 
6.5 AMBIENTES E ARTEFATOS TECNOLÓGICOS PARA AS MODALIDADES 
PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL E A DISTÂNCIA .......................................... 112 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................ 113 

8 REFERÊNCIAS ................................................................................................... 114 

273



vi 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – Localização dos 13 Câmpus da UTFPR no Paraná ................................. 10 

274



vii 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 – Matriz curricular do curso de Ciência da Computação da UTFPR-SH ... 57 

Quadro 2 – Carga horária de atividades práticas ...................................................... 58 

Quadro 3 – Pontuação para atividades complementares .......................................... 61 

Quadro 4 – Carga horária total .................................................................................. 65 

Quadro 5 – Disciplinas e quantidade de aulas destinadas ao núcleo de conteúdos 

básicos ...................................................................................................................... 66 

Quadro 6 – Disciplinas e quantidade de aulas destinadas ao núcleo de conteúdos 

profissionalizantes ..................................................................................................... 66 

Quadro 7 – Disciplinas e quantidade de aulas destinadas ao núcleo de conteúdos 

específicos ................................................................................................................ 67 

Quadro 8 – Relação de disciplinas optativas específicas e carga horária ................. 68 

Quadro 9 – Relação de disciplinas optativas de Ciências Humanas, Sociais e 

Cidadanias ................................................................................................................ 68 

Quadro 10 – Distribuição das disciplinas do curso por períodos letivos .................... 69 

Quadro 11 – Professores do departamento envolvidos no curso .............................. 93 

Quadro 12 – Percentual dos professores do departamento envolvidos no curso, de 

acordo com o nível de formação acadêmica ............................................................. 94 

Quadro 13 – Especificação do quadro de técnicos administrativos em educação do

 .................................................................................................................................. 99 

Câmpus Santa Helena .............................................................................................. 99 

Quadro 14 – Laboratório E9 – Laboratório de Arquitetura e Hardware ................... 108 

Quadro 15 – Laboratório E10 – Laboratório de Redes de Computadores e Sistemas 

Operacionais ........................................................................................................... 109 

Quadro 16 – Laboratório L1 – Laboratório Interdisciplinar ...................................... 109 

Quadro 17 – Laboratório L2 - Laboratório Interdisciplinar ....................................... 109 

Quadro 18 – Laboratório L3 – Laboratório de Computação Gráfica e Imagem ....... 110 

275



8 

1 APRESENTAÇÃO 

1.1 HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

A história da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR teve 

início no século passado. Sua trajetória começou com a criação das Escolas de 

Aprendizes Artífices em várias capitais do país pelo então presidente Nilo Peçanha, 

em 23 de setembro de 1909. No Paraná, a escola foi inaugurada no dia 16 de 

janeiro de 1910, em um prédio da Praça Carlos Gomes, no centro de Curitiba. 

O ensino era destinado a garotos de camadas menos favorecidas da 

sociedade, chamados de “desprovidos da sorte”. Pela manhã, esses meninos 

recebiam conhecimentos elementares (primário) e, à tarde, aprendiam ofícios nas 

áreas de alfaiataria, sapataria, marcenaria e serralheria. Inicialmente, havia 45 

alunos matriculados na escola, que, logo em seguida, instalou seções de Pintura 

Decorativa e Escultura Ornamental. 

Aos poucos, a escola cresceu e o número de estudantes aumentou, fazendo 

com que se procurasse uma sede maior. Então, em 1936, a Instituição foi transferida 

para a Avenida Sete de Setembro com a Rua Desembargador Westphalen, onde 

permanece até hoje. O ensino tornou-se cada vez mais profissional até que, no ano 

seguinte (1937), a escola começou a ministrar o ensino de 1.º grau, sendo 

denominada Liceu Industrial do Paraná. 

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

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

primeiro, havia o ensino industrial básico, o de mestria e o artesanal. No segundo, o 

técnico e o pedagógico. Com a reforma, foi instituída a rede federal de instituições 

de ensino industrial, e o Liceu passou a chamar-se Escola Técnica de Curitiba. Em 

1943, iniciaram-se os primeiros cursos técnicos: Construção de Máquinas e Motores, 

Edificações, Desenho Técnico e Decoração de Interiores. 

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

unificado pela legislação. A escola ganhou, assim, maior autonomia e passou a 

chamar-se Escola Técnica Federal do Paraná. Em 1974, foram implantados os 

primeiros cursos de curta duração de Engenharia de Operação (Construção Civil e 
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Elétrica). 

Quatro anos depois (1978), a Instituição foi transformada em Centro Federal 

de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR), e passou a oferecer cursos de 

graduação plena. A partir da implantação dos cursos superiores, deu-se início ao 

processo de “maioridade” da Instituição, que avançaria, nas décadas de 80 e 90, 

com a criação dos Programas de Pós-graduação. 

Em 1990, o Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Técnico fez com 

que o CEFET-PR se expandisse para o interior do estado, onde implantou unidades. 

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBE) de 1996, que não permitia 

mais a oferta dos cursos técnicos integrados, a Instituição, tradicional na oferta 

desses cursos, decidiu implantar Ensino Médio e cursos de Tecnologia. Em 1998, 

em virtude das legislações complementares à LDBE, a diretoria do então CEFET-PR 

tomou uma decisão ainda mais ousada: criou um projeto de transformação da 

Instituição em Universidade Tecnológica. 

Após sete anos de preparo e o aval do governo federal, o projeto tornou-se lei 

no dia 7 de outubro de 2005. O CEFET-PR, então, passou a ser a UNIVERSIDADE 

TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) – a primeira especializada do 

Brasil. Atualmente, a Universidade Tecnológica conta com 13 Câmpus, distribuídos 

nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois 

Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta 

Grossa, Santa Helena e Toledo, como mostra a Figura 1. 
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Figura 1 – Localização dos 13 Câmpus da UTFPR no Paraná 
Fonte: Diretoria de Comunicação da UTFPR. 

As diferentes denominações da primeira Universidade Tecnológica do Brasil 

são: 

- 1909 – Escola de Aprendizes Artífices do Paraná; 

- 1937 – Liceu Industrial do Paraná; 

- 1942 – Escola Técnica de Curitiba; 

- 1959 – Escola Técnica Federal do Paraná;  

- 1978 – Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR); 

- 2005 – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR.  

1.2  HISTÓRICO DO CÂMPUS 

No município de Santa Helena, a implantação da infraestrutura para receber o 

ensino superior iniciou em 18 de junho de 1996, quando a Universidade do Oeste do 

Paraná (UNIOESTE) e a Prefeitura Municipal de Santa Helena firmaram Convênio 

de Cooperação Técnica, Científica e cultural, com objetivo de criar, em Santa 

Helena, o núcleo Avançado de Pesquisas, Pesqueiros, Biológicos e do Meio 

Ambiente, cujo intuito inicial era dar apoio ao curso de Engenharia de Pesca do 

Câmpus Toledo. A partir desse momento, iniciou-se a implantação de cursos 
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superiores no município. Em março de 2000, iniciaram-se as aulas do curso de 

Pedagogia – extensão de Cascavel – e, em junho desse mesmo ano, iniciaram-se 

as aulas do curso de Ciências Biológicas – extensão de Cascavel –, com turmas de 

40 alunos. Paralelamente, foram realizados no Núcleo de Santa Helena três cursos 

de pós-graduação: Pós-graduação em Metodologia de Ensino para a Educação 

Básica; Turismo; e Ensino Religioso até 2004. 

Em 2004, a extensão da Unioeste chegou a oferecer quatro cursos de 

graduação: Pedagogia e Ciências Biológicas (Extensão do Câmpus Cascavel) e 

Administração e Educação Física (Extensão do Câmpus de Marechal Cândido 

Rondon). Com os quatro cursos em plena atividade, a Extensão de Santa Helena 

ultrapassou a quantia de 500 alunos, no final do ano de 2004.  

A parceria da Unioeste com o município de Santa Helena finalizou em 2007. A 

partir de então, toda a estrutura tornou-se ociosa, e a oportunidade de acesso à 

educação superior da população da microrregião ficou comprometida. 

Em 2012, iniciou-se a criação e implementação da UTFPR Câmpus Santa 

Helena. No dia 11 de maio de 2012, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior de Estado do Paraná consultou a Reitoria da UTFPR a respeito da 

possibilidade de instalar um Câmpus em Santa Helena, haja vista a demanda 

manifestada pelo referido município. 

A proposta de projeto para a implantação do Câmpus Santa Helena teve 

origem a partir do ofício Of. GS/SETI 0457/12, de 11 de maio de 2012, do Secretário 

de Estado da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Estado do 

Paraná, Alípio Leal. Na proposta, o secretário consultou a Reitoria da UTFPR a 

respeito da possibilidade de instalação de um Câmpus no município de Santa 

Helena – PR, tendo em vista a demanda manifestada pelo referido município. 

Considerando-se o interesse por parte do Governo Federal, estabelecendo-se 

a articulação com o poder Estadual e Municipal e com o apoio de alguns deputados, 

propôs-se a implantação do projeto do novo Câmpus da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR), com a incorporação das instalações educacionais 

existentes no município e o suporte do Câmpus Medianeira (Câmpus padrinho) no 

processo de implantação. 
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Após a UTFPR validar a proposta, a prefeitura Municipal de Santa Helena, por 

intermédio do Of. 210/2012-GAB, informou à Reitoria da UTFPR que fora 

sancionada e publicada a Lei n.º 2.228, de 13 de dezembro de 2012, na qual a 

Câmara Municipal de Santa Helena autorizava o Executivo Municipal a doar os bens 

móveis e imóveis à UTFPR, uma área de 78.387,54 m2 e adquirir e incorporar a 

primeira área de terra adjacente, de aproximadamente 36.000 m2. Adicionalmente, a 

Prefeitura de Santa Helena assumiu o compromisso de ampliar a área, com a 

aquisição de mais uma área adjacente àquela existente. Inclusive, foi instituída em 

2013 uma comissão municipal para estudo dessa demanda. 

Em 2013, o projeto de implantação do Câmpus Santa Helena foi aprovado 

pelo Conselho da Universidade (COUNI). Em julho desse mesmo ano, o Prof. Dr. 

Carlos Alberto Mucelin foi convidado pelo Diretor Geral do Câmpus Medianeira, prof. 

Dr. Flávio Feix Pauli, para ser o Diretor Geral do Câmpus Santa Helena. O Prof. 

Carlos aceitou a proposta e, no dia 01 de outubro de 2013, foi nomeado Diretor 

Geral do Câmpus, por meio de uma portaria do reitor da UTFPR, Prof. Carlos 

Eduardo Cantarelli. 

No dia 04 de outubro de 2013, em uma solenidade que envolveu diversas 

autoridades, como senadores e deputados federais, deputados estaduais e os 

vereadores da cidade de Santa Helena, além do prefeito e do vice-prefeito, o 

Câmpus Santa Helena da UTFPR foi inaugurado. 

No dia 04 de dezembro de 2013, por meio da publicação no Diário Oficial da 

União, o reitor da UTFPR, Prof. Carlos Eduardo Cantarelli, publicou a Portaria n.º 

2.497, de 29 de novembro de 2013, que autorizava o funcionamento do Câmpus 

Santa Helena. 

No contexto da UTFPR, o Prof. Dr. Carlos Alberto Mucelin, diretor geral do 

Câmpus, convidou determinados profissionais para compor a equipe de gestão e 

coordenação de Tecnologia de Informação (TI) e, em novembro de 2013, esses 

profissionais já estavam nomeados por portaria do reitor da UTFPR. Essa equipe 

passou a planejar e desenvolver ações no sentido de prever e prover as condições 

necessárias para o início das atividades letivas no Câmpus Santa Helena, além de 

projetar sua ampliação futura, tanto em termos físico-estruturais quanto de 

proposição e implementação de novos cursos. 
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1.3 HISTÓRICO DO CURSO 

A abertura do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, em 2014, 

faz parte do Plano de Desenvolvimento Institucional da UTFPR, e estava de acordo 

com o projeto Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. 

Em 2013, houve a aprovação dos projetos de abertura dos dois primeiros 

cursos previstos para Santa Helena: Licenciatura em Ciências Biológicas e 

Bacharelado em Ciência da Computação. Em janeiro de 2014, ambos os cursos 

estavam registrados na plataforma E-MEC, portanto, com vagas para ser ofertadas. 

Em maio de 2014, começavam a tomar posse os primeiros servidores técnico-

administrativos e docentes concursados para o Câmpus. Ao final de julho do mesmo 

ano, todos os servidores finalizaram um período de capacitação interna, que teve 

duração superior a 45 dias, no qual foram realizados treinamentos, reuniões, cursos 

e atividades que visavam a preparar a equipe que iniciaria os trabalhos com os 

discentes, que chegariam no segundo semestre.  

O mês de agosto de 2014 foi marcado pelo estabelecimento do Colegiado 

(Ata 001 de 01/08/14) e do Núcleo Docente Estruturante (Ata 001 de 01/08/12) do 

Curso de Bacharelado em Ciência da Computação e pelo ingresso via Sisu-MEC da 

primeira turma de 44 alunos do curso. Também se iniciaram nesse período, 

oficialmente, os trabalhos de construção do Projeto Pedagógico de Curso, com 

vistas à aprovação interna e posterior submissão aos processos de reconhecimento. 

Então, tendo em vista demandas levantadas pelo curso de Bacharelado em 

Ciência da Computação do Câmpus Santa Helena, uma resolução foi emitida pelo 

Conselho de Graduação e Educação Profissional (COGEP) da UTFPR. A Resolução 

n.° 046/16-COGEP, de 23/06/2016, remove alguns pré-requisitos de disciplinas e 

inclui ementa em disciplinas que não a tinham. 

Assim, o presente Projeto Pedagógico de Curso vem para consolidar a 

evolução constante que tem ocorrido no curso de Bacharelado em Ciência da 

Computação, mesmo com pouco tempo de criação, e se mostra fruto de esforços, 

diálogos e construções coletivas. 
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1.4  CONTEXTUALIZAÇÃO NACIONAL, REGIONAL E LOCAL 

A necessidade de formação de profissionais em uma área específica é 

determinada, antes de tudo, por uma investigação sobre o desempenho dos setores 

econômicos correlatos, especialmente de forma a identificar suas possibilidades de 

crescimento. Dessa forma, mais do que analisar o crescimento de setores 

econômicos específicos, faz-se necessário identificar as áreas prioritárias de 

investimento e desenvolvimento na indústria. Os eixos de desenvolvimento da 

Região Oeste do Paraná abrangem a agricultura (soja), a pecuária (carne), a 

indústria de turismo e a geração de energia elétrica (Itaipu). Segundo Pesquisa da 

Atividade Econômica Regional (PAER) do Estado do Paraná, os setores indicados 

como predominantes da economia do Paraná, especificamente da Região Oeste, 

são: Agroalimentar, Agrobiotecnologia, Turismo e Energia. 

O Oeste do Paraná possui 50 municípios, distribuídos em uma área de 

22.851,003 km², equivalente a 11,74% da área total do Estado, que é de 199.281,70 

km², e uma população de 1.164.272 habitantes. Posiciona-se, assim, entre as 

maiores densidades demográficas do Estado, com 47,22 habitantes por quilômetro 

quadrado (IBGE, 2010).  

O município de Santa Helena encontra-se no centro da Costa Oeste do 

Paraná, às margens do lago de Itaipu, em latitude de 24º51’37” Sul e longitude de 

54º19’58” Oeste, e situa-se à altitude de 258 metros, com área total de 758,227 km². 

Sua população estimada em 2016 é de 23.413 habitantes (IBGE, 2016). 

O município de Santa Helena originou-se a partir de um projeto da 

Colonizadora Madalozzo, de Erechim-RS, que em 1959 iniciou a venda de lotes, 

principalmente para famílias oriundas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, às 

margens do Rio Paraná. As primeiras famílias desembarcaram no Porto de Santa 

Helena por volta de 1920 e encontraram, nessa região, um contingente razoável de 

ingleses que exploravam madeira e erva-mate. Em 1924, o município foi palco de 

algumas ações da histórica Coluna Prestes, que, em sua passagem pela região, 

expulsou os ingleses do território. O Município de Santa Helena foi, então, instituído 

por meio da Lei Estadual n.º 5.497, de 2 de fevereiro de 1967, e instalado em 29 de 

dezembro de 1968, sendo, nessa mesma data, desmembrado de Medianeira e 

Marechal Cândido Rondon. 
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Santa Helena é polo de uma microrregião composta por seis (6) municípios: 

Entre Rios do Oeste, São José das Palmeiras, Diamante do Oeste, Missal e 

Itaipulândia. Os serviços de nível estadual e federal para esses municípios são 

disponibilizados em Santa Helena, tais como Ciretrans, INSS, Fórum Eleitoral, Caixa 

Econômica Federal, Receita Federal. 

Por se localizar as margens do Lago de Itaipu, o município tem grande 

representatividade turística, que, em conjunto com a agricultura e a atividade 

industrial, compõe majoritariamente o Produto Interno Bruto (PIB) da cidade. A 

agricultura ainda é a principal fonte de receita do município, mas, na última década, 

as áreas relativas à agroindústria e ao turismo têm ganhado significativo espaço na 

economia municipal. Na temporada de verão, a cidade recebe aproximadamente 10 

mil pessoas, grande parte proveniente da Região Oeste do Paraná e dos países 

vizinhos, principalmente da tríplice fronteira. 

Outro grande potencial do município é o Refúgio Biológico de Santa Helena 

(RBSH), que se localiza a poucos metros da UTFPR Câmpus Santa Helena. Trata-

se de uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável privada, pertencente à 

empresa Itaipu Binacional. Essa unidade de conservação foi instituída para proteger 

a fauna silvestre resgatada após o represamento do Rio Paraná para a construção 

da hidrelétrica de Itaipu, sendo então componente da Área de Preservação 

Permanente do Lago Itaipu.  

Inicialmente, o RBSH foi declarado como Reserva Biológica de Santa Helena 

por decreto inspirado na Lei Federal n.º 5.197/67, vigente na época de sua criação. 

Em 1984, passou à categoria de refúgio por meio de decreto estadual. Passou em 

seguida à categoria de Área de Relevante Interesse Biológico (ARIE), para se 

adequar à Lei Federal n.º 6. 938/81. Atualmente, o RBSH é a maior ARIE das 

unidades de conservação municipais do Estado do Paraná, com área total de 

1.482,05 ha.  

Nesse contexto, o curso de Bacharelado em Ciência da Computação habilita 

profissionais com conhecimentos nas áreas da computação a desenvolver soluções 

que envolvam a integração de hardware e software, com perspectiva de aplicação 

desses conceitos em áreas relacionadas à necessidade regional e nacional, 

oferecendo formação sólida em computação, que proporciona ao egresso 
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habilitação para atuar nas áreas em que a computação é essencial. Essa formação 

revela-se consistente com as tendências no desenvolvimento de sistemas 

computacionais e visa a atender a demanda por profissionais aptos a realizar 

atividades de pesquisa e extensão, oportunizando o desenvolvimento de projetos 

inovadores e a contribuição para o desenvolvimento científico e profissional. 

Para isso, o curso busca formar um aluno com capacidade técnica e 

intelectual, que usufrua de recursos didáticos e técnicos atuais e respalde-se nos 

aspectos técnicos, sociais, humanos, éticos e ambientais, por meio de um corpo 

docente qualificado, bem como mediante suporte técnico e infraestrutura 

adequados. 

Assim, os egressos, aptos a atuar nos diversos ramos em que a computação 

se insere, possuem características e aptidão para atender as demandas regionais 

por meio de seus postos de trabalho, reconhecidamente cada vez mais importantes 

para a manutenção da competitividade e o sucesso da atividade econômica das 

empresas. Atrelada a isso, verifica-se a importância social dos egressos, 

capacitados para desenvolver novas tecnologias, ferramentas e técnicas, que são 

aplicadas nos mais diversos ramos de atividade das empresas, levando em 

consideração os aspectos ambientais, sociais, éticos e o bem-estar comum das 

pessoas. 
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2 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

2.1 NOME 

Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, em conformidade com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação (BRASIL, 2011b). 

2.2 TITULAÇÃO CONFERIDA 

Bacharel em Ciência da Computação. 

2.3 MODALIDADE 

Presencial. 

2.4 DURAÇÃO 

O tempo de duração do curso é de quatro anos, ou seja, oito semestres letivos. 

O tempo normal, mínimo e máximo do curso, segue conforme estabelecido no 

Regulamento da Organização Didático-Pedagógica (Res. n.º 114/15 de 18/12/2015). 

2.5 ÁREA DO CONHECIMENTO 

Ciências Exatas e da Terra: Ciência da Computação. 

2.6 REGIME ESCOLAR 

O curso funciona por regime semestral, com matrícula realizada por disciplina. 

Para matrícula em algumas disciplinas, devem ser considerados pré-requisitos, que 

são restrições referentes a disciplinas básicas, as quais necessariamente devem ter 

sido cursadas e o aluno ter sido aprovado. 

2.7 NÚMERO DE VAGAS 

Há duas entradas ao ano, sendo 44 vagas por semestre, totalizando 88 vagas 

anuais. 

2.8 TURNO PREVISTO 

Matutino e vespertino. 
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2.9 INÍCIO DE FUNCIONAMENTO 

Segundo semestre de 2014. 

2.10 PROCESSO DE INGRESSO 

Em conformidade com os critérios estabelecidos pela Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), a seleção dos candidatos nos processos 

de ingresso para o curso leva em conta exclusivamente o resultado do Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem) e ocorre via Sistema de Seleção Unificada 

(SiSu/MEC). Atende ao disposto na Portaria Normativa MEC n.º 18, de 11 de 

outubro de 2012, sobre a implementação das reservas de vagas em instituições 

federais de ensino de que tratam a Lei n.º 12.711, de 29 de agosto de 2012, e o 

Decreto n.º 7.824, de 11 de outubro de 2012, os quais estabelecem que 50% das 

vagas devem ser destinadas a candidatos que tenham cursado e concluído com 

êxito todas as séries do Ensino Médio regular ou equivalente (técnico, magistério ou 

Educação de Jovens e Adultos) em escola pública brasileira das esferas federal, 

estadual ou municipal. 

2.11 RELAÇÃO DO CURSO COM A VISÃO E MISSÃO DA INSTITUIÇÃO 

A fim de atender a visão da UTFPR, que é “ser modelo educacional de 

desenvolvimento social e referência na área tecnológica” (PDI 2013-2017, p. 17), 

bem como sua missão de “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” (PDI 2013-2017, p. 17), o curso de

Bacharelado em Ciência da Computação busca alinhar os conceitos de 

desenvolvimento social e desenvolvimento tecnológico de forma indissociável. 

A visão e a missão da UTFPR, que envolvem o conceito de desenvolvimento 

tecnológico, devem ser pensadas dentro do curso de Bacharelado em Ciência da 

Computação de forma crítica. O conceito de desenvolvimento tecnológico trabalhado 

no curso vai além dos produtos gerados pelas engenharias. Na construção das 

competências e habilidades dos egressos, os conceitos de desenvolvimento social e 

desenvolvimento tecnológico estão intrinsecamente articulados, de modo a contribuir 

para o desenvolvimento humano de forma sustentável. Para isso, as disciplinas do 
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curso, aliadas aos projetos interdisciplinares, aos estágios curriculares e às 

atividades de pesquisa e extensão, levam o aluno a construir um conceito de 

desenvolvimento tecnológico sob uma perspectiva mais humanitária e associada a 

questões ambientais e sustentáveis. 

2.12 OBJETIVOS DO CURSO 

O Curso de Bacharelado em Ciência da Computação foi concebido visando a 

atender às necessidades regionais e do contexto nacional, no que tange às 

inovações tecnológicas.  

Nesse contexto, o objetivo geral do curso consiste em “Formar bacharéis para 

um mercado tecnológico em expansão, que demanda conhecimentos integrados da 

Computação, preparando-o para atuar na sociedade a fim de suprir as necessidades 

locais e regionais”. 

Tendo em vista seu objetivo geral, o curso de Bacharelado em Ciência da 

Computação busca atender os seguintes objetivos específicos: 

a) Englobar conhecimentos de diversas disciplinas. Dessa maneira, o curso

deverá ter enfoque multidisciplinar e possibilitar formação sólida e

abrangente;

b) Possibilitar ao egresso opções para escolher dentre as possíveis áreas de

atuação profissional;

c) Enfatizar uma formação teórica sólida e alinhada com experiências práticas,

para estimular uma visão crítico-reflexiva e permitir que o egresso seja

capaz de compreender problemas reais e complexos;

d) Despertar o aluno desde o primeiro período para os problemas relacionados

a sua área profissional, iniciando o mais cedo possível sua aprendizagem da

ciência da computação e fornecendo uma visão global do curso;

e) Promover um ambiente propício ao desenvolvimento de projetos de

pesquisa, vinculados aos Programas de Pós-graduação da UTFPR;

f) Permitir ao aluno vivenciar a prática profissional em empresas e instituições

de ensino ou de pesquisa na área de atuação do bacharel em Ciência da
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Computação; 

g) Incentivar o aluno a desenvolver atividades curriculares e extracurriculares, a

fim de oferecer uma formação básica sólida que lhe permita o exercício do

aprendizado autônomo e a permanente busca por atualização e

aprimoramento profissional;

h) Estimular o aluno a organizar eventos e deles participar, bem como

participar de órgãos de representação, projetos de extensão e projetos de

pesquisa, exigindo-se o cumprimento de determinada carga horária nessas

atividades, para a integralização do curso;

i) Incentivar o aluno a desenvolver o espírito de busca de soluções, a

capacidade criativa e o senso empreendedor para implementar a habilidade

de lidar com novos problemas;

j) Apoiar o desenvolvimento da capacidade de convivência em grupo, de forma

a contribuir com a formação ética, política e sociocultural dos acadêmicos.

2.13 PERFIL DO EGRESSO 

O currículo do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação foi concebido 

de modo que o egresso adquira as competências, habilidades e atitudes que se 

esperam que ele possua em sua formação, sendo integralmente baseado nas 

Referências Curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura 

(CNE/CES, 2012). 

Dessa maneira, o bacharel em Ciência da Computação formado pela UTFPR 

possuirá competência para analisar e desenvolver soluções computacionais. Ele 

será responsável pela inovação da utilização, do suporte e da infraestrutura dos 

sistemas computacionais, tais como hardware, sistemas inteligentes, sistemas de 

processamento de imagens, redes de computadores e Internet, sistemas 

operacionais, ferramentas de desenvolvimento de programas de computadores, 

sistemas de gerência de banco de dados e compiladores. 

O curso deve formar bacharéis em Ciência da Computação com capacidade 

para atuar nas áreas de projeto, desenvolvimento e gerenciamento de softwares e 

outras atividades comuns em ambientes corporativos, que fazem uso da 
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computação. Além disso, o egresso deverá estar igualmente apto a atuar em 

pesquisa e extensão, na carreira acadêmica, em consultorias e como empreendedor 

no ramo da computação. 

2.14 COMPETÊNCIAS 

Os egressos de cursos que têm a computação como atividade-fim devem ser 

profissionais que apresentem as seguintes características: 

 Capacidade para aplicar seus conhecimentos de forma independente e

inovadora, acompanhando a evolução do setor e contribuindo na busca

por soluções nas diferentes áreas aplicadas;

 Formação humanística, permitindo a compreensão do mundo e da

sociedade e o desenvolvimento de habilidades de trabalho em grupo e de

comunicação e expressão;

 Maturidade e conhecimentos teóricos e práticos para atuar nos diferentes

domínios da computação;

 Capacidade de adaptação à evolução da computação, tanto em termos

teóricos como tecnológicos, o que é essencial a um profissional da área;

 Atenção constante à atualização tecnológica e ao estado da arte;

 Conhecimento da legislação trabalhista e de propriedade intelectual.

2.15 HABILIDADES SOCIAIS E OPERACIONAIS 

Os egressos do curso de Bacharelado em Ciência da Computação deverão 

ser profissionais com os seguintes conhecimentos técnicos: 

 Metodologia para construção de soluções de problemas com base

científica;

 Modelagem e especificação de soluções computacionais para diversos

tipos de problemas;

 Validação da solução de problemas de forma efetiva;

 Projeto e implementação de sistemas de computação; e
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 Critérios para seleção de software e hardware adequados às

necessidades empresariais, industriais, administrativas de ensino e de

pesquisa.

Os egressos do curso de Bacharelado em Ciência da Computação devem 

conhecer e considerar os princípios éticos que regem a sociedade, em particular os 

da área de computação. Para isso, devem: 

 Respeitar os princípios éticos da área de computação;

 Implementar sistemas que visem a melhorar as condições de trabalho dos

usuários, sem causar danos ao meio ambiente;

 Facilitar o acesso e a disseminação do conhecimento na área de

computação;

 Ter uma visão humanística crítica e consistente sobre o impacto de sua

atuação profissional na sociedade.

2.16 ÁREAS DE ATUAÇÃO 

Considerando as competências e habilidades adquiridas durante o curso de 

Bacharelado em Ciência da Computação, o egresso poderá desempenhar as 

seguintes atividades: 

a. Mercado de trabalho: em indústrias de computadores, fábricas de

software, setores de processamento de dados de instituições públicas e

privadas. Nesse campo de atuação, o egresso poderá atuar em projeto e

desenvolvimento de sistemas de computação, assumindo diferentes

funções, como analista de sistemas, programador de sistemas, gerente

de desenvolvimento de sistemas, gerente de projetos, consultor/auditor

em desenvolvimento de sistemas, dentre outras. Visando à formação dos

egressos que atuarão em empresas na área de Computação/Informática,

os alunos deverão estar aptos a se inserir em empresas com diferentes

características. Para esse fim, as seguintes habilidades devem ser

desenvolvidas:

i. Conhecer os principais modelos de estruturas e de técnicas

utilizadas nas organizações;
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ii. Desenvolver a capacidade de atuar em equipes multidisciplinares,

mantendo bom relacionamento com outros profissionais, tanto da

área de computação como com clientes de outras áreas em geral;

iii. Praticar a exposição oral e escrita de temas em ciência de

computação; e

iv. Desenvolver a capacidade de se adaptar a novas tecnologias.

b. Pesquisa: nas áreas específicas da Computação ou em áreas que

utilizam a Computação como ferramenta. Nesse caso, os alunos poderão

dar continuidade aos estudos na área de Computação em programas de

mestrado e de doutorado. O desenvolvimento de estudos em pós-

graduação implica a atuação futura do egresso em disciplinas e em

desenvolvimento de pesquisa. Na maioria dos casos, essa opção está

associada à atuação do egresso como docente da área de Computação,

em escolas de nível superior. Os egressos que optarem pela carreira

acadêmica desenvolverão suas atividades nas universidades e em

centros de pesquisa, sendo necessárias para tal habilidades como:

i. Conhecimento do estado da arte em área(s) específica(s) da

computação, visando a contribuir para o desenvolvimento da(s)

área(s);

ii. Domínio das etapas da metodologia de pesquisa científica;

iii. Capacidade de exposição oral e escrita de temas em Ciência de

Computação; e

iv. Capacidade de atuar em equipes.

c. Empreendedorismo: na área de Computação/Informática. Tendo em

vista que empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos

que, em conjunto, levam à transformação de ideias em oportunidades

(DORNELAS, 2008), os egressos deverão possuir aptidões similares às

dos profissionais atuantes em empresas já consolidadas e desenvolver

uma aptidão adicional para o empreendedorismo. Dessa forma, as

habilidades necessárias a este perfil são:

i. Conhecimento dos principais modelos de estruturas e de
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técnicas utilizadas nas organizações; 

ii. Desenvolvimento da capacidade de atuação em equipes

multidisciplinares, objetivando um bom relacionamento com

outros profissionais (tanto da área de computação como de

outras áreas);

iii. Prática de exposição oral e escrita de temas em Ciência de

Computação;

iv. Desenvolvimento da capacidade empreendedora, que implica a

capacidade de identificar oportunidades e problemas e de

propor soluções inovadoras e novas abordagens de problemas

sociais.
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3 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

O curso de Bacharelado em Ciência da Computação está focado na formação 

de profissionais para atuar em um mercado de trabalho diversificado. Para tanto, sua 

formação baseia-se em um profissional com sólida formação conceitual, teórica e 

experimental, em diferentes áreas de Computação, de forma a qualificá-lo a atuar 

em qualquer área e ramo de conhecimento em que recursos computacionais sejam 

empregados. Para que isso seja possível, o curso oferece forte embasamento lógico 

e matemático, formação em técnicas consagradas e tecnologias avançadas de 

computação, além de uma ampla formação prática por meio do desenvolvimento de 

projetos e utilização de ferramentas. 

Nesse sentido, apresenta primeiramente uma formação sólida e generalista 

nos princípios e teorias relacionados às subáreas da Ciência da Computação, 

priorizando a verticalização dos conteúdos. Com vistas ao mercado de trabalho, 

verifica-se a necessidade de prover ao acadêmico bases sólidas relacionadas aos 

conhecimentos específicos nas áreas de projeto, desenvolvimento e gerenciamento 

de sistemas de computação, que abranjam desde soluções voltadas a 

computadores pessoais até redes corporativas mais complexas e capacidade para 

relacionar todas as áreas relativas a sua formação com a rotina diária. 

Em relação ao corpo docente, as atitudes esperadas partem do princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, de modo a promover a 

interação de suas atividades com os objetivos da UTFPR. Esse processo deve 

ocorrer de forma associada e visando à produção do conhecimento, valorização da 

pessoa humana, com trabalho embasado em princípios éticos, compromisso social, 

atualização técnica e didático-pedagógica permanente, inserção científica, forte 

atuação junto aos discentes, participação na gestão acadêmica e administrativa, 

propiciando cada vez mais a inserção social do curso e, consequentemente, da 

universidade. 

3.1 RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA 

As dimensões teoria e prática são indissociáveis para a educação de 

qualidade, pois nenhuma atividade se realiza sem elaboração mental, sem teoria em 
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que se referencie, apesar de ser a prática o objetivo final de toda aprendizagem. Os 

laboratórios especializados são largamente utilizados pelos discentes para 

experimentação dos conceitos teóricos, e se acredita que, por meio dessa vivência, 

é possível fixar e desenvolver conhecimentos, nos quais os conceitos adquiridos nas 

disciplinas teóricas sejam vivenciados nas disciplinas práticas e vice-versa, 

respaldando uma concepção de formação profissional que unifique ciência, 

tecnologia e trabalho, bem como as atividades intelectuais e instrumentais.  

As principais técnicas de ensino praticadas no curso são: 

a. Aulas dialógicas, por meio das quais o docente apresenta o tema a ser

abordado de forma interativa, instigando a participação do discente para o

desvelamento do assunto, de sua importância contextual e de sua aplicação

prática;

b. Estudos de caso nos ambientes de sala de aula e extraclasse;

c. Exercícios, tanto objetivando a sedimentação e o aprofundamento dos

conhecimentos científicos sobre determinado assunto como possibilitando a

articulação entre teoria e prática por meio de atividades aplicadas a situações

reais;

d. Avaliações formais, de caráter processual, em que são aferidas as

competências e habilidades desenvolvidas pelo acadêmico nos planos

individual e interpessoal. O formato das avaliações é bastante variado

(escritas ou orais, individuais ou em equipes, desenvolvimento de pesquisa

visando à solução de problema apresentado, exposição/apresentação de

trabalho técnico-científico, dentre outros), a fim de proporcionar ao

acadêmico o desenvolvimento de sua capacidade adaptativa a distintas

situações, como aquelas que ocorrerão em sua vivência profissional.

Os projetos de pesquisa com a participação efetiva de acadêmicos 

contribuem para estimular e aprofundar a curiosidade científica e para desenvolver a 

capacidade de aprender a aprender (autonomia intelectual). Possibilitam a aquisição 

de novos conhecimentos técnico-científicos que possam ser aplicados em soluções 

computacionais nas diversas áreas de conhecimento em que venham a atuar.  

A autodidaxia é indispensável a profissionais que atuam na área de 
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computação e informática, cuja evolução se dá de forma dinâmica. A capacidade 

criativa do discente é permanentemente fomentada por meio da proposição de 

cenários-problema para os quais os acadêmicos, normalmente reunidos em equipes 

que atuarão em sala de aula ou extraclasse, são instigados a elaborar soluções 

possíveis.  

A eficácia, eficiência e criatividade das soluções concebidas são cotejadas 

entre si como forma de proporcionar o aprendizado e a síntese de solução que 

reúna as melhores características de cada uma dentre as apresentadas – 

conhecimento coletivamente construído. No contexto em tela, a capacidade de 

avaliação crítica é instigada ao se estabelecer vantagens e desvantagens, limites de 

aplicações e comparações das soluções propostas por uma equipe em relação às 

propostas pelas demais equipes.  

3.2 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 

Tendo em vista o aspecto subjetivo quanto ao termo “competência”, o curso 

de Bacharelado em Ciência da Computação busca da participação do acadêmico 

em trabalhos de iniciação científica e em projetos de extensão, viabilizados desde o 

2.º período do curso, além do estágio supervisionado, o qual visa a possibilitar o

desenvolvimento das competências profissionais do discente. Busca-se também 

fazer com que o profissional absorva as “competências” de conviver com aspectos 

relacionados à qualidade do trabalho, à ética do comportamento, ao cuidado com o 

meio ambiente, à convivência participativa, solidária, e à criatividade. 

Têm-se a certeza, pelo grupo de professores do curso, que na área da 

computação o desenvolvimento de competências está intimamente vinculado à 

prática aplicada. Por conta disso, o curso é oferecido em um período, a fim de 

oportunizar a execução de estágios e atividades extraclasse. Por outro lado, as 

disciplinas são conduzidas de forma a aproveitar os saberes dos estudantes, 

incorporando-os às práticas de ensino, como reconhecimento de possibilidades 

diversas de soluções de problemas e de recursos de aprendizagem, permitindo a 

integração de estudos de diferentes campos nos quais a computação pode ser 

aplicada, visando a trabalhar a interdisciplinaridade. 
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3.3 AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

Os critérios de avaliação do rendimento do discente estão estabelecidos no 

Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de Graduação da 

UTFPR (Resolução nº. 31/14-COGEP, 14/05/2014). 

A avaliação da aprendizagem adquire seu sentido na medida em que se 

articula com um projeto pedagógico e com seu consequente projeto de ensino. A 

avaliação, tanto no geral quanto no caso específico da aprendizagem, não possui 

uma finalidade em si; ela subsidia um curso de ação que visa construir um resultado 

previamente definido.   

[...] a avaliação subsidia decisões a respeito da aprendizagem dos educandos, 

tendo em vista garantir a qualidade do resultado que estamos construindo. Por isso, 

não pode ser estudada, definida e delineada sem um projeto que a articule. 

(LUCKESI, 2008 p. 85). É nesse sentido que essa Proposta Pedagógica Curricular 

do Curso de Ciência da Computação insere sua filosofia de avaliação da 

aprendizagem. 

Na atualidade, a avaliação do desempenho dos alunos, em sua maioria, é 

realizada em cada disciplina a critério exclusivo do professor. As avaliações 

trabalham basicamente com a dimensão do conhecimento do aluno e estimulam o 

enfoque das habilidades e as atitudes como fundamentais para o desempenho das 

competências.  

As estratégias em sala de aula visam auxiliar os estudantes a avaliarem o seu 

próprio desempenho, reconhecendo as suas conquistas e limites, bem como ter 

clareza das metas a serem alcançadas. Auxilia o docente a avaliar melhor o 

progresso dos estudantes, identificando os alcances e limites podendo então 

estimulá-lo a melhorar o seu desempenho utilizando este diagnóstico, reforçando as 

áreas que demandam de maior atenção. Entendemos que a mudança da avaliação 

deve contemplar os seguintes vetores: a própria avaliação (intencionalidade, 

conteúdo e forma), o vínculo pedagógico, a instituição e o sistema (de ensino e 

social). 

Para que tenhamos uma avaliação coadunada com princípios libertadores e 

críticos, é importante compreender que “Só aprende verdadeiramente aquele que se 
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apropria do aprendido, transformando-o em apreendido, com o que pode, por isto 

mesmo reinventa-lo; aquele que é capaz de aplicar o aprendido-apreendido a 

situações existenciais” (FREIRE, Pedagogia da autonomia, p.27-28). 

Muito sinteticamente, na sequência, apontamos alguns procedimentos, 

especialmente na linha da incorporação de uma nova intencionalidade, que podem 

ajudar a concretizar uma avaliação na perspectiva libertadora, já conceituada por 

Freire: 

a. Sala de Aula:

 Adequar o nível de exigência; ser professor dos alunos concretos que

tem e não virar professor de “determinados conteúdos

preestabelecidos”;

 Metodologia de trabalho interativa em sala de aula;

 Abordar conteúdo de forma diferente; buscar expressão diversificada do

conhecimento;

 Diálogo sobre as dificuldades (postura de investigação, pesquisa);

 Ajudar aluno a se localizar no processo de ensino-aprendizagem

(metacognição);

 Acompanhamento/atendimento durante atividades em sala;

 Atividades diversificadas de acordo com as necessidades dos alunos;

 Adequar o nível de dificuldade das atividades propostas em sala,

levando o aluno ao sucesso na sua realização e, consequentemente,

fortalecendo sua autoestima;

 Roteiro de orientação de estudo para dificuldades muito localizadas de

alguns alunos;

 Estudo em sala; ver como alunos estudam; orientar;

 Trabalhos de grupo em sala;

 Trabalho de monitoria (em sala ou fora);

 Assembleias de classe periódicas para análise da caminhada;

 Espaços diferenciados (biblioteca de classe, laboratórios);
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 Revisão da proposta de trabalho (conteúdos, metodologia, relação

professor-aluno);

 Entendimento da avaliação como espaço de aprendizagem;

 Avaliação diferenciada, de acordo com as necessidades dos alunos

(inclusive alunos com necessidades especiais);

 Desenvolver a responsabilidade coletiva pela aprendizagem de todos em

sala;

 Favorecer o crescimento da autonomia do aluno.

b. Instituição

 Propiciar a formação permanente dos educadores;

 Avaliar o avaliador (a instituição, a equipe, o professor);

 Trabalho com representantes de turma;

 Trabalho coletivo: discutir com colegas dificuldades que está

encontrando com alunos em sala de aula; partilha de experiências;

estudo;

 Atendimento individualizado, atendimento ao aluno fora da sala de aula;

 Laboratório de aprendizagem para trabalhar as necessidades

específicas de aprendizagem;

 Abertura a estagiários de cursos de formação de professores para

auxiliar no trabalho com alunos com dificuldade;

 Fortalecimento da autonomia do professor.

Essas são algumas sugestões que podem ser adotadas pelos professores e 

incorporadas em seus planos de ensino, de acordo com as características de cada 

disciplina, turma, período, semestre em que atuam para que a avaliação da 

aprendizagem seja um processo pelo qual se procure identificar, investigar e 

analisar as modificações do comportamento e rendimento do estudante, 

confirmando se a construção do conhecimento se processou, seja este teórico ou 

prático. 
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Os estudantes do Curso de Ciência da Computação do Câmpus Santa 

Helena da UTFPR serão também avaliados conforme o estabelecido no 

Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de Graduação da 

UTFPR (Resolução nº. 018/13-COGEP) em seu capítulo VII (Do Ensino, do 

Rendimento escolar e da Aprovação) que segue as seguintes diretrizes primordiais: 

Aprovação:75% de frequência para aprovação e média = ou superior a 6,0. 

Além da avaliação cognitiva convencional será realizada a avaliação contínua 

de forma a envolver o professor, o aluno individualmente e o conjunto da turma. A 

identificação do exercício das capacidades desejadas é o testemunho do 

aprendizado satisfatório.  

As atividades acadêmicas serão avaliadas por meio de atividades dirigidas, 

apresentação de seminários, elaboração de monografia, elaboração e execução de 

projetos, trabalho de conclusão de curso e trabalhos individuais e/ou em grupos.  

No que se refere à avaliação dos alunos com deficiência entende-se que cada 

deficiência apresenta características e particularidades que não podem ser tratadas 

e trabalhadas de maneira homogênea em seus aspectos cognitivos, físicos e 

psicossociais. São necessidades que requererem dos professores e da própria 

Universidade um tratamento diferenciado, levando em consideração os conceitos 

expressos pela Lei 13.146, de 06 de julho de 2015, em seu artigo 3º que explicita e 

conceitua o que é acessibilidade, desenho universal, tecnologia assistiva, barreiras, 

comunicação, adaptações razoáveis, elemento de urbanização, mobiliário urbano, 

pessoa com mobilidade reduzida, residências inclusivas, moradia para a vida 

independente da pessoa com deficiência, atendente pessoal, profissional de apoio 

escolar e acompanhante. 

Em relação ao parágrafo V a UTFPR-SH conta em seu quadro funcional com 

interprete de Libras para acompanhamento de alunos surdos e também conta com 

um professor de Libras, com experiência, que poderá ministrar as disciplinas 

optativas de Libras I e Libras II já a partir do segundo período do curso, o que 

possibilitará a melhoria dos processos de comunicação entre os alunos, bem como 

cursos intensivos de Libras para aperfeiçoamento docente e discente em horários de 

contra turno. 
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No tocante ao parágrafo VI as adaptações, modificações e ajustes 

necessários tanto à locomoção quanto a acessibilidade, a UTFPR-SH adequando as 

suas construções. 

Outras medidas ao longo dos semestres são colocadas em prática para 

favorecer a melhoria do processo de ensino e aprendizagem tais como: 

 Reuniões com as famílias dos alunos envolvidos para

acompanhamento do rendimento e das necessidades dos estudantes

com necessidades especiais;

 Sugestão de encaminhamento das famílias para atendimento

especializado após visitas técnicas com vistas a um diagnóstico mais

esclarecedor das dificuldades apresentadas pelos alunos;

 Reuniões com as famílias, professores e profissionais que atendem os

alunos com necessidades específicas para direcionamento de ações;

 Matrícula especial direcionada semestralmente;

 Visitas técnicas de professores e técnicos de apoio a instituições que

atuam especificamente com as necessidades constatadas, para

qualificação e melhoria da formação continuada dos envolvidos;

 Palestras sobre inclusão para todos os alunos em todos os períodos,

para sensibilização, com vistas ao processo de inclusão;

 Formação continuada com todos os professores sobre inclusão nas

semanas de capacitação e planejamento;

 Formação continuada específica sobre inclusão com os professores de

Ciência da Computação e a Equipe do Departamento de Educação;

 Intercambio de informações com outras universidades para

implementação de proposta de uma política de inclusão para a UTFPR;

 Leituras, debates, reflexões com textos e obras sobre inclusão pelos

grupos de Estudo e Pesquisas do Câmpus com vistas à melhoria dos

processos de inclusão dos alunos com necessidades específicas;
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 Projetos de Protagonismo Estudantil que visam auxiliar às

necessidades encontradas no curso;

 Entrega antecipada de materiais, textos, aulas, para os alunos com

necessidades específicas com vistas à leitura prévia dos materiais;

 Monitoria com horários diferenciados para os alunos com necessidades

especiais, previsto no Regulamento da Monitoria da UTFPR;

 Acompanhamento de intérprete de Libras em sala de aula e nos

atendimentos da monitoria no caso de alunos surdos.

3.4 FLEXIBILIDADE CURRICULAR 

É consenso que estão superados os modelos de ensino estruturados sob a 

ótica de grades curriculares inflexíveis, estanques, caracterizadas pela fragmentação 

e hierarquização das disciplinas. A modernidade não comporta mais tais modelos 

que excluem alternativas pessoais e percursos acadêmicos diferenciados, tendo em 

vista as demandas da sociedade, do processo de conhecimento e da formação 

crítica e cidadã de profissionais. Nesse contexto, em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional da UTFPR e com o Plano Nacional de Educação 

(PNE 2014, Lei 13.005), busca-se assegurar a flexibilidade e diversidade dos 

programas oferecidos pelas diferentes instituições de ensino superior, de forma a 

melhor atender as necessidades diferenciadas de sua clientela e as peculiaridades 

regionais. 

O curso está estruturado de forma que a matriz curricular oportuniza diversos 

caminhos formativos, possibilitando ao aluno selecionar as disciplinas de acordo 

com suas áreas de interesse, sem perder sua característica generalista. Para tanto, 

foram previstos os instrumentos de flexibilidade curricular, relacionados a seguir:  

a. Disciplina denominada “Atividades Complementares”: permite que o aluno

obtenha conhecimentos adicionais ao curso que estejam de acordo com

seu perfil pessoal, para que complemente sua formação humana e

profissional, participando de atividades ligadas a línguas estrangeiras,

esportes, artes, dentre outras. Também possibilita ao aluno exercitar na
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prática atitudes pertinentes ao perfil profissional proposto, incentivando-o 

a interagir com a sociedade em projetos sociais e acadêmicos;  

b. Pré-requisitos: para algumas disciplinas obrigatórias do curso, há pré-

requisitos, considerados imprescindíveis ao rendimento escolar

adequado. Outra atitude, específica das disciplinas optativas das áreas de

aprofundamento (optativas específicas), é a definição de um pré-requisito

baseado no período, ou seja, o aluno estará apto a cursar qualquer das

disciplinas optativas nas áreas de aprofundamento, desde que esteja

matriculado no 6.º período do curso ou em períodos superiores;

c. Abertura para agregar novas áreas de aprofundamento: Pode-se citar a

possibilidade de os alunos cursarem disciplinas em outras universidades

(nacionais ou estrangeiras), e serem tais disciplinas consignadas em seu

histórico escolar. Para isso, é necessário que a instituição parceira

possua convênio com a UTFPR e o aluno esteja inserido em um

programa oficial de mobilidade estudantil, intercâmbio ou de dupla

diplomação. Finalmente, exige-se que as disciplinas a serem aproveitadas

tenham parecer favorável da coordenação, após consulta ao Colegiado

de Curso. O aluno pode ainda cursar disciplinas em outro curso do

Câmpus, para enriquecimento curricular ou convalidação, se for o caso.

3.5 RELAÇÃO COM A PESQUISA 

Busca-se estimular os alunos a participar de iniciação científica (voluntária ou 

não), propiciando que criem a expectativa de crescimento profissional focado no 

ensino e na pesquisa. Os docentes do curso estão vinculados ao grupo de pesquisa 

“Computação Aplicada” devidamente registrado no CNPq, nas seguintes linhas de 

pesquisa:  

 Controle e automação, sistemas embarcados e robótica;

 Inteligência e matemática computacional;

 Sistemas de software;

 Visão computacional, processamento de imagens e reconhecimento de

padrões.
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Outros grupos de pesquisa podem surgir no decorrer do curso. 

Nos componentes curriculares, nas atividades práticas supervisionadas (APS) 

e no Programa de Iniciação Científica (PIBIC), os estudantes recebem orientações e 

convivem academicamente com pesquisadores qualificados, mantendo-se 

atualizados sobre o estado da arte e sendo estimulados à aprendizagem de técnicas 

e métodos científicos. 

O aluno será incentivado a pesquisar e a propor soluções durante todo o 

curso, o que ajuda a desenvolver seu espírito empreendedor e inovador. Essa 

cultura de pesquisa e proposição de soluções adaptará o egresso à evolução 

tecnológica da computação. 

Em todos os componentes curriculares, há atenção especial na preparação 

de alunos para participar de programas de pesquisa e de pós-graduação. O curso 

oferta componentes curriculares nos quais, dada sua própria natureza, são 

realizadas as principais ações voltadas para institucionalização da pesquisa.  

Semestralmente são oferecidos os componentes curriculares relativos ao 

trabalho de conclusão de curso. Em particular, assim como nas demais 

componentes curriculares e no Programa de Iniciação Científica (PIBIC), os 

estudantes recebem orientações e convivem academicamente com pesquisadores 

qualificados, o que oportuniza a aprendizagem de técnicas e métodos científicos. 

Nesses componentes, por sua natureza, são realizadas as principais ações voltadas 

para institucionalização da pesquisa no contexto do Curso. 

A iniciação científica é definida como um instrumento de formação, que 

permite introduzir os estudantes de graduação na pesquisa científica. Sendo assim, 

ela deve possibilitar o contato direto do educando com a atividade científica, engajá-

lo na pesquisa proposta e orientada por professores pesquisadores qualificados. 

Caracteriza-se também a iniciação científica como um instrumento de apoio teórico e 

metodológico à realização de projetos de pesquisa, que constitui importante canal de 

auxílio à formação e ao desenvolvimento da mentalidade investigativa e crítica nos 

discentes. 

O PIBIC promove o desenvolvimento acadêmico, pois insere alunos de 

graduação no processo de investigação científica, desperta vocações, incentiva 

talentos e prepara os discentes para o ensino continuado e para as exigências 
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profissionais do mundo contemporâneo. O processo seletivo do Programa de 

Iniciação Científica possui caráter regular, realiza-se anualmente e é facultado a 

qualquer aluno de graduação da UTFPR. Em relação à comunidade científica, a 

iniciação científica possui os seguintes objetivos específicos: 

 Contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil e no

mundo;

 Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa;

 Contribuir para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pós-

graduação;

 Contribuir para o aumento, com qualidade, da produção científica;

 Proporcionar um canal de cooperação entre instituições de pesquisa, por

meio da realização de trabalhos de pesquisa integrados;

 Em relação aos cursos de graduação da UTFPR, o PIBIC possui os

seguintes objetivos específicos:

 Contribuir para a sistematização e institucionalização de práticas

investigativas aplicadas;

 Fomentar a interdisciplinaridade nos cursos e em outras atividades

afins;

 Fortalecer a integração das atividades de ensino, pesquisa e

extensão;

 Promover o crescimento institucional;

 Consolidar a participação da Instituição junto à comunidade científica

como empreendedora efetiva em atividades de pesquisa;

 Apoiar o desenvolvimento de projetos de computação aplicada à

prestação de serviços para a sociedade;

 Possibilitar maior integração entre os cursos de graduação e de pós-

graduação.

 Em relação ao corpo discente, o PIBIC possui os seguintes objetivos

específicos:
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 Estimular o amadurecimento científico e a criatividade, decorrentes

das condições criadas pelo confronto direto do aluno com os

problemas de pesquisa;

 Proporcionar a aprendizagem e o uso de métodos e técnicas de

pesquisa científica, além de tecnologias computacionais atuais;

 Estimular a participação em eventos científicos e a publicação de

trabalhos acadêmicos.

 Em relação ao corpo docente, o PIBIC possui os seguintes objetivos

específicos:

 Estimular professores e pesquisadores a envolver estudantes de

graduação em suas atividades e projetos de pesquisa científica,

formando equipes de trabalho produtivas;

 Estimular o professor a participar de atividades de pesquisa

aplicada;

 Incentivar o aperfeiçoamento acadêmico;

 Proporcionar condições para progressão no plano de carreira;

 Apoiar o envolvimento de novos orientadores;

 Estimular o aumento, com qualidade, da produção científica;

 Instigar o corpo docente a estabelecer propostas de pesquisa em

suas componentes curriculares, visando ao enriquecimento dos

conteúdos e das aulas.

Os temas do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e dos projetos 

submetidos ao Programa de Iniciação Científica da UTFPR envolvem ações em nível 

de ensino técnico, graduação e pós-graduação. Dessa forma, vislumbra-se uma 

interação natural entre os níveis de ensino.  

Já no 2.o período, na disciplina de Comunicação Linguística, os alunos têm o 

primeiro contato com gêneros discursivos acadêmicos, uma vez que a ementa 

privilegia textos escritos e orais da esfera acadêmica, cujo conhecimento é 

importante para a inserção do aluno no ambiente universitário. Posteriormente, nos 

componentes curriculares relativos ao Trabalho de Conclusão do Curso, disciplinas 
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de TCC1, TCC2 e na disciplina de Metodologia da Pesquisa, os estudantes recebem 

orientações e convivem academicamente com pesquisadores qualificados, 

estimulando a aprendizagem de técnicas e métodos científicos. Esses componentes 

curriculares são instrumentos introdutórios dos estudantes de graduação na 

atividade científica, ressaltando aquelas ligadas à realização de um projeto de 

pesquisa e que constituem um meio adequado para a formação de uma nova 

mentalidade no aluno. As disciplinas de TCC1, TCC2 integram os conhecimentos de 

Informática adquiridos ao longo do Curso. 

As atividades de iniciação científica ocorrem por meio do desenvolvimento de 

projetos que podem ser propostos em modalidades distintas, porém integradas: 

 Projeto de Iniciação Científica;

 Trabalho de Conclusão de Curso;

 Trabalhos Práticos nas disciplinas.

Em todos os casos, o aluno dispõe de um professor orientador, responsável 

pelo desenvolvimento do projeto e por seu acompanhamento acadêmico. 

Todos os projetos de iniciação científica devem seguir as normas 

estabelecidas pela Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação (DIRPPG), que buscam 

padronizar os procedimentos de elaboração e a forma de apresentação dos diversos 

tipos de produção científica. Essa padronização faz-se necessária para facilitar o 

processo de acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos, assim como a 

catalogação, divulgação e avaliação desses projetos. 

O incentivo à investigação científica é um dos objetivos do curso. Nessa 

direção, os conhecimentos produzidos devem ser amplamente difundidos no 

processo de ensino-aprendizagem e nos trabalhos de extensão em que o curso está 

envolvido. As atividades de pesquisa e extensão são concebidas como um processo 

de cunho educativo, científico, cultural e social, que, em sua articulação com o 

ensino, propiciam a disseminação dos conhecimentos produzidos no meio 

acadêmico e para a comunidade em geral, ao mesmo tempo em que realimentam o 

processo de pesquisa, sinalizando necessidades que o curso precisa enfrentar. 

Em conformidade com o caráter de universidade, o curso visa, mediante essa 

articulação, à difusão, tanto interna quanto externa, de conhecimentos socialmente 
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relevantes que contribuam para formar o quadro dos futuros educadores que 

venham a desempenhar um papel diferenciado nas redes oficiais de ensino, 

auxiliando, dessa forma, a melhorar a qualidade educativa.  

3.6 RELAÇÃO COM A EXTENSÃO 

Segundo o Fórum Nacional de Pró-reitores de Extensão das Universidades 

Públicas Brasileiras (1987), “a extensão universitária é definida como um processo 

educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma 

indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e a 

Sociedade”. Esse mesmo fórum delineou diretrizes gerais para as ações de 

extensão capazes de organizar o conjunto das atividades e a definição de seus 

rumos. São elas: interdisciplinaridade, articulação entre as atividades de Extensão, 

Ensino e Pesquisa, relação dialógica entre universidade e sociedade e relação social 

de impacto. 

O atual Plano Nacional da Educação (PNE), Lei n.º 13.005, de 25 de junho de 

2014, na Estratégia 12.7 da meta 12, assegura, no mínimo, 10% (dez por cento) do 

total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de 

extensão universitária, orientando a ação, prioritariamente, para áreas de grande 

pertinência social. 

Segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2013-2017) da 

UTFPR, a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, no escopo da 

educação tecnológica, tem seu fundamento na realidade social e produtiva e no 

entendimento da tecnologia como conjunto de conhecimentos que, absorvidos e 

assimilados, conduzem à inovação, contribuem, impulsionam e servem de parâmetro 

para o desenvolvimento científico, econômico e social. 

A extensão poderá ser desenvolvida como uma possibilidade de aplicação de 

um conjunto de conhecimentos desenvolvidos durante as atividades de ensino e 

pesquisa e ofertada para: a comunidade universitária da UTFPR; a comunidade no 

entorno direto da Universidade; o próprio município sede do Câmpus e as regiões 

circunvizinhas. 
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As atividades de extensão universitária serão organizadas em torno de 

programas ou projetos, podendo ser incluídas no projeto individual das disciplinas, 

focadas na observação da realidade tratada, com o objetivo de produzir impacto 

junto à comunidade, visando ao desenvolvimento regional sustentável.  

3.7 DIVERSIDADE E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

As grandes crises teóricas e transformações culturais observadas na 

sociedade e educação a partir da segunda metade do século passado produziram 

alterações profundas na percepção e no modo de atuar no mundo. Tal fenômeno se 

intensificou ainda mais com o advento da globalização (com suas diferentes 

vertentes, cultural, política, social e econômica), levando os diferentes atores sociais 

a profundas reflexões e revisões de suas práticas. 

Segundo Gadotti (2000, p.03), essas profundas mudanças identificadas no 

mundo ocidental a partir de meados do século XX são de diferentes origens: “tanto 

no campo socioeconômico e político quanto no da cultura, da ciência e da 

tecnologia”. Na visão do autor, “ainda não se tem ideia clara do que deverá 

representar para todos nós a globalização capitalista da economia, das 

comunicações e da cultura”, sendo ela um caminho em aberto. 

Esse tempo de crises paradigmáticas e de profundas mudanças pode ser 

descrito como resultado de amplos processos culturais em curso do chamado 

fenômeno da “pós-modernidade”, um conceito temporal ainda em debate, todavia 

amplamente utilizado por alguns teóricos da educação e outras ciências para 

descrever o momento em que passa o mundo ocidental.  

Entre as mudanças e transformações constatadas no campo social e 

educacional nesse período, encontra-se a abertura desses setores para a adoção de 

uma visão mais ampla do ser humano. Alteram-se assim os paradigmas até então 

existentes para uma concepção de mundo e das pessoas mais inclusiva e 

integradora da diversidade.  

Refletindo sobre o termo “inclusão”, indica-se que este é amplo, utilizado em 

diferentes contextos, em referência a questões sociais variadas (PACIEVITCH, 

2012). Todavia, de modo geral, corresponde à inserção social de pessoas que 
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experimentam algum tipo de exclusão, seja da escola, do mercado de trabalho ou de 

qualquer outro espaço social, devido a condição socioeconômica, gênero, raça, não 

domínio de tecnologia ou por possuir algum tipo de deficiência.  

A propósito da questão da deficiência e sua correlação com os termos 

“diversidade” e “inclusão”, observa-se que tais termos fazem parte da longa trajetória 

de movimentos mundiais pela luta em favor da melhoria de condições, aceitação e 

integração social e educacional da pessoa com deficiência. Isso acontece porque 

historicamente esses indivíduos têm sido vítimas de processos excludentes, 

cristalizados pela sociedade, e os termos em questão, como indicado acima, 

contemplam aspectos ligados a lutas emancipatórias e integração das pessoas 

discriminadas.  

Devido a todo esse movimento pela inclusão e aceitação da diversidade 

discutida neste ponto, nota-se na atualidade a busca pela superação da visão 

negativa da deficiência, no sentido de aprender a olhar para os indivíduos que 

possuem tais traços como pessoas merecedoras de respeito e dignidade. A 

universidade desempenha papel importante nesse processo, já que é um espaço, 

por natureza, consagrado à socialização do conhecimento e das pessoas. 

A universidade representa também local privilegiado para reflexão, discussão 

e promoção da diversidade, bem como inclusão de pessoas com necessidades 

específicas. Nesse contexto, a UTFPR-SH vem promovendo práticas de inclusão, 

com base na Resolução n.º 323/97, regulamentada pela Resolução n.º 319/2005, 

busca construir ações relativas às pessoas com necessidades especiais, com o 

objetivo de envolver toda a comunidade universitária e, assim, adequar os 

ambientes às necessidades de seus acadêmicos. Também, promove a formação 

continuada do corpo docente e técnico administrativo por meio de visitas técnicas, 

palestras, cursos, oficinas etc., tanto interna como externamente. Ainda, tem 

realizado parceria com outras instituições (universidades) para troca de 

experiências, projetos e ações; faz grupos de estudos para buscar alternativas de 

trabalho diferenciado; e promove reuniões com professores e familiares dos 

acadêmicos com necessidades especiais, entre outras ações. 

A partir dessas ações, a UTFPR-SH busca contribuir com o processo de 

socialização sistematizado, fundamental para que cada indivíduo que faz parte 
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dessa comunidade universitária possa se posicionar diante do mundo como sujeito. 

Nessa direção, também é realizado com os acadêmicos, em sala de aula, um 

Programa de Educação Especial, por meio de momentos específicos de formações 

sobre deficiências e necessidade educacionais especiais.  

O Programa de Educação Especial conta com a participação de alunos que 

apresentam necessidades educacionais especiais e que colaboram com o 

rompimento de estereótipos e rotulações construídos historicamente sobre a pessoa 

com deficiência, o que implica o desenvolvimento de uma práxis comprometida com 

a emancipação humana. Nessa perspectiva, Mantoan (2003) defende que incluir não 

é simplesmente inserir uma pessoa em sua comunidade e nos ambientes destinados 

a sua educação, mas considerar que as pessoas são seres únicos, diferentes uns 

dos outros, portanto, sem condições de ser categorizadas. O desafio da UTFPR não 

é somente trabalhar com os acadêmicos com necessidades especiais, mas sim 

modificar-se e aprender a conviver com dificuldades e diferentes níveis de 

aprendizagem, fazer com que essa educação inclusiva proporcione a esses alunos 

progresso em seu desenvolvimento pessoal, social e educacional. 

De acordo com Ambrosetti (1999, p.92), “trabalhar com a diversidade não é, 

portanto, ignorar as diferenças ou impedir o exercício da individualidade”. Ao 

contrário, esse trabalho deve envolver o favorecimento do diálogo. Nesse sentido, é 

imperativo “dar espaço para a expressão de cada um e para a participação de todos 

na construção de um coletivo apoiado no conhecimento mútuo, na cooperação e na 

solidariedade”. Uma das ações de diversidade que a UTFPR Câmpus Santa Helena 

mantém para atender os alunos e integrar a universidade à comunidade é executada 

como projeto de extensão. 

Portanto, em relação à questão da universidade aberta à diversidade e à 

inclusão de alunos com necessidades especiais, estabelece a necessidade de se 

adaptar às situações diversas, plurais e múltiplas, para que se atenda eficientemente 

a proposta da igualdade de oportunidades para todos. Isso implica oferecer um 

ambiente de equidade para que cada sujeito seja atendido em suas necessidades 

específicas e especiais. Aí reside a importância da reflexão e discussão sobre 

adaptação do currículo a esses alunos: 

As adaptações curriculares necessitam ser pensadas, a partir do contexto 
grupal em que se insere determinado aluno; a partir de cada situação 
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particular e não como propostas universais. As adequações se referem a 
um contexto e não à criança. As flexibilizações curriculares devem ser 
pensadas, a adaptação curricular, feita por um professor, para um aluno 
específico, é válida apenas para esse aluno e para esse momento e 
funciona como instrumento para programar uma prática educativa para a 
diversidade e devem responder a uma construção do professor em 
interação com o coletivo de professores da escola e outros profissionais das 
áreas da educação, saúde e assistência social (HENRIQUES, 2012, p. 11).  

Assim, procurou-se delinear, nas discussões acima, a importância da 

adequação curricular às necessidades dos alunos com deficiência, face às questões 

ligadas ao planejamento educacional nacional. Afinal, as diretrizes curriculares 

nacionais se preocupam em atender a maioria, em sua demanda de construção de 

um currículo universal, sem levar em conta as diferenças e a pluralidade de um 

contexto heterogêneo de minorias, como é o caso dos alunos com necessidades 

educacionais especiais.  

Nesse sentido, a UTFPR-SH, ao propor o projeto pedagógico do curso de 

Bacharelado em Ciência da Computação, por meio dos projetos, da matrícula 

orientada, das formas de avaliação, dos projetos de extensão, promove a inclusão e 

a diversidade dos alunos. Outras estratégias poderão ser acrescidas posteriormente, 

de acordo com as diversidades e necessidades apresentadas pela comunidade 

acadêmica. 

3.8 MOBILIDADE ACADÊMICA 

A possiblidade para troca de experiências acadêmicas e de integração aos 

diversos contextos e cenáriosoporciona uma visão mais abrangente de diferentes 

realidades, tanto no cenário profissional como cultural, econômico e social. 

Conforme o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), a mobilidade é prevista de forma 

interna (intercâmpus) e externa (interuniversitário nacional e internacional). A 

mobilidade interna é assegurada por meio de diretrizes comuns, possibilitando que 

os alunos cursem disciplinas em outros Câmpus da UTFPR, que se localizam em 

outras regiões do estado do Paraná, a fim inserirem-se no contexto regional e 

trocarem experiências. Quanto à mobilidade externa, busca-se a participação e o 

apoio de outras instituições nacionais e internacionais, por meio de convênios, que 

visam a: 
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I. Dupla diplomação, em que se estimula o intercâmbio entre alunos para 

que possam atuar no meio profissional, tanto no Brasil como nos 

países com os quais há parcerias firmadas, considerando a 

necessidade de viabilização desse tipo de mobilidade e a flexibilização 

curricular, de tal forma que as equivalências e convalidações entre 

currículos sejam exequíveis; 

II. Estágios e de trabalhos de conclusão de curso no País e no exterior,

sob orientação ou coorientação de professores de outras universidades

(nacionais e internacionais);

III. Apoio a convênios multilaterais de estudos, pesquisa e

desenvolvimento, envolvendo discentes;

IV. Intercâmbio pedagógico, científico, técnico, tecnológico e cultural entre

docentes, pesquisadores e discentes das instituições conveniadas.

Como estímulo à participação de alunos nesses programas de intercâmbio, 

busca-se sempre a avaliação dos planos de trabalho pelos professores 

responsáveis, juntamente com aval da coordenação de curso, considerando-se não 

só o aspecto técnico de disciplinas e atividades a ser desenvolvidas, mas sim o 

benefício geral por parte de alunos, levando-se em conta aspectos culturais, sociais, 

profissionais e econômicos. 

Nos últimos três anos, a UTFPR enviou mais de dois mil alunos para 

universidades estrangeiras por meio do programa Ciência sem Fronteiras, do 

governo federal, e mantém atualmente 48 acordos de dupla diplomação (DIRINTER, 

2016). 

A mobilidade externa oferece convênios de cooperação internacional para 

alunos, professores e técnicos administrativos entre a UTFPR e países como 

Alemanha, Argentina, Chile, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Japão, 

México, Polônia, Portugal e Ucrânia. Atualmente, há 24 convênios assinados com 

diferentes instituições dos países mencionados. 

3.9  FORMAÇÃO DE ATITUDES EMPREENDEDORAS 

O empreendedorismo é um termo que, apesar do forte apelo que pesa sobre 
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ele para criação de novos negócios, estimula a refletir sobre o papel transformador 

do indivíduo que exerce sua autonomia na criação de soluções, levando em conta as 

relações sociais e do mundo do trabalho próprias de nossos tempos.  

Nesse sentido, desenvolver uma atitude empreendedora seria canalizar uma 

série de habilidades ou competências técnicas e de gestão, para além das 

características individuais. Segundo Dornelas (2005), Bueno (2005) e 

GesEntrepreneur (2007) apud Gonçalves (2009):  

Algumas das características referenciadas pela bibliografia e “webliografia” 
da área são: determinado, enérgico e proativo, hábil, flexível, criativo, 
perceptível, autônomo, independente, impaciente, líder, responsável, 
optimista, competitivo, versátil (adapta-se à mudança), autoconfiante e 
transmissor de confiança, capacidade de correr riscos calculados, 
capacidade de iniciativa, capacidade de tomar decisões, capacidade de 
interagir com terceiros, capacidade de identificar oportunidades, capacidade 
de transformar ameaças em oportunidades, orientação para o objetivo, 
procura a eficácia e eficiência, disposição para aceitar sugestões/críticas, 
disposição para aprender, necessidade de realização, espírito positivo em 
relação à mudança, etc. 

Atualmente, o empreendedorismo é percebido como um campo plurifacetado, 

com várias aplicações: empreendedorismo do negócio (empreendedor startup); 

empreendedorismo corporativo (intraempreendedor); empreendedorismo social 

(maximizar retornos sociais em vez de maximizar o lucro); empreendedorismo 

feminino (fomentar a criação de negócios geridos por mulheres). O empreendedor 

corporativo (ou intraempreendedor, empreendedor interno ou indivíduo 

empreendedor no seio de uma organização), o empreendedor de startup (que cria 

novas empresas ou novos negócios) e outros tipos de empreendedores, como os 

sociais, por exemplo, destacam-se onde quer que trabalhem. Por isso, seu 

comportamento deve ser compreendido e adquirido (DORNELAS, 2003 apud 

GONÇALVES, 2009). Portanto, torna-se necessária uma formação que promova e 

facilite a adoção de atitudes empreendedoras que conduzam, por exemplo, à criação 

de novas unidades de negócio ou de novas metodologias de ensino, mas que, 

sobretudo, inspire as pessoas a se autodesenvolver. 

A UTFPR Câmpus Santa Helena conta com o Programa de 

Empreendedorismo e Inovação (PROEM), que é um dos mecanismos de interação 

da Pró-reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias, e vem sendo desenvolvido 

na UTFPR desde 1997, para ser disseminado em todos seus Câmpus. Seu objetivo 

313



46 

é possibilitar aos alunos e ex-alunos da UTFPR, bem como a servidores e parceiros 

externos o acesso aos temas e projetos de empreendedorismo. Dessa forma, atua 

na formação da cultura empresarial e propicia espaços de desenvolvimento para 

projetos de empresas de base tecnológica e inovação. 

3.10 FORMAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE 

Para Sachs (1997 apud BELLEN, 2005), desenvolvimento sustentável refere-

se a uma nova concepção dos limites e do reconhecimento das fragilidades do 

planeta, ao mesmo tempo em que enfoca o problema socioeconômico e a satisfação 

das necessidades básicas das populações. Segundo Sachs, o desenvolvimento 

sustentável apresenta cinco dimensões principais: sustentabilidade social, 

sustentabilidade econômica, sustentabilidade ecológica, sustentabilidade geográfica 

e sustentabilidade cultural. 

A sustentabilidade econômica abrange alocação e distribuição eficientes dos 

recursos naturais dentro de uma escala apropriada. A sustentabilidade social 

refere-se a um processo de desenvolvimento que leva a um crescimento estável, 

com distribuição equitativa de renda, diminuindo, com isso, as atuais diferenças 

entre os diversos níveis sociais e melhorando as condições de vida das populações. 

Sustentabilidade ecológica significa ampliar a capacidade do planeta, utilizando o 

potencial encontrado nos diversos ecossistemas, ao mesmo tempo em que se 

mantém um nível mínimo de deterioração desses ecossistemas. A sustentabilidade 

geográfica pode ser alcançada por meio da melhor distribuição dos assentamentos 

humanos e das atividades econômicas. É preciso adequar as tendências esperadas 

ou projetadas de distribuição espacial da população e seus processos de migração 

às expectativas de crescimento regional. Finalmente, a sustentabilidade cultural 

relaciona-se à modernização sem o rompimento da identidade cultural em contextos 

espaciais específicos. 

Nesse sentido, o curso de Bacharelado em Ciência da Computação tem por 

intenção promover maior conhecimento das necessidades locais e regionais, além 

de uma formação humanística, cultural e tecnológica. Assim, o egresso poderá 

contribuir para melhorar a qualidade da vida e o desenvolvimento humano, com o 
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uso racional dos recursos naturais, sob a ótica da sustentabilidade da relação do 

homem com a natureza. 

Para garantir essa visão aos egressos, a formação para a sustentabilidade do 

curso de Bacharelado em Ciência da Computação volta-se às esferas que envolvem 

o conceito de sustentabilidade, as quais são trabalhadas de forma articulada em

ações gerais e específicas de ensino, pesquisa e extensão universitária. 

3.11 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

O PDI da UTFPR estabelece que o estágio curricular visa à complementação 

do processo ensino-aprendizagem e tem como objetivos: 

(i) Facilitar a futura inserção do estudante no mercado de trabalho; 

(ii) Promover a articulação da UTFPR com o mundo do trabalho; 

(iii) Facilitar a adaptação social e psicológica do estudante à futura atividade 

profissional (UTFPR, 2014, p.69). 

Adicionalmente, o PPI considera que o estágio: 

[...] merece destaque por se constituir como espaço privilegiado de 
aprendizagem, que permite ao estudante integrar-se ao mundo do trabalho, 
deparando-se com situações, relacionamentos, técnicas e posturas do 
ambiente profissional que enriquecem e complementam sua formação 
acadêmica e empreendedora. O estudante da UTFPR deve ser orientado e 
assumir atitude proativa no sentido de harmonizar as dimensões da 
formação profissional com as dimensões do desenvolvimento humanístico e 
cultural (PPI-UTFPR, 2013a). 

A Lei n.o 11.788 de 25 de setembro de 2008 estabelece a legislação vigente 

do estágio. 

Objetivos e Atividades do Estágio 

Os objetivos do estágio para o curso de Bacharelado em Ciência da 

Computação da UTFPR Câmpus Santa Helena são: 

I. Oferecer ao aluno a oportunidade de desenvolver atividades inerentes à 

sua área de atuação dentro do rol de profissões que compreende a área 

de Tecnologia da Informação; 

II. Contribuir para a formação, por meio do desenvolvimento crítico no aluno,

no tocante à sua aprendizagem, no aspecto profissional, social e cultural;
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III. Dar oportunidade de integração e troca de conhecimentos entre ambientes

acadêmicos e profissionais, de forma a desenvolver a competência

técnico-científica, em concordância com a realidade social;

IV. Dar a oportunidade ao aluno de participar, quando possível ou pertinente,

do desenvolvimento, construção e execução de projetos, estudos ou

pesquisas científicas aplicadas;

V. Oportunizar aos alunos a interdisciplinaridade aplicada no mercado de 

trabalho, nas pesquisas e no desenvolvimento de projetos, de modo a 

focar na formação profissional em consonância com a realidade 

encontrada por meio do estágio; 

VI. Orientar o aluno na escolha de sua especialização profissional;

VII. Contribuir para o desenvolvimento pessoal como cidadão, de forma a

integrar universidade, comunidade empresarial e social do futuro bacharel 

em Ciência da Computação. 

Local de Realização 

O estágio deverá ser realizado em organizações públicas ou privadas que 

possam proporcionar experiências práticas na área de formação do acadêmico, em 

ambientes onde são desenvolvidas atividades de trabalho para as quais os alunos 

estão sendo preparados, como forma de iniciação e aprendizado profissional. Assim, 

e em consonância com as legislações vigentes, a empresa empregadora do 

estagiário deverá proporcionar um local adequado, bem como especificar em plano 

de trabalho as atividades a ser desenvolvidas pelo aluno, o qual deverá ser 

previamente aprovado pelo Professor Responsável pelas Atividades de Estágio 

(PRAE) e Colegiado do Curso. 

Como forma de controle, a Unidade Concedente de Estágio (UCE) deverá ser 

avaliada em visita in loco, para que sejam verificadas e garantidas as condições e o 

atendimento aos objetivos do curso. Dessa forma, fica estabelecido que essas são 

atribuições da coordenação do curso, podendo ser efetuadas pelo PRAE. 

Com relação às empresas aptas a ofertar estágios, as vagas deverão estar 

relacionadas ao desenvolvimento e às aplicações nas áreas de software, hardware, 
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infraestrutura e em departamentos/setores de Tecnologia da Informação que supram 

as necessidades tecnológicas da empresa ou organização.  

Como previsto na Resolução CNE/CES n.o 136/2012, de 09 de março de 

2012, é recomendado que os alunos atuem em instituições de pesquisa, vinculados 

oficialmente a programas de incentivo à pesquisa científica da UTFPR ou não. Essa 

atuação poderá ser executada nos laboratórios do curso, supervisionada e orientada 

por um professor, desde que as atividades sejam desenvolvidas de forma a 

assegurar o alcance dos objetivos previstos em suas diferentes modalidades de 

atuação, em consonância com o curso de Ciência da Computação. 

Carga Horária do Estágio Curricular Obrigatório 

O Conselho de Graduação e Educação Profissional, pelo processo n.o 040/13-

COGEP, de 01/10/2013, determina que o estágio curricular obrigatório deva 

contabilizar horas e créditos. Dessa forma, o Curso de Bacharelado em Ciência da 

Computação da UTFPR Câmpus Santa Helena contempla a realização do estágio 

sob supervisão e orientação de docentes, e o cumprimento da carga horária mínima 

para estágio curricular supervisionado, que é de 400 (quatrocentas) horas. 

Matrícula e Jornada Semanal 

O acadêmico somente poderá desenvolver o estágio obrigatório a partir do 6.º 

período do curso, o qual deverá ter no mínimo 400 (quatrocentas) horas de efetivo 

trabalho, atendendo as condições previstas no regulamento da UTFPR. Dessa 

forma, fica estabelecido que a jornada semanal de estágio deve ser, no máximo, de 

20 (vinte) horas, para alunos que cursem outras disciplinas juntamente com o 

estágio. Já, para os alunos que estejam matriculados somente na disciplina de 

Estágio, a quantidade de horas deverá ser de, no máximo, 30 (trinta). 

O Estágio Curricular Obrigatório poderá ser realizado em até duas unidades 

concedentes (UCE), como previsto no regulamento (Art. 16), em tempo mínimo de 

200 horas em cada UCE. 
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Acompanhamento e Avaliação 

O acompanhamento das atividades de estágio deve ser sempre orientado 

pelo regulamento do Estágio da UTFPR, por meio de reuniões periódicas e do 

preenchimento da documentação adequada. 

O relatório de estágio curricular obrigatório deverá ser entregue ao PRAE, que 

será responsável por designar uma banca de avaliação composta pelo professor 

orientador e, no mínimo, mais dois professores convidados, definidos em comum 

acordo com o PRAE e o orientador. Os membros da banca devem ter 

conhecimentos relacionados às atividades realizadas pelo estagiário. 

Como forma de avaliação, a nota da banca do Estágio (A) é um componente 

da nota final do acadêmico, que é composta ainda pela nota do Orientador (O) e da 

nota do supervisor (S). Isso compõe uma média aritmética de três avaliações (A, O e 

S), a qual deverá ser maior ou igual a 6,0 (seis) para o acadêmico ser considerado 

aprovado na disciplina. Obtida qualquer nota abaixo dessa, considera-se o aluno 

reprovado. A média será lançada no sistema acadêmico como nota final da 

disciplina, 

Essa avaliação deverá ser disponibilizada pela coordenação do curso, em 

formulário próprio de atribuição das notas, uma vez que este não está especificado 

no Regulamento do Estágio. Dessa forma, após a entrega da versão final do 

relatório pelo aluno, a nota deverá ser lançada no sistema acadêmico pelo PRAE. 

Já, para as atividades de estágio realizadas na universidade, devem ser entregues, 

obrigatoriamente: o produto final e o código fonte do(s) projeto(s) realizado(s), de 

modo a facilitar o desenvolvimento de propostas internas. 

Poderá ser cancelado o estágio do aluno que não desempenhar as atividades 

em conformidade com o plano de estágio ou não apresentar empenho e dedicação 

exigidos no regulamento de estágio. Para haver o cancelamento, é necessária a 

emissão de documento de cancelamento por parte do Departamento de Estágio ou 

por parte do professor orientador, quando se tratar de estágio interno. Já quando a 

descrição das atividades realizadas não for adequada (no relatório apresentado), o 

aluno poderá não obter nota suficiente para aprovação, e ser reprovado na 

disciplina. Em caso de reprovação, deverá o aluno iniciar o trâmite necessário para 

um novo estágio, uma vez que é obrigatório para sua formação. 
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Convalidação 

O processo de convalidação de estágio está previsto no regulamento e é 

aplicado ao Curso de Bacharelado em Ciência da Computação. Dessa forma, para 

avaliação das atividades e lançamento de nota final do aluno no sistema acadêmico, 

o PRAE deverá fazer a composição de uma banca com 03 (três) professores, que

atribuirão uma nota ao relatório entregue (como pedido de convalidação). Assim, 

não cabe à banca julgar o pedido, e sim avaliar a qualidade técnica do relatório. 

Caso a banca considere que há necessidade, poderá solicitar adequações no 

relatório e estipular uma data para a entrega da nova versão ajustada. 

Embora o regulamento preveja o processo de convalidação apenas no 

penúltimo período do curso, é permitido o processo de convalidação a partir do 5.º 

período, pois, considerando-se as alíneas estipuladas no regulamento, o aluno deve 

ter realizado 12 meses de atividades com carteira assinada, nos dois últimos anos. 

Com base nessa possibilidade de convalidação a partir do 5.º período, o aluno 

validará suas atividades efetuadas após o ingresso no curso de forma regular e 

totalmente pertinente ao processo de estágio. 

Estágio Não obrigatório 

O estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, 

acrescida à carga horária regular e obrigatória. Entretanto, o aluno deverá cumprir 

as normas da UTFPR, segundo as quais o responsável avaliará a pertinência das 

atividades de estágio em consonância às diretrizes e afinidades com o curso de 

Ciência da Computação. Entretanto, o estágio não obrigatório deve permitir ao aluno 

as mesmas características e os mesmos leques de aquisição de conhecimento que 

o estágio curricular oferece.

O regulamento (Resolução n.º 033/14-COGEP de 16 de maio de 2016) afirma 

que o acadêmico pode cursar o estágio na modalidade não obrigatório, desde que 

esteja matriculado, no mínimo, no 2.º (segundo) período do curso. Ainda, o aluno 

não pode realizar estágio não obrigatório após a conclusão de todas as disciplinas 

do curso. 
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O acompanhamento do estágio não obrigatório deverá ser definido por meio 

de relatórios que devem ser entregues a cada 06 (seis) meses de acordo com as 

orientações da universidade. 

Como forma de orientação e esclarecimentos gerais, é prevista a validação do 

período de estágio para fins de atividades complementares, com previsto no 

Regulamento das Atividades Complementares dos Cursos de Graduação da UTFPR 

(aprovado pela Resolução n.º 61/06-COEPP, de 01 de setembro de 2006 e 

posteriormente ratificado pela Resolução n.º 56/07-COEPP, de 22 de junho de 

2007). 

A pontuação das atividades de estágio obrigatório e não obrigatório deve 

seguir o regulamento das atividades complementares da UTFPR. 

3.12 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade curricular de 

natureza técnico-científica, sobre um tema relacionado às áreas de conhecimento 

vinculadas ao curso de Ciência da Computação, sob orientação de um professor do 

curso, de acordo com sua área de competência. Essa atividade é obrigatória e 

regulamentada pela resolução n.º 120/06-COEPP, de 07 de dezembro de 2006, 

normatizada pela Instrução 01/2007-PROGRAD, e constituída por 

disciplinas/unidades curriculares do curso de Bacharelado em Ciência da 

Computação. Os objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso são: 

a. Desenvolver capacidade de aplicação dos conceitos e teorias adquiridos

durante o curso de forma integrada, via execução de um projeto;

b. Desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para resolver

problemas nas áreas de sua formação específica;

c. Despertar o interesse pela pesquisa como meio de resolução de

problemas;

d. Estimular o espírito empreendedor mediante a execução de projetos que

levem ao desenvolvimento de produtos que possam ser patenteados e/ou

comercializados;
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e. Intensificar a extensão universitária por meio da resolução de problemas

existentes no setor produtivo e na sociedade de maneira geral;

f. Estimular a construção do conhecimento coletivo;

g. Estimular a interdisciplinaridade;

h. Estimular a inovação tecnológica.

O Trabalho de Conclusão de Curso será desenvolvido nas disciplinas de 

TCC1 e TCC2, ofertadas no sétimo e oitavo períodos do curso, respectivamente. 

Possuirá carga horária de 144 horas, divididas em 72 horas para o TCC1 e 72 horas 

para o TCC2. As disciplinas serão conduzidas preferencialmente pelo professor 

responsável pelo trabalho de conclusão. Esse professor é indicado pela 

coordenação e trabalhará em conjunto com a coordenação e com o professor 

orientador, para o desenvolvimento das atividades do TCC. 

TCC 1 

A disciplina de TCC1 possui como pré-requisito a disciplina de Metodologia de 

Pesquisa, posto ser esta necessária para o desenvolvimento do Trabalho de 

Conclusão de Curso. Na disciplina TCC1, o aluno deverá elaborar seu projeto de 

pesquisa com o auxílio do professor responsável pela disciplina e de um professor 

orientador. A escolha do professor orientador é feita pelo aluno, conforme a área da 

proposta e a disponibilidade do corpo docente para orientar.  

Ao longo da disciplina, o projeto deverá ser elaborado observando-se as 

normas para trabalhos acadêmicos da instituição, sob acompanhamento do 

professor orientador. Para isso, serão realizadas reuniões entre o aluno e o 

professor orientador. 

Ao término da disciplina, o aluno defenderá sua proposta perante uma banca 

de avaliação, organizada pelo professor responsável e homologada pelo 

coordenador do curso. A banca será composta pelo professor orientador e, no 

mínimo, mais dois professores.  

A aprovação da disciplina estará sujeita à nota proveniente da defesa da 

proposta e a 75% de frequência nas atividades programadas pelo professor 

responsável e o professor orientador.  
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TCC2 

A disciplina de TCC2 possui como pré-requisito a disciplina de TCC1. Nessa 

disciplina, o projeto iniciado e aprovado em TCC1 deve ser executado e 

efetivamente desenvolvido e concluído. O aluno deverá elaborar uma monografia do 

projeto desenvolvido na disciplina de TCC1, com auxílio do professor orientador. 

Uma vez concluída a monografia, deverá ser defendida perante uma banca, 

organizada pelo professor responsável e homologada pelo coordenador do curso. A 

banca deverá ser composta pelo professor orientador e no mínimo mais dois 

professores. 

Para a defesa do trabalho, o aluno deverá entregar ao professor responsável: 

3 cópias impressas e encadernadas em espiral simples, todas as vias deverão ser 

assinadas pelo orientador; atas das reuniões realizadas com o professor orientador; 

e uma carta de autorização para a defesa, assinada pelo orientador.  Esses 

documentos deverão ser entregues no mínimo 15 dias antes da defesa, para 

composição da banca e leitura por parte dos membros. 

Aprovado o trabalho pela banca, o aluno terá um prazo indicado pelo 

professor responsável pelas atividades de TCC em seu plano de ensino para 

concluir as correções e entregar a versão final. Caso ocorra, por meio de um 

trabalho de TCC, a criação de um produto, este deverá ser encaminhado para 

avaliação dos órgãos competentes da UTFPR, para verificação de interesse de 

registro ou patente, conforme regulamento específico da UTFPR. Deverá ser 

entregue, ainda, uma versão do código-fonte da proposta, para que seja possível 

sua continuidade pela instituição, salvo exceções justificadas à coordenação de 

curso. A entrega da versão final será em formato digital, observando-se a Instrução 

Normativa Conjunta n.o 01/2011-PROGRAD/PROPPG. 

Deverá o aluno ainda, antes do encerramento da disciplina, efetuar a entrega 

de uma versão resumida de seu trabalho, em formato de artigo, a ser submetido a 

um evento. A aprovação da disciplina estará sujeita a: nota proveniente da defesa do 

trabalho; 75% de frequência nas atividades programadas pelo professor responsável 

e o professor orientador; entrega da versão final da monografia; e entrega da versão 

resumida em formato de artigo.  
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3.13 APROXIMAÇÃO COM EMPRESAS E ENTIDADES VINCULADAS AO MUNDO 

DO TRABALHO 

Além do estágio supervisionado, das atividades práticas supervisionadas, das 

atividades práticas como componente curricular, do trabalho de conclusão de curso 

e atividades de extensão, que são mecanismos que podem estabelecer vínculo com 

o mundo do trabalho, outras relações de aproximação com empresas e entidades

ligadas ao mundo do trabalho podem ser citadas. 

O Programa de Empreendedorismo e Inovação (PROEM) é um programa 

caracterizado por um conjunto de ações e exemplos, que tem como objetivo o 

desenvolvimento da cultura empreendedora. Trata-se de uma iniciativa da UTFPR, 

visando a apoiar alunos e egressos que tenham interesse de potencializar seu perfil 

empreendedor. 

O apoio ao desenvolvimento de projetos de novas empresas de base 

tecnológica é reconhecidamente um esforço da UTFPR e de seus parceiros. Produz 

resultados positivos para a geração de emprego, o fluxo contínuo de inovações e a 

criação e a valorização da cultura empreendedora. Uma das iniciativas da UTFPR 

no PROEM é a criação de pré-incubadoras (hotel tecnológico) e incubadoras 

tecnológicas. 

O hotel tecnológico funciona como uma pré-incubadora de empresas, na qual 

o empreendedor deverá desenvolver, em até um ano, as bases de seu

empreendimento, mesmo sem ter empresa constituída juridicamente. Para o 

processo de pré-incubação, estão previstos serviços de consultoria nas áreas de 

plano de negócios, gestão financeira, jurídica e de marketing além de suporte em 

suprimentos, treinamentos, assessoria psicológica e espaço físico estruturado à 

incubação das futuras empresas, a fim de possibilitar uma entrada mais sólida no 

mercado. 

Durante o período de permanência no hotel tecnológico, o empreendimento 

contará com o apoio da coordenação, que adotará acompanhamento por 

indicadores, incentivando o empreendedor a aproveitar intensamente a infraestrutura 

e os serviços disponibilizados e a atender aos critérios de organização empresarial 

requeridos pela pré-incubadora para o desenvolvimento adequado do plano de 
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negócios, estudo de viabilidade técnica econômica e comercial, e o protótipo do 

objeto de negócio apresentado à banca. 

A equipe será graduada quando atingir os objetivos traçados pelo programa 

no início do período de pré-incubação, levando-se em conta o objeto da proposta e a 

atualização da equipe durante o período de permanência (principalmente quanto ao 

cumprimento das atividades exigidas pelo programa). 

O hotel tecnológico é destinado a todos os cursos de graduação do Câmpus. 

3.14 MATRIZ CURRICULAR 

A matriz curricular do curso de Ciência da Computação da UTFPR Câmpus 

Santa Helena está apresentada no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Matriz curricular do curso de Bacharelado em Ciência da Computação da UTFPR-SH 

 

1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1

6 4 4 4 4 4
6\0 4\0 2\2 2\2 2\2 2\2
6 4 4 4 4 4 4

B 90 B 60 Não B 60 3.5 3.2 P 60 P 60 3.6 4.1 PE 60 PE 240

1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.1 8.1

6 6 4 2 3 4 4 2
6\0 3\3 2\2 2\0 2\1 2\2 2\2 2\0
6 6 4 2 3 4 4 2

B 90 B 90 PE 60 B 30 P 45 PE 60 5.1 P 60 B 30

1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 6.3 7.2 8.2

4 3 4 3 4 3 4 2
2\2 1\2 2\2 1\2 2\2 2\1 1\3 2\0
4 3 4 3 4 3 4 2

B 60 P 45 P 60 P 45 P 60 PE 45 6.1 6.4 PE 60 P 30

1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 7.3 8.3

3 4 4 3 3 3 55 4
2/1 2\2 2\2 2\1 1\2 1\2 17\0 2\2
3 4 4 3 3 3 4 4

B 45 P 60 PE 60 P 45 PE 45 PE 45 P7 4.2 SIC 60 PE 60

1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.4 8.4

2 2 4 3 3 3 3 55
1/1 2\0 1\3 2\1 2\1 1\2 1\2 17\0
2 2 4 3 3 3 3 4

B 30 B 30 P 60 2.3 3.4 P 45 PE 45 5.1 PE 45 PE 45 7.3 SIC 60

1.6 2.6 3.6 4.6 5.6 6.6 7.5 8.5

4 4 3 4 4 4 4 4
4\0 4\0 0\3 3\1 2\2 2\2 1\3 2\2
4 4 3 4 4 4 4 4

B 60 B 60 P 45 P 60 P 60 PE 60 5.6 6.7 4.1 PE 60 3.2 5.5 PE 60

4.7 5.7 6.7

4 4 4
2\2 3\1 2\2
4 4 4

1.2 P 60 P 60 PE 60

B 90

25 APS 25 APS 25 APS 25 APS 25 APS 25 APS 78 APS 75
25 TT 25 TT 25 TT 25 TT 25 TT 25 TT 40 TT 37
375 TTS 375 TTS 375 TTS 375 TTS 375 TTS 375 TTS 405 TTS 360

8.10

SIC 400

8.11
SIC 180

R - REFERÊNCIA NA MATRIZ
APS - ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS
AT  - AULAS TEÓRICAS (SEMANAIS)
AP- AULAS PRÁTICAS (SEMANAIS) CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 
TT - TOTAL DE AULAS(SEMANAIS)
CHT - CARGA HORÁRIA TOTAL SEMESTRAL

TC PR - PRÉ-REQUISITO SIC - ATIVIDADE DE SÍNTESE E INTEGRAÇÃO DE CONHECIMENTO
TC - TIPO DE CONTEÚDO

Gerenciamento de 

Projetos

Introdução a 

Ciência da 

Computação

Código TT
PR CHT CARGA HORÁRIA TOTAL  (em horas)             3595

180
3015

PE - CONTEÚDOS PROFISIONALIZANTES ESPECÍFICOS ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO                                       400
ATIVIDADES COMPLEMENTARES:

TOTALIZAÇÃO SEMESTRE

TOTAL APS
TOT. AULAS SEMANA
TOT. AULAS SEMESTRE

AT/AP P - CONTEÚDOS PROFISSIONALIZANTES
Nome da Disciplina

R
APS B - CONTEÚDOS BÁSICOS

ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

LEGENDA

TIPO DE CONTEÚDO (TC)

IF-
Não

Lógica 

matemática

Não 4.6 5.6

Não

Não 5.7

IF-

IF- IF-

Fundamentos de 

Eletricidade

Sistemas 

Operacionais

Laboratório de 

Sistemas 

Operacionais

IF-

Segurança em 

Redes de 

Computadores

Não

Ling. de Estruturação 

e Apresentação de 

Conteúdos
IF-

4.3

Redes de 

Computadores 1

Redes de 

Computadores 2

IF-

IF-

IF- IF- IF-

Probabilidade e 

Estatística

Comunicação de 

Dados

IF-

Programação 

Orientada a Objetos

6.6
IF- IF- IF-

1.3

TCC 2

Comunicação 

Linguística

Arquitetura e 

Organização de 

Computadores

Linguagem de 

Montagem

Fundamentos de 

Sistemas 

Inteligentes

Teoria da 

Computação

5.4

Engenharia de 

Requisitos

3.3 Não

7.2

Qualidade de 

Software

IF-

Análise e Projeto 

de Sistemas TCC 1

Circuitos Digitais

Estrutura de 

Dados

3.5

2.3

Não 4.4
IF-

IF-

IF-

IF-

IF-

Pesquisa 

Operacional

Não

Empreendedorismo

Programação 

Paralela e 

Distribuída

IF-

Gestão da 

Inovação e 

Tecnologia

Não 1.3

Metodologia da 

Pesquisa

IF- IF-

IF-
Não

Não

Não

Não

2.4

Não

1.6

Pesquisa e 

Ordenação de Dados

Fundamentos de 

Programação

IF-

Linguagem de 

Programação 

Estruturada

Datawarehouse e 

Datamining

IF-

IF-

Não

Geometria Analítica e 

Algebra Linear

Fundamentos de 

Banco de Dados

Sistemas 

Gerenciadores de 

Banco de Dados

Paradigmas de 

Linguagens de 

Programação

Sistemas 

Inteligentes 

Aplicados

IF-

IF- IF-

IF-

IF-

Não 1.1 Não P5
IF- IF- IF- IF- IF- IF- IF-

Cálculo Diferencial 

e Integral 1

Cálculo 

Diferencial e 

Integral 2

Cálculo Numérico

Linguagem de 

Programação 

Objeto Orientada

Linguagens Formais 

e Autômatos

Linguagens de 

programação para 

web

1º período 2º período 3º período 4º período 5º período 6º período 7º período 8º período

IF- IF-

IF-
5.5

Optativas

Tecnologia em 

Desenvolvimento de 

Sistemas

Compiladores

IF-

Não

Não

Não

Computação 

Gráfica

IF-

Ciências Humanas Sociais e Cidadanias

IF-

Sistemas 

Distribuídos
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3.14.1 Regime letivo 

O curso funciona por regime semestral, sendo a matrícula realizada por 

disciplina. Dependendo da disciplina, para matrícula devem ser considerados pré-

requisitos, que são restrições referentes a disciplinas básicas que necessariamente 

devem ter sido cursadas e o aluno ter sido considerado aprovado. 

3.14.2 Duração do curso 

A estrutura curricular dos cursos de graduação da UTFPR obedece ao disposto 

na Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e demais legislações pertinentes, bem 

como a diretrizes e regulamentos internos. O tempo regular para conclusão do curso 

corresponde a oito períodos letivos (4 anos). 

3.14.3 Carga horária de atividades teóricas 

As atividades teóricas do curso compreendem 1.904 aulas. Destaca-se que, 

conforme a Instrução Normativa n.o 02/10 da instituição (UTFPR, 2010c), uma aula na 

UTFPR possui 50 minutos. Assim sendo, foi realizada a conversão da duração de uma 

aula (50 minutos) em horas (60 minutos), dividindo-se o número total de horas por 1,2. 

3.14.4 Carga horária de atividades práticas 

As atividades de natureza prática propiciam ao discente uma integração entre 

os conceitos teóricos e sua aplicação prática. Com esse intuito, serão desenvolvidas 

durante o curso atividades como: visitas técnicas, palestras e seminários com 

profissionais que atuam em áreas pertinentes à formação do discente (Quadro 2). 

 
Quadro 2 – Carga horária de atividades práticas 

Atividade Aulas 

Atividades Práticas Realizadas 1.411 

Atividades Práticas Supervisionadas (APS) 303 

Total de aulas 1.714 
Fonte: Autoria própria. 
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3.14.5 Carga horária das atividades práticas supervisionadas (APS) 

As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são desenvolvidas de acordo 

com o Regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas da UTFPR, aprovado 

pela Resolução n.o 78/09-COEPP (COEPP, 2009) e o calendário acadêmico da 

UTFPR, que determina: “Os cursos aprovados pelo COEPP que iniciarão a partir de 

2010 e que já possuem as Atividades Práticas Supervisionadas (APS) em seu 

projeto devem utilizar o número de aulas de APS previstas no projeto”. 

As atividades a serem realizadas como APS devem ser incluídas no 

cronograma das aulas da disciplina, com as seguintes informações: descrição, 

número de alunos, quando for atividade em grupo, procedimentos, data da 

realização, data da entrega da documentação solicitada (se houver) e critérios de 

avaliação. O cronograma das aulas deve ser aprovado pelo coordenador de curso 

até o início das aulas. 

3.14.6 Carga horária do Estágio Curricular Obrigatório 

O Conselho de Graduação e Educação Profissional, processo n.o 040/13-

COGEP, de 01 de outubro de 2013, determina que o estágio curricular obrigatório 

deve ser atividade obrigatória e supervisionada, que contabilize horas e créditos. 

Dessa forma, o curso de Bacharelado em Ciência da Computação da UTFPR 

Câmpus Santa Helena contemplará a realização de estágio curricular obrigatório, 

sob supervisão e orientação de professores, cuja carga horária mínima será de 400 

(quatrocentas) horas. 

3.14.7 Carga horária do TCC 

O Trabalho de Conclusão de Curso será desenvolvido nas disciplinas de 

TCC1 e TCC2, ofertadas no sétimo e oitavo períodos, respectivamente. Possuirá 

carga horária de 144 horas, divididas em 72 horas para o TCC1 e 72 horas para o 

TCC2. As disciplinas deverão ser conduzidas, preferencialmente, pelo professor 

responsável pelo trabalho de conclusão. Tal professor será indicado pela 

coordenação e trabalhará em conjunto com a coordenação e o professor orientador 

para o desenvolvimento das atividades do TCC. 
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3.14.8 Carga horária das Atividades Complementares 

As atividades complementares constituem parte integrante do currículo dos 

cursos de graduação da UTFPR, sendo regulamentadas pelo Regulamento das 

Atividades Complementares dos Cursos de Graduação, aprovado pela resolução n.º 

61/2006-COEPP, de 01 de setembro de 2006, retificado pela resolução n.º 56/2007 

– COEPP, de 22 de junho de 2007, sendo realizadas as alterações necessárias e 

aqui previstas, conforme o referido regulamento, quanto à forma de pontuação das 

atividades e os limites de pontuação a ser obtidos. 

A participação nas atividades complementares e o cumprimento de sua carga 

horária têm por objetivo enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, 

privilegiando e complementando a formação social, humana e cultural, atividades de 

cunho comunitário e de interesse coletivo e atividades de iniciação científica, 

tecnológica e de formação profissional. 

Dessa forma, o curso de Bacharelado em Ciência da Computação atende a 

Resolução CNE/CES n.o 136/2012, de 09 de março de 2012, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Computação, 

sendo previstos os objetivos de as atividades complementares contemplarem e 

enriquecerem o perfil do egresso, privilegiando aspectos diversos a sua formação, 

de maneira independente e multidisciplinar, relacionando-se com o mundo do 

trabalho. 

Conforme previsto em regulamento sobre as atividades complementares para 

os cursos de graduação da UTFPR, estão contempladas atividades que podem ser 

classificadas em 3 (três) esferas: 

a. Atividades de complementação da formação social, humana e cultural; 

b. Atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo; 

c. Atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional, 

incluindo o desenvolvimento de atividades empreendedoras e de 

inovação. 

Em cada esfera, deverão ser integralizados no mínimo 20 pontos, 

correspondentes ao total de 60 horas da disciplina. A pontuação mínima para a 
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disciplina, desse modo, corresponde a 60 pontos (mínimo de 20 cada esfera), 

totalizando assim 180 horas. 

Para contabilização das atividades a ser desenvolvidas, são consideradas as 

normas de pontuação previstas no regulamento da UTFPR (Capítulo VI), 

computando-se para cada ponto obtido a carga horária de 3 horas-atividade. 

Atividades não contempladas no regulamento deverão ser validadas e pontuadas 

pelo colegiado do curso. 

O regulamento define, ainda, o quadro de correspondência entre pontuação e 

carga horária adequada àquela atividade (Quadro 3). Desse modo, o processo de 

conversão da carga horária de um certificado qualquer é determinado pelo 

regulamento institucional. 

Quadro 3 – Pontuação para atividades complementares 

Grupo Pontuação Unidade Descrição da Atividade 

Grupo 01: 
Atividades de 
complementação da 
formação social, 
humana e cultural 

5 S 
Atividades esportivas - 
participação nas atividades 
esportivas. 

5 S 
Cursos de língua estrangeira - 
participação com aproveitamento 
em cursos de língua estrangeira. 

5 S 

Participação em atividades 
artísticas e culturais, tais como: 
banda marcial, camerata de sopro, 
teatro, coral, radioamadorismo e 
outras. 

5 U 

Participação efetiva na 
organização de exposições e 
seminários de caráter artístico ou 
cultural. 

10 U Participação como expositor em 
exposição artística ou cultural. 

Grupo 02: 
Atividades de cunho 
comunitário e de 
interesse coletivo 

5 S 

Participação efetiva em diretórios 
e centros acadêmicos, entidades 
de classe, conselhos e colegiados 
internos à Instituição. 

10 S 

Participação efetiva em trabalho 
voluntário, atividades 
comunitárias, CIPAS, associações 
de bairros, brigadas de incêndio e 
associações escolares. 

10 U Participação em atividades 
beneficentes 

5 H 
Atuação como instrutor em 
palestras técnicas, seminários, 
cursos da área específica, desde 
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que não remunerados e de 
interesse da sociedade. 

0,5 H 
Engajamento como docente não 
remunerado em cursos 
preparatórios e de reforço escolar. 

10 U 
Participação em projetos de 
extensão, não remunerados e de 
interesse social. 

Grupo 03: 
Atividades de 
iniciação científica, 
tecnológica e de 
formação profissional 

0,5 H 

Participação em cursos 
extraordinários da sua área de 
formação, de fundamento 
científico ou de gestão. 

1 H 
Participação em palestras, 
congressos e seminários técnico-
científicos 

10 U 

Participação como apresentador 
de trabalhos em palestras, 
congressos e seminários técnico-
científicos. 

15 U 

Participação em projetos de 
iniciação científica e tecnológica, 
relacionados com o objetivo do 
Curso. 

10 U Participação como expositor em 
exposições técnico-científicas. 

5 U 
Participação efetiva na 
organização de exposições e 
seminários de caráter acadêmico. 

10 U Publicações em revistas técnicas. 

10 U 

Publicações em anais de eventos 
técnico-científicos ou em 
periódicos científicos de 
abrangência local, regional, 
nacional ou internacional. 

0,5 H Estágio não obrigatório na área do 
curso. 

0,5 H 
Trabalho com vínculo 
empregatício, desde que na área 
do curso. 

0,5 H Trabalho como empreendedor na 
área do curso. 

0,5 H Estágio acadêmico na UTFPR. 

5 U Participação em visitas técnicas 
organizadas pela UTFPR. 

5 S 

Participação e aprovação em 
disciplinas/unidades curriculares 
de enriquecimento curricular de 
interesse do curso, desde que tais 
disciplinas/unidades curriculares 
tenham sido aprovadas pelo 
colegiado de curso e estejam de 
acordo com o projeto pedagógico 
do curso. 

5 S Participação em empresa júnior, 
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 hotel tecnológico, incubadora 
tecnológica. 

10 U 
Participação em projetos 
multidisciplinares ou 
interdisciplinares. 

5 S 
Monitoria de disciplinas do curso, 
validada por declaração da 
UTFPR. 

* S – semestre; U – unidade; H – hora. 

Fonte: Autoria própria. 

 

A operacionalização das atividades complementares é definida pelo 

regulamento, sendo responsabilidade de professor com função específica o trâmite, 

desde a matrícula até a aprovação. Não poderão ser computadas atividades 

realizadas antes do período de ingresso no curso, observando-se ainda as normas 

previstas no regulamento da UTFPR. 

3.14.9 Carga horária das Atividades de Extensão 

O curso de Bacharelado em Ciência da Computação trabalha a extensão na 

forma de programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, 

prioritariamente, para áreas de grande pertinência social. 

3.14.10 Carga horária de outras atividades 

Por meio da elaboração de projetos de extensão, encontros e assessorias, o 

curso de Ciência da Computação tem procurado desenvolver um trabalho integrado 

com a comunidade, a fim de propiciar o intercâmbio de informações.  

As atividades de ensino, pesquisa e extensão permitirão o enriquecimento 

didático, curricular, científico e cultural, e poderão ser realizadas em contextos 

sociais variados e situações não formais de ensino-aprendizagem. Elas representam 

oportunidades para uma vivência universitária mais profunda, permitindo aos alunos 

escolhas segundo seus interesses e aptidões.  

O Curso de Bacharelado em Ciência da Computação destaca as seguintes 

atividades acadêmicas articuladas ao ensino de graduação:  
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Visitas Técnicas 

Anualmente são organizadas visitas técnicas em empresas, parques, 

institutos de pesquisa e outros locais que trabalham com tecnologia aplicada, no 

intuito de observar os procedimentos e a gestão das tecnologias, fazendo uma ponte 

com os conteúdos aprendidos em aula. Os dados são apresentados em relatórios e 

aproveitados para debates em sala de aula, com enfoque interdisciplinar.  

Participação em Eventos da Comunidade Científica 

Com o objetivo de integrar a comunidade acadêmica do Curso de Ciência da 

Computação da UTFPR-SH com os demais acadêmicos dos cursos de Informática 

do Brasil, estimula-se a participação dos acadêmicos em cursos, oficinas, 

congressos e seminários da região e de todo o País, fazendo intercâmbio de 

informações e conhecimento, além de propiciar a apresentação de trabalhos 

desenvolvidos no curso (de pesquisa, ensino e extensão). Para apresentação de 

trabalho em eventos científicos, a UTFPR-SH apoia a participação via edital próprio 

para participação em eventos. 

Programa de Iniciação Científica 

O Curso de Bacharelado em Ciência da Computação da UTFPR-SH incentiva 

seus alunos a participar do Programa de Iniciação Científica. No quarto semestre da 

matriz curricular, os alunos cursam a disciplina de Metodologia Científica, na qual, 

nesse primeiro contato, são estimulados a leituras e ao planejamento de pequenos 

projetos. Os projetos podem ser realizados nas diversas áreas da Ciência da 

Computação e são orientados por professores da UTFPR-SH, podendo ter como 

coorientadores profissionais de outras instituições. 

A UTFPR-SH dispõe anualmente de editais e cadastramento de projetos de 

pesquisa com bolsas de iniciação Científica (PIBIC e PIVIC), o que facilita a inserção 

dos acadêmicos na pesquisa. A UTFPR-SH também mantém anualmente evento 

próprio para divulgação de resultados das pesquisas com avaliação interna e 

externa dos trabalhos: a Semana Tecnológica Acadêmica do Curso de Ciência da 

Computação da UTFPR-SH (Setac²).  
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Semana Acadêmica 

Esse é um evento promovido anualmente, no qual são envolvidos um número 

expressivo de alunos, docentes, profissionais da área e de áreas correlatas. Pretende-

se organizar, em cada ano, a programação com um tema motivado pelos alunos e 

professores, sempre em parceria com o Centro Acadêmico de Ciência da Computação 

da UTFPR-SH (CACiC).  

Monitorias 

São oferecidas monitorias nas disciplinas cujo índice de reprovação é elevado 

ou naquelas em que há grande número de alunos matriculados. As vagas são 

elencadas e selecionadas semestralmente pelo colegiado do curso e pela Comissão 

de Acompanhamento da Monitoria, em conjunto com a coordenação de curso, de 

acordo com o que dispõe em resolução específica e edital da DIRGRAD-SH, que visa 

a melhorar o aproveitamento dos alunos. A monitoria possui um sistema de avaliação 

semestral online do programa e dos monitores, para balizar as ações junto às 

coordenações de curso. 

3.14.11 Carga horária total 

O quadro 4 especifica a carga horária total do curso. 

 

Quadro 4 – Carga horária total 

Atividade Aulas Horas 

Atividades teóricas do curso 1.904 1.587 

Atividades práticas realizadas do curso 1.411 1.176 

Atividades Práticas Supervisionadas (APS) 303 253 

Estágio Curricular Obrigatório 480 400 

TCC* 144 120 

Atividades Complementares 216 180 
Total 4314 3595 

*A carga horária do TCC está incluída na carga horária de atividades teóricas e práticas e APS.  

Fonte: Autoria própria. 
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3.14.12 Disciplinas por semestre letivo/periodização 

Os quadros 5 a 7 apresentam a caracterização das disciplinas básicas, 

específicas e profissionalizantes, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

do Curso de Ciência da Computação. O quadro 8 apresenta as disciplinas optativas 

específicas do curso e o quadro 9, as disciplinas do núcleo de Ciências Humanas, 

Sociais e Cidadanias. 

Quadro 5 – Disciplinas e quantidade de aulas destinadas ao núcleo de conteúdos básicos 

Conteúdos de 
formação 

Básica 

Disciplinas 
Quantidade de aulas 

AT AP APS TA 

Cálculo Diferencial e Integral 1 102 - 06 108 
Fundamentos de Eletricidade 17 17 02 36 
Geometria Analítica e Álgebra 
Linear 

102 - 06 108 

Lógica Matemática 68 - 04 72 
Fundamentos de Programação 34 34 04 72 
Introdução à Ciência da 
Computação 

34 17 03 54 

Metodologia da Pesquisa 34 - 02 36 
Cálculo Diferencial e Integral 2 68 - 04 72 
Comunicação Linguística 34 - 02 36 
Probabilidade e Estatística 68 - 04 72 
Cálculo Numérico 34 34 04 72 
Circuitos Digitais 51 51 06 108 
Empreendedorismo 34 - 02 36 
Pesquisa Operacional 34 34 04 72 
Total de aulas 748 187 55 990 

Percentual 18% 5% 1% 24% 
AT – Atividade Teórica presencial; AP – Atividade Prática presencial; APS – Atividades Práticas 
Supervisionadas; TA – Carga horária total. 
Fonte: Autoria própria. 

Quadro 6 – Disciplinas e quantidade de aulas destinadas ao núcleo de conteúdos 
profissionalizantes 

Conteúdos de 
formação 

Profissional 

Disciplinas 
Quantidade de aulas 

AT AP APS TA 

Linguagem de Programação 
Estruturada 

17 34 03 54 

Engenharia de Requisitos 34 17 03 54 
Estrutura de Dados 34 34 04 72 
Programação Orientada a 
Objetos 

17 51 04 72 

Fundamentos de Banco de 
Dados 

34 34 04 72 

Pesquisa e Ordenação de Dados 17 34 03 54 
Linguagens Formais e Autômatos 34 34 04 72 
Comunicação de Dados 51 17 04 72 
Computação Gráfica 34 34 04 72 
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Paradigmas de Linguagens de 
Programação 

34 17 03 54 

Sistemas Operacionais 51 17 04 72 
Redes de Computadores I 34 34 04 72 
Sistemas Gerenciadores de 
Banco de Dados 

34 34 04 72 

Compiladores 34 34 04 72 
Laboratório de Sistemas 
Operacionais 

34 34 04 72 

Linguagem de Estruturação e 
Apresentação de Conteúdos 

0 51 03 54 

Gestão da Inovação e Tecnologia 34 0 02 36 
Total de aulas 527 510 61 1098 

Percentual 13% 12% 2% 27% 
AT – Atividade Teórica presencial; AP – Atividade Prática presencial; APS – Atividades Práticas 
Supervisionadas; TA – Carga horária total. 
Fonte: Autoria própria. 

Quadro 7 – Disciplinas e quantidade de aulas destinadas ao núcleo de conteúdos 
específicos 

Conteúdos 
de formação 
Específica 

Disciplinas 
Quantidade de aulas 

AT AP APS TA 

Arquitetura e Organização de 
Computadores 

34 34 04 72 

Análise e Projeto de Sistemas 17 34 03 54 
Fundamentos de Sistemas 
Inteligentes 

34 17 03 54 

Qualidade de Software 17 34 03 54 
Teoria da Computação 17 34 03 54 
Redes de Computadores II 34 34 04 72 
Sistemas Distribuídos 17 51 04 72 
Tecnologia em Desenvolvimento 
de Sistemas 

17 51 04 72 

Segurança em Redes de 
Computadores 

17 34 03 54 

Gerenciamento de Projetos 34 17 03 54 
Linguagens de Programação para 
Web 

34 34 04 72 

Linguagem de Programação 
Objeto- orientada 

34 34 04 72 

Linguagem de Montagem 34 17 03 54 
Data Warehouse e Data Mining 34 34 04 72 
Programação Paralela e 
Distribuída 

34 34 04 72 

Sistemas Inteligentes Aplicados 34 34 04 72 
Total de aulas 442 527 57 1026 

Percentual 11% 13% 1% 25% 
AT – Atividade Teórica presencial; AP – Atividade Prática presencial; APS – Atividades Práticas 
Supervisionadas; TA – Carga horária total. 
Fonte: Autoria própria. 
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Quadro 8 – Relação de disciplinas optativas específicas e carga horária 

 
Disciplinas  

Quantidade de aulas 

AT AP APS TA 

Processamento de Imagens e Reconhecimento de 
Padrões 

34 34 04 72 

Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto 34 34 04 72 

Projeto e Desenvolvimento de Jogos Digitais 34 34 04 72 

Projeto e Desenvolvimento em Ciência da Computação 34 34 04 72 

Desenvolvimento de Jogos para Plataforma Móvel e 
Web 

34 34 04 72 

Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos 
Móveis 

34 34 04 72 

Redes de Petri 34 34 04 72 

Teoria dos Grafos 34 34 04 72 

Linguagem Procedural para Banco de Dados 34 34 04 72 

Robótica 34 34 04 72 

Controle Digital 34 34 04 72 

Informática na Educação 34 34 04 72 

Controle Inteligente e Monitoramento de Ambientes Via 
Computação Móvel 

34 34 04 72 

Redes sem Fio 34 34 04 72 

Segurança da Informação e Computação Forense 34 34 04 72 
Total de aulas 510 510 60 1080 

AT – Atividade Teórica presencial; AP – Atividade Prática presencial; APS – Atividades Práticas 
Supervisionadas; TA – Carga horária total. 
Fonte: Autoria própria. 
 
 

Quadro 9 – Relação de disciplinas optativas de Ciências Humanas, Sociais e Cidadanias 

 
Disciplinas  

Quantidade de aulas 

AT AP APS TA 

Libras 1 17 17 02 36 

Libras 2 17 17 02 36 

Fundamentos da Ética 17 17 02 36 

Liderança e Gerenciamento 17 17 02 36 

Relações Humanas e Liderança 17 17 02 36 

Meio Ambiente e Sociedade 17 17 02 36 

História e Cultura Afro-brasileira 17 17 02 36 

Inglês Técnico 1 17 17 02 36 

Educação Especial e Inclusão 17 17 02 36 
Total de aulas 153 153 18 324 

AT – Atividade Teórica presencial; AP – Atividade Prática presencial; APS – Atividades Práticas 
Supervisionadas; TA – Carga horária total. 
Fonte: Autoria própria. 
 

O quadro 10 lista a periodização com distribuição da carga horária e a 

composição da estrutura curricular do curso. 
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Quadro 10 – Distribuição das disciplinas do curso por períodos letivos 

Período Disciplinas Área/ 
Núcleo 

AT AP APS TA 

1 

Cálculo Diferencial e Integral 1 CB 102 0 6 108 

Geometria Analítica e Álgebra 
Linear 

CB 102 0 6 108 

Fundamentos de Programação CB 34 34 4 72 

Introdução à Ciência da 
Computação 

CB 34 17 3 54 

Fundamentos de Eletricidade CB 17 17 2 36 

Lógica Matemática CB 68 0 4 72 

Total  357 68 25 450 

2 

Cálculo Diferencial e Integral 2 CB 68 0 4 72 

Circuitos Digitais CB 51 51 6 108 

Linguagem de Programação 
Estruturada 

CP 17 34 3 54 

Fundamentos de Banco de 
Dados 

CP 34 34 4 72 

Comunicação Linguística CB 34 0 2 36 

Probabilidade e Estatística CB 68 0 4 72 

Ciências Humanas Sociais e 
Cidadanias 

CHSC 17 17 2 36 

Total  289 136 25 450 

3 

Cálculo Numérico CB 34 34 4 72 

Sistemas Gerenciadores de 
Banco de Dados 

CP 34 34 4 72 

Estrutura de Dados CP 34 34 4 72 

Arquitetura e Organização de 
Computadores 

CE 34 34 4 72 

Programação Orientada a 
Objetos 

CP 17 51 4 72 

Linguagem de Estruturação e 
Apresentação de Conteúdos 

CP 0 51 3 54 

Ciências Humanas Sociais e 
Cidadanias 

CHSC 17 17 2 36 

Total  170 255 25 450 

4 

Linguagem de Programação 
Objeto-orientada 

CE 34 34 4 72 

Metodologia da Pesquisa CB 34 0 2 36 

Pesquisa e Ordenação de 
Dados 

CP 17 34 3 54 

Engenharia de Requisitos  CP 34 17 3 54 

Linguagem de Montagem CE 34 17 3 54 

Comunicação de Dados CP 51 17 4 72 

Computação Gráfica CP 34 34 4 72 

Ciências Humanas Sociais e 
Cidadanias 

CHSC 17 17 2 36 

Total  255 170 25 450 

5 

Linguagem Formais e 
Autômatos 

CP 34 34 4 72 

Paradigmas de Linguagens de 
Programação 

CP 34 17 3 54 

Pesquisa Operacional CB 34 34 4 72 

Análise e Projeto de Sistemas CE 17 34 3 54 

Fundamentos de Sistemas 
Inteligentes 

CE 34 17 3 54 

Redes de Computadores 1 CP 34 34 4 72 
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Sistemas Operacionais CP 51 17 4 72 

Total  238 187 25 450 

6 

Linguagem de Programação 
para Web 

CE 34 34 4 72 

Sistemas Inteligentes Aplicados CE 34 34 4 72 

Gerenciamento de Projetos CE 34 17 3 54 

Qualidade de Software CE 17 34 3 54 

Teoria da Computação CE 17 34 3 54 

Redes de Computadores 2 CE 34 34 4 72 

Laboratório de Sistemas 
Operacionais 

CP 34 34 4 72 

Total  204 221 25 450 

7 

Compiladores CP 34 34 4 72 

Tecnologia em 
Desenvolvimento de Sistemas 

CE 17 51 4 72 

TCC 1 - 17 - 55 72 

Segurança em Redes de 
Computadores 

CE 17 34 3 54 

Sistemas Distribuídos CE 17 51 4 72 

Optativa NPE 34 34 4 72 

Optativa NPE 34 34 4 72 

Total  170 238 78 486 

8 

Empreendedorismo CB 34 0 2 36 

Gestão da Inovação e 
Tecnologia 

CP 34 0 2 36 

Programação Paralela e 
Distribuída 

CE 34 34 4 72 

TCC 2 - 17 - 55 72 

Data Warehouse e Data Mining CE 34 34 4 72 

Optativa NPE 34 34 4 72 

Optativa NPE 34 34 4 72 

Total  221 136 75 432 

Carga horária das disciplinas (aulas): 1904 1411 303 3618 

 

Carga horária das disciplinas (horas): 3015 

Estágio Curricular Obrigatório (horas): 400 

Atividades Complementares (horas): 180 

Carga horária total (horas): 3595 

AT – Atividade Teórica presencial; AP – Atividade Prática presencial; APS – Atividades Práticas 
Supervisionadas; TA – Carga horária total. 
Fonte: Autoria própria. 
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3.14.13 Ementários das disciplinas 

Apresentam-se a seguir as ementas das disciplinas do curso de Bacharelado 

em Ciência da Computação e seus pré-requisitos, indica-se o número de horas de 

aulas teóricas (AT), práticas (AP), atividades práticas supervisionadas (APS) e carga 

horária total da disciplina (TA). 

3.14.13.1 Ementários das disciplinas do 1º Período 

DISCIPLINA Cálculo Diferencial e Integral 1 

Carga Horária AT(102) AP(00) APS(06) TA(108) 

Pré-requisito Sem pré-requisito 

Ementa: Conjuntos Numéricos. Funções Reais de uma Variável Real. Limites e 

Continuidade. Derivadas, diferenciais e aplicações. Integrais definidas e indefinidas. 

Técnicas de integração e Integrais Impróprias. 

DISCIPLINA Geometria Analítica e Álgebra Linear 

Carga Horária AT(102) AP(00) APS(06) TA(108) 

Pré-requisito Sem pré-requisito 

Ementa: Matrizes e Sistemas Lineares. Álgebra Vetorial. Retas e Planos. Espaços 

Vetoriais. Transformações Lineares. Produto Interno. Autovalores e Autovetores. 

Cônicas e Quádricas. 

DISCIPLINA Fundamentos da Programação 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Sem pré-requisito 

Ementa: Introdução a algoritmos. Ferramentas de representação. Tipos de dados. 

Operadores relacionais e lógicos. Conceito e desenvolvimento de algoritmos, 

procedimentos e funções (modularização). Estruturas básicas de decisão e controle 

de fluxo. Tipos de dados estruturados homogêneos e heterogêneos. Conceitos de 

engenharia de software aplicados ao desenvolvimento de algoritmos. 
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DISCIPLINA Introdução à Ciência da Computação 

Carga Horária AT(34) AP(17) APS(03) TA(54) 

Pré-requisito Sem pré-requisito 

Ementa: Evolução da Ciência da Computação. Conceitos básicos sobre sistemas 

computacionais: introdução à arquitetura e organização de computadores e noções 

de sistemas operacionais, utilitários, redes, tipos de linguagens, compiladores e 

interpretadores. Conceitos de ciência, tecnologia e arte. A ciência, o curso e a 

profissão de bacharel em Ciência da Computação. Computação e o meio ambiente. 

A função social do profissional. Ética na profissão. 

DISCIPLINA Fundamentos de Eletricidade 

Carga Horária AT(17) AP(17) APS(02) TA(36) 

Pré-requisito Sem pré-requisito 

Ementa: Conceitos básicos de eletricidade. Grandezas básicas: tensão, corrente e 

resistência elétrica. Lei de Ohm. Potência elétrica. Energia elétrica: Circuitos 

elétricos em corrente contínua e alternada. 

DISCIPLINA Lógica Matemática 

Carga Horária AT(68) AP(00) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Sem pré-requisito 

Ementa: Sistematização da lógica Matemática. Estruturação do cálculo 

proposicional. Operações lógicas fundamentais. Relações de equivalência e de 

implicação Lógica. Álgebra proposicional. Teoria da argumentação e análise 

inferencial no cálculo proposicional. Cálculo dos predicados. Quantificação. 

Funções proposicionais Quantificadas. 

3.14.13.2 Ementários das disciplinas do 2º Período 

DISCIPLINA Calculo Diferencial e Integral 2 

Carga Horária AT(68) AP(00) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Cálculo Diferencial e Integral 1 

Ementa: Noções topológicas em Rn. Funções reais de várias variáveis reais. Limite 

e continuidade de funções de várias variáveis Reais. Diferenciabilidade e 

aplicações; coordenadas polares. Integração múltipla e aplicações. 
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DISCIPLINA Circuitos Digitais 

Carga Horária AT(51) AP(51) APS(06) TA(108) 

Pré-requisito Lógica Matemática 

Ementa: Códigos binários e álgebra booleana. Estudos das principais famílias 

lógicas baseadas em transistor bipolar e em Mosfet, análise de fan-in, fan-out e 

margem de ruído, principais interfaces lógicas. Estudo de circuitos lógicos 

combinacionais. Estudo de circuitos lógicos sequenciais. Máquinas de estados. 

Circuitos de memória. 

DISCIPLINA Linguagem de Programação Estruturada 

Carga Horária AT(17) AP(34) APS(03) TA(54) 

Pré-requisito Fundamentos de Programação 

Ementa: Introdução às linguagens estruturadas. Operadores e expressões. 

Estruturas de controle. Entrada e saída. Vetores. Strings. Funções. Estruturas. 

Arquivos. Implementação de algoritmos e estruturas de dados. Ponteiros. 

DISCIPLINA Fundamentos de Banco de Dados 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Sem pré-requisito 

Ementa: Teoria dos conjuntos. Conceitos de banco de dados relacional: tabelas, 

atributos, relacionamentos, restrições de integridade. Modelagem de Banco de 

dados: Diagrama Entidade relacionamento, Modelo Entidade Relacionamento. 

Normalização de dados. Introdução à linguagem SQL: Estrutura, classificação de 

comandos SQL, comandos DDL. Ferramentas CASE. 

DISCIPLINA Comunicação Linguística 

Carga Horária AT(34) AP(00) APS(02) TA(36) 

Pré-requisito Sem pré-requisito 

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 e formal. 
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DISCIPLINA Probabilidade e Estatística 

Carga Horária AT(68) AP(00) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Sem pré-requisito 

Ementa: Estatística descritiva. Teoria elementar de probabilidade. Variáveis 

aleatórias. Distribuição de probabilidade. Estimação. Intervalo de confiança. Testes 

de hipóteses. Análise de variância. Análise de correlação e regressão. Controle 

estatístico de processo (CEP). 

3.14.13.3 Ementários das disciplinas do 3º Período 

DISCIPLINA Cálculo Numérico 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Sem pré-requisito 

Ementa: Noções básicas sobre erros. Zeros reais de funções reais. Resolução de 

sistemas de equações lineares. Interpolação. Ajuste de curvas. Integração 

numérica. Solução numérica de equações diferenciais ordinárias. 

DISCIPLINA Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Fundamentos de Banco de Dados 

Ementa: Processamento de consultas: Linguagem SQL. Transações e controle de 

concorrência. Tolerância a falhas e recuperação. Arquiteturas de sistemas 

gerenciadores de banco de dados. Sistemas gerenciadores de bancos de dados 

não convencionais. Aplicações não convencionais: Data mining, Data warehousing, 

multimídia, temporais, Internet. 

DISCIPLINA Estrutura de Dados 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Linguagem de Programação Estruturada 

Ementa: Listas, filas e pilhas e suas aplicações. Conceitos gerais sobre árvores. 

Árvores binárias e árvores de busca e suas aplicações. Árvores balanceadas. 

Conceitos básicos sobre grafos. 
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DISCIPLINA Arquitetura e Organização de Computadores 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Sem pré-requisito 

Ementa: Aritmética para computadores com inteiros e ponto flutuante. Arquiteturas 

gerais de Computadores. Reduced Instruction Set Computer (RISC) Complex 

Instruction Set Computer (CISC). Unidade de Processamento de Dados (CPU). 

Arithmetic Logic Unit (ALU). Instruções e linguagem de máquina. Modos de 

endereçamento. Sistemas de memória cache. Pipeline. Mecanismos de interrupção. 

Interface com periféricos. Arquiteturas paralelas e não convencionais. 

DISCIPLINA Programação Orientada a Objetos 

Carga Horária AT(17) AP(51) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Fundamentos de Programação 

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. 

DISCIPLINA Linguagem de Estruturação e Apresentação de 

Conteúdos 

Carga Horária AT(00) AP(51) APS(03) TA(54) 

Pré-requisito Sem pré-requisito 

Ementa: Principais linguagens de marcação para estruturação e apresentação de 

conteúdos, conceitos fundamentais, modelos e padronização. Ferramentas para 

manipulação e validação de documentos para Web. 

3.14.13.4 Ementários das disciplinas do 4º Período 

DISCIPLINA Linguagem de Programação Objeto-orientada 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Programação Orientada a Objetos. Sistemas 

Gerenciadores de Banco de Dados 

Ementa: Exploração dos recursos de uma linguagem de programação objeto-

orientada. Conceitos básicos de engenharia de software aplicáveis à programação 
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objeto-orientada. Linguagem de programação objeto-orientada. 

DISCIPLINA Metodologia da Pesquisa 

Carga Horária AT(34) AP(00) APS(02) TA(36) 

Pré-requisito Sem pré-requisito 

Ementa: A ciência e a produção do conhecimento científico. Métodos e técnicas de 

pesquisa. O pré-projeto, o projeto e o relatório de pesquisa. A comunicação 

científica. Avaliação de projetos. CEP (Comitê de Ética em Pesquisa). Normas e 

organização do texto científico (normas da ABNT/UTFPR). 

DISCIPLINA Pesquisa e Ordenação de Dados 

Carga Horária AT(17) AP(34) APS(03) TA(54) 

Pré-requisito Estrutura de Dados 

Ementa: Métodos de ordenação: seleção, troca, distribuição, inserção, intercalação 

e cálculo de endereços. Árvores e suas generalizações: árvores binárias, árvores 

de busca, árvores balanceadas (AVL), árvores B e B+. Aplicações de árvores. 

Medidas de complexidade de algoritmos. Exemplos de análise de algoritmos 

interativos e recursivos. Técnicas de projeto de algoritmos mais eficientes. 

Algoritmos para pesquisa e ordenação em memória principal e secundária. 

Técnicas de recuperação de informação: hashing. 

DISCIPLINA Engenharia de Requisitos 

Carga Horária AT(34) AP(17) APS(03) TA(54) 

Pré-requisito Sem pré-requisito 

Ementa: Engenharia de software: objetivos, evolução histórica e tipos de software. 

Processo e modelos de ciclo de vida de software. Conceito de requisito de software. 

Elicitação, classificação e especificação de requisitos. Métodos formais para 

especificação de requisitos de software. Análise, rastreamento, validação, 

verificação, gerenciamento e documentação de requisitos. Prototipagem de 

interfaces. 
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DISCIPLINA Linguagem de Montagem 

Carga Horária AT(34) AP(17) APS(03) TA(54) 

Pré-requisito Linguagem de Programação Estruturada. Arquitetura e 

Organização de Computadores 

Ementa: Estudo de linguagem de montagem e desenvolvimento de software 

básico. Estudo de conjuntos de instruções e modos de endereçamento. 

Implementação de construções de alto nível em linguagem de máquina. 

DISCIPLINA Comunicação de Dados 

Carga Horária AT(51) AP(17) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Sem pré-requisito 

Ementa: Resumo da evolução das comunicações. Princípios básicos de 

comunicação de dados. Consideração física das características dos canais. 

Modulação e demodulação. Modens. Comunicação básica: comunicação 

síncrona e assíncrona. Correção e detecção de erros. Codificação de dados em 

sistemas digitais e analógicos. Práticas de comunicação de dados em laboratório. 

DISCIPLINA Computação Gráfica 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Geometria analítica e álgebra linear. 

Ementa: Sistemas gráficos. Programação gráfica bidimensional: Transformada 

de viewport, Transformações geométricas, Recorte, Curvas. Definição de cenas 

e modelos 3D, Fontes de luz, cores e textura. Modelos Hierárquicos. 

3.14.13.5 Ementários das disciplinas do 5º Período 

DISCIPLINA Linguagens Formais e Autômatos 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Sem pré-requisito 

Ementa: Conjuntos, relações e Linguagens. Autômatos Finitos. Expressões 

Regulares e Linguagens. Gramática livres de Contexto. Autômatos com pilha. 

Introdução às Maquinas de Turing. 
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DISCIPLINA Paradigmas de Linguagens de Programação 

Carga Horária AT(34) AP(17) APS(03) TA(54) 

Pré-requisito Programação Orientada a Objetos 

Ementa: Visão geral de linguagens de programação: valores e tipos. Variáveis e 

comandos. Associações e escopo. Abstração e mecanismos de passagens de 

parâmetros. Encapsulamento. Sistema de tipos. Sequenciadores. Concorrência. 

Paradigma imperativo. Paradigma funcional. Paradigma lógico. Paradigma 

orientado a objetos. Outros paradigmas e paradigmas híbridos. 

DISCIPLINA Pesquisa Operacional 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Sem pré-requisito 

Ementa: Introdução à pesquisa operacional (PO). Programação linear (PL). 

Teoria da PL. Método simplex. Dualidade e análise de sensibilidade. Problema 

do transporte. Otimização de redes. Modelos determinísticos de estoque. Tópicos 

em PL. 

DISCIPLINA Análise e Projeto de Sistemas 

Carga Horária AT(17) AP(34) APS(03) TA(54) 

Pré-requisito Engenharia de Requisitos 

Ementa: Metodologias para análise e projeto de software. Linguagem de 

modelagem UML. Processo unificado de desenvolvimento. Arquiteturas de 

desenvolvimento de sistemas. Ferramentas CASE para análise e projeto. 

Ferramentas CASE para execução de análise e projeto de software. 

DISCIPLINA Fundamentos de Sistemas Inteligentes 

Carga Horária AT(34) AP(17) APS(03) TA(54) 

Pré-requisito Pesquisa e Ordenação de Dados 

Ementa: História da IA e subáreas. Agentes inteligentes. Resolução de 

Problemas por meio de busca. Busca Competitiva e Satisfação de restrições. 

Lógica. 
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DISCIPLINA Redes de Computadores 1 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Comunicação de Dados 

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 a aplicações Web e 

outros. 

DISCIPLINA Sistemas Operacionais 

Carga Horária AT(51) AP(17) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Sem pré-requisito 

Ementa: A evolução dos sistemas operacionais. Componentes e estrutura. 

Processos. Gerenciamento de memória. Sistema de arquivos. Dispositivos de I/O. 

Comunicação, concorrência e sincronização de processos. 

3.14.13.6 Ementários das disciplinas do 6º Período 

DISCIPLINA Linguagens de Programação para Web 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Linguagem de Estruturação e Apresentação de 

Conteúdo. Linguagem de Programação Objeto-

orientada 

Ementa: A disciplina aborda o estudo de uma linguagem de programação para 

web, proporcionando subsídios para o desenvolvimento de ambientes 

computacionais com funcionalidade e, além disso, com aplicações tendo acesso a 

bancos de dados via web, aplicando os conceitos de programação cliente-servidor. 

DISCIPLINA Sistemas Inteligentes Aplicados 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Fundamentos de Sistemas Inteligentes 

Ementa: Planejamento. Raciocínio incerto. Tomada de decisão. Aprendizagem. 
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Aprendizagem Não Supervisionado. Aprendizagem por reforço. 

DISCIPLINA Gerenciamento de Projetos 

Carga Horária AT(34) AP(17) APS(03) TA(54) 

Pré-requisito Sem pré-requisito 

Ementa: Gerenciamento da integração de projetos, prazos, custo, aquisições e 

escopo. Gerenciamento de riscos e da comunicação. Gerenciamento de pessoas e 

qualidade. Modelos para gerência de projetos. 

DISCIPLINA Qualidade de Software 

Carga Horária AT(17) AP(34) APS(03) TA(54) 

Pré-requisito Análise e Projeto de Sistemas 

Ementa: Métodos e práticas ágeis de desenvolvimento de software. Técnicas e 

práticas estratégias de verificação e validação de software. Tipos de testes, 

definição de casos de teste e automação de testes. Manutenção e gerenciamento 

de configuração de software. Reuso de software. Qualidade de software. Melhoria 

de processo. Métricas e normas de qualidade. Estudo de ferramentas CASE 

aplicáveis. 

DISCIPLINA Teoria da Computação 

Carga Horária AT(17) AP(34) APS(03) TA(54) 

Pré-requisito Linguagem Formais e Autômatos 

Ementa: Indecidibilidade. Problemas intratáveis. Outras classes de problemas. 

DISCIPLINA Redes de Computadores 2 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Redes de Computadores I 

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. 
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DISCIPLINA Laboratório de Sistemas Operacionais 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Sistemas Operacionais 

Ementa: Estudo de caso de sistemas operacionais. Projeto e implementação de 

protótipo de sistema operacional enfocando aspectos básicos como 

multiprogramação, gerência de memória e gerência de arquivos. 

3.14.13.7 Ementários das disciplinas do 7º Período 

DISCIPLINA Compiladores 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Linguagens Formais e Autômatos 

Ementa: Introdução à compilação e ferramentas de construção de compiladores. 

Análise léxica, sintática e semântica. Checagem de tipos e ambientes run-time. 

Geração de código intermediário. Geração e otimização de código. Estudo dos 

compiladores modernos. 

DISCIPLINA Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas 

Carga Horária AT(17) AP(51) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Qualidade de Software. Linguagens de Programação para 

Web 

Ementa: Análise, descrição e modelagem de sistemas. Persistência de dados. 

Linguagens para desenvolvimento de sistemas. Ambientes de desenvolvimento 

integrados. Geradores de gráficos e relatórios para aplicações comerciais. 

DISCIPLINA TCC 1 

Carga Horária AT(17) AP(0) APS(55) TA(72) 

Pré-requisito Metodologia da Pesquisa 

Ementa e bibliografia dependentes do assunto do Trabalho de Conclusão de Curso. 

DISCIPLINA Segurança em Redes de Computadores 

Carga Horária AT(17) AP(34) APS(03) TA(54) 

Pré-requisito Redes de Computadores 2 

Ementa: Segurança de dados e criptologia. Segurança digital. Métodos tradicionais 

de criptografia e criptoanálise. Certificação e assinatura digital. Listas de controle de  
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acesso. Ferramentas de gerência. Medidas de desempenho. 

DISCIPLINA Sistemas Distribuídos 

Carga Horária AT(17) AP(51) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Laboratório de Sistemas Operacionais. Linguagem 

de Programação Objeto-orientada. Redes de 

Computadores 1 

Ementa: Conceitos fundamentais de sistemas distribuídos. Conceitos de arquitetura 

Cliente/Servidor. Comunicação em sistemas distribuídos. Métodos de invocação 

remota. Sincronização em sistemas distribuídos. Conceitos de middleware. 

Tecnologias de middleware tradicionais. Redes P2P: conceitos básicos, 

arquiteturas, aplicações. 

3.14.13.8 Ementários das disciplinas do 8º Período 

DISCIPLINA Empreendedorismo 

Carga Horária AT(34) AP(00) APS(02) TA(36) 

Pré-requisito Sem pré-requisito 

Ementa: Oportunidade de negócios. Características do perfil empreendedor. 

Inovação. Plano de negócios. 

DISCIPLINA Gestão da Inovação e Tecnologia 

Carga Horária AT(34) AP(00) APS(02) TA(36) 

Pré-requisito Sem pré-requisito 

Ementa: Globalização, competitividade e o panorama atual de C&T. Tecnologia e 

inovação. Aspectos comportamentais, cultura e mudança organizacional. O 

processo de inovação tecnológica. Inovação e ciclo de vida das organizações. O 

valor da informação e a gestão do conhecimento. Negócios e proteção à 

propriedade intelectual. Princípios de inteligência competitiva e prospecção 

tecnológica. Estratégia tecnológica nas empresas. Ações interorganizacionais e 

fontes de fomento à inovação. 
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DISCIPLINA Programação Paralela e Distribuída 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas 

Ementa: Introdução à computação paralela e distribuída. Arquiteturas paralelas. 

Modelos, ferramentas e ambientes de computação paralela e distribuída. Tópicos 

emergentes em computação paralela e distribuída. 

DISCIPLINA TCC 2 

Carga Horária AT(17) AP(0) APS(55) TA(72) 

Pré-requisito TCC 1 

Ementa e bibliografia dependentes do assunto do Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

DISCIPLINA Data Warehouse e Data Mining 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados. Fundamentos 

de Sistemas Inteligentes 

Ementa: Conceitos básicos e características de um Data Warehouse (DW). 

Extração, transformação e carga de dados. Granularidade de dados. Modelos 

clássicos para modelagem de DW. Data Marts. Consultas OLAP. Projeto de DW. 

Web Warehouse. Ferramentas para construção e gerenciamento de DW. 

Conceitos básicos de Data Mining (mineração de dados). Processo de KDD 

(Knowledge Discovery in Databases). Tarefas e algoritmos de Data Mining. 

Ferramentas para realização de mineração de dados. 

3.14.13.9 Ementários das disciplinas optativas específicas 

DISCIPLINA Processamento de Imagens e Reconhecimento de Padrões 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Computação Gráfica 

Ementa: Processamento de Imagens: espaço de cores, aquisição de imagens, 

transformações, morfologia matemática e segmentação. Análise e 

Reconhecimento de imagens: representação e descrição, reconhecimento e 

interpretação, classificadores. 
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DISCIPLINA Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Fundamentos de Sistemas Inteligentes 

Ementa: Estudo da Ciência Cartográfica. Princípios do Geoprocessamento. Bases 

do Sensoriamento Remoto. Sistemas de Informações Geográficas. Aplicações. 

DISCIPLINA Projeto e Desenvolvimento de Jogos Digitais 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Linguagem de Programação Objeto-orientada. 

Computação Gráfica 

Ementa: Conceitos básicos de jogos digitais. Game design document. Interface e 

usuários. Princípios de animação e sonorização. Detecção de colisão. Introdução à 

IA e física em jogos. Experiência de usuário. Frameworks e engines. Protótipos. 

DISCIPLINA Projeto e Desenvolvimento em Ciência da 

Computação 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Paradigmas de Linguagens de Programação. 

Análise e Projeto de Sistemas. Linguagens de 

Programação para Web 

Ementa: Solução de problemas com computador. Idealizando um sistema uma 

solução. Projeto de software e documentação da solução. Desenvolvimento do 

software especificado. Problemas e práticas no desenvolvimento de software. 

Padrões de projeto e frameworks. Acompanhar desenvolvimento por meio de 

processo. Controle de versionamento. Prototipação. Apresentação do sistema e 

projeto. 

DISCIPLINA Desenvolvimento de Jogos para Plataforma Móvel e 

Web 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Linguagens de Programação para Web. Linguagem 

de Programação Objeto-orientada. Inteligência 

Artificial 

Ementa: Infraestrutura de um game engine. Entidades, Detecção de colisão e 
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estados de um jogo. Elementos audiovisuais. Transformações 2D. Interface gráfica. 

Aplicação de técnicas de criação de jogos em plataforma Android, iOS e Windows 

Phone. Utilizando HTML5 no desenvolvimento de um jogo. Jogos multiplataforma 

com HTML5, Javascript e Cordova (PhoneGap). 

DISCIPLINA Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos Móveis 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Linguagem de Programação Objeto-orientada. Linguagens 

de Programação para Web 

Ementa: Conceito de mobilidade e tipos de dispositivos móveis. Tecnologias e 

ferramentas para desenvolvimento de aplicações móveis. Persistência e 

comunicação de dados. Utilização de mapas e GPS. Gerenciadores de layout. 

Conectividade utilizando protocolos de rede e Bluetooth. Web services. 

Desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis multiplataforma. 

DISCIPLINA Redes de Petri 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito  

Ementa: Introdução. Noções básicas. Redes condição/evento. Redes 

lugar/transição. Grafo de alcançabilidade e cobertura. Principais propriedades. 

Análise estrutural. Redes de Petri com tempo. Redes de Petri coloridas. 

DISCIPLINA Teoria dos Grafos 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito  

Ementa: Caminhos. Conectividade. Árvores e florestas. Emparelhamento. 

Coloração de grafos. Grafos planares. Circuitos Eulerianos e Hamiltonianos. 

DISCIPLINA Linguagem Procedural para Bancos de Dados 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito  

Ementa: Introdução à linguagem procedural. Vantagens e Desvantagens da 

Linguagem Procedural. Ambiente de desenvolvimento. Tipos de blocos 

programáveis. Identificadores. Instruções executáveis. Estruturas de controle. Tipos 

  

353



86 
 

 
 

de dados. Cursores. Exceções. Procedimentos. Funções. Pacotes. SQL 

dinâmico. 

DISCIPLINA Robótica 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito  

Ementa: Robótica industrial e de Serviços. Histórico. Componentes e Estrutura 

de um Robô Manipulador. Conceitos gerais e classificação de robôs 

manipuladores. Aplicações de robôs industriais. Modelagem de robôs 

manipuladores. Cinemática direta e inversa. Dinâmica dos manipuladores. 

Programação de robôs. Simulação e programação off-line. Robôs móveis. 

Modelagem cinemática de robôs com rodas. Navegação. Robótica autônoma. 

Arquiteturas de controle de robôs móveis autônomos. 

DISCIPLINA Controle Digital 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito  

Ementa: Introdução aos sistemas digitais. Transformada Z aplicada a sistemas 

dinâmicos. Transformação de sistemas de controle analógicos para digitais. 

Análise de sistemas de controle em tempo discreto. Controladores PID digitais. 

Técnicas do espaço dos estados aplicadas em controladores digitais. 

Implementação de controladores digitais em sistemas mecânicos. 

DISCIPLINA Informática na Educação 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito  

Ementa: Histórico da Informática Educativa. O uso do computador na escola 

como recurso pedagógico. O uso da Internet na educação. Tecnologias 

educacionais. Informática na educação especial. Educação à distância na 

Educação. Desenvolvimento de jogos educacionais. 
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DISCIPLINA Controle Inteligente e Monitoramento de Ambientes Via 

Computação Móvel 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Sistemas Inteligentes Aplicados. Linguagem de 

Programação Objeto-orientada. Redes de Computadores 2 

Ementa: Princípios básicos de automação e controle. Instrumentação: 

transdutores, sensores e atuadores. Comunicação com dispositivos móveis. 

Monitoramento de plantas. Inteligência artificial aplicada a controle. 

Desenvolvimento de projeto conceitual e prático de controles inteligentes. 

DISCIPLINA Redes sem Fio 

Carga Horária AT(34) AP(34) APS(04) TA(72) 

Pré-requisito Redes de Computadores 1. Redes de Computadores 2 

Ementa: Introdução às Redes sem Fio: Conceitos nível físico de redes sem fio. 

Redes sem fio e redes móveis: rede infraestruturada e não-infraestruturada. 

Padrões e protocolos de redes sem fio: estudo dos padrões IEEE802.11.xx, 

estudos de novos padrões 802.11.xx, protocolos específicos para redes sem fio. 

Roteamento. Acesso ao meio. Gerenciamento de mobilidades em redes sem fio: 

princípios, endereçamentos, roteamento para um nó móvel. IP móvel e redes 

móveis: gerenciamento de mobilidade em redes celulares, tipos de redes móveis. 

Avaliação de desempenho em redes sem fio e estudo de caso: introdução, 

técnicas e ferramentas de medição, simulação e projeto de experimentos em 

redes sem fio e estudo de caso. 

3.14.13.10 Núcleo de Ciências Humanas, Sociais e Cidadania 

 

 

DISCIPLINA Libras 1 

Carga Horária AT(17) AP(17) APS(02) TA(36) 

Pré-requisito P2 

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  
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semântica. A expressão corporal como elemento linguístico. 

DISCIPLINA Libras 2 

Carga Horária AT(17) AP(17) APS(02) TA(36) 

Pré-requisito Libras 1 

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. 

DISCIPLINA Fundamentos da Ética 

Carga Horária AT(17) AP(17) APS(02) TA(36) 

Pré-requisito P2 

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. 

DISCIPLINA Liderança e Gerenciamento 

Carga Horária AT(17) AP(17) APS(02) TA(36) 

Pré-requisito P2 

Ementa: Novos modelos de liderança. Os novos desafios da liderança. A estratégia 

gerencial moderna. A ação executiva. 

DISCIPLINA Relações Humanas e Liderança 

Carga Horária AT(17) AP(17) APS(02) TA(36) 

Pré-requisito P2 

Ementa: Liderança. Comunicação humana. O indivíduo e o grupo. Competências 

interpessoais. 

DISCIPLINA Meio Ambiente e Sociedade 

Carga Horária AT(17) AP(17) APS(02) TA(36) 

Pré-requisito P2 

Ementa: Desenvolvimento sustentável em suas diversas abordagens. A crise 

ecológica e social e as críticas ao modelo de desenvolvimento. A tecnologia e seus 

impactos socioambientais. 
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DISCIPLINA História e Cultura Afro-brasileira 

Carga Horária AT(34) AP(00) APS(02) TA(36) 

Pré-requisito P2 

Ementa: A história afro-brasileira e a compreensão dos processos de diversidade 

étnico-racial e étnico social na formação política, econômica e cultural do Brasil. O 

processo de naturalização da pobreza e a formação da sociedade brasileira. 

Igualdade jurídica e desigualdade social. 

DISCIPLINA Inglês Técnico 1 

Carga Horária AT(34) AP(00) APS(02) TA(36) 

Pré-requisito P2 

Ementa: Interferência da língua materna no aprendizado da língua inglesa. Relação 

entre pronúncia, leitura, escrita e fala. Pronúncia. Estratégias de leitura. 

Reconhecimento de textos acadêmicos. Gramática. Operadores argumentativos. 

Tradução. 

DISCIPLINA Educação Especial e Inclusão 

Carga Horária AT(34) AP(00) APS(02) TA(36) 

Pré-requisito P2 

Ementa: O processo histórico da educação especial e das propostas de educação 

inclusiva. Processos educativos na escola de educação inclusiva e o currículo. 

Fundamentos e recursos pedagógicos para inclusão: acessibilidade, tecnologia 

assistiva, desenho universal. 
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4. ADMINISTRAÇÃO DO CURSO

Eventuais alterações no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) serão propostas 

pela coordenação de curso, e sua implantação dependerá da aprovação do 

Conselho de Graduação e Educação Profissional (COGEP). As alterações entrarão 

em vigor no período letivo seguinte ao da aprovação (Artigo 5.º do Regulamento da 

Organização Didático-pedagógica dos Cursos de Graduação da UTFPR, Res. n.º 

017/15-COGEP, de 06 de abril de 2015).  

É atribuição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso propor 

alterações no PPC e na estrutura curricular e disponibilizá-las à comunidade 

acadêmica do curso para apreciação (Parágrafo I do Artigo 3.o do Regulamento do 

Núcleo Docente Estruturante dos Cursos de Graduação da UTFPR, Res. n.º 009/12-

COGEP, de 13 de abril de 2012).  

O colegiado do curso é responsável por encaminhar as propostas de 

alteração do PPC aos conselhos superiores da UTFPR (Parágrafo XV do Artigo 4.º 

do Regulamento do Colegiado de Curso de Graduação e Educação Profissional da 

UTFPR, Res. n.º 015/2012-COGEP, de 22 de maio de 2012). 

Considerando-se a necessidade de integração do tripé ensino, pesquisa e 

extensão, e ainda a formação de alunos com base sólida dos conceitos que 

permeiam a área da Computação, busca-se, no curso de Bacharelado em Ciência 

da Computação, incentivar os alunos a participar de projetos de pesquisa e 

extensão, além das atividades e dos conteúdos previstos na matriz curricular, 

fortalecendo sua formação nos aspectos acadêmico e humanístico, motivando-os a 

desenvolver e aplicar tecnologias para resolução de problemas e para o 

desenvolvimento social do país.  

Busca-se então a participação dos acadêmicos de forma continuada em 

atividades acadêmicas, extensionistas e de pesquisa, que permitam a constante 

construção do conhecimento, aliando teoria e prática às experiências em sala de 

aula, em visitas técnicas, em palestras, em atividades em laboratórios específicos e 

no desenvolvimento de projetos práticos. Existe, ainda, o incentivo à participação 

dos alunos em congressos, seminários, simpósios na área, no desenvolvimento de 
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trabalhos individuais e em equipe, tanto acadêmico-científicos quanto no que tange 

às realidades sociais locais e regionais.  

Incentivam-se, nessas atividades, a construção e o uso de metodologias 

inovadoras e a discussão e debates sobre experiências concretas e que permitam a 

análise reflexiva e a vivência com a atuação na área de Ciência da Computação e 

sua aplicabilidade. 

4.1 PERFIL DA COORDENAÇÃO DO CURSO 

A Coordenação do Curso é exercida por um docente contratado em regime de 

tempo integral. O coordenador de curso é entendido no âmbito da universidade 

como gestor pedagógico, do qual se espera compromisso com o investimento na 

melhoria da qualidade do curso, tendo em vista as dimensões didática, pedagógica, 

administrativa e política, mediante o exercício da liderança ética, democrática e 

inclusiva, que se materialize em ações propositivas e proativas.  

As atribuições da coordenação, de acordo com o Regimento dos Campi 

(Deliberação nº 10/2009 de 25/09/2009), são: 

 Garantir o cumprimento das normas institucionais, em consonância com a

chefia de departamento acadêmico;

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

 Controlar e avaliar, em conjunto com o colegiado do curso, o
desenvolvimento dos projetos pedagógicos e da ação didático-pedagógica,
no âmbito do curso;

 Coordenar a elaboração dos planos de ensino das disciplinas do curso e
divulgá-los à comunidade;

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

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

 Coordenar as atividades relacionadas aos componentes curriculares
constantes no projeto pedagógico do curso;

 Propor cursos de formação continuada;
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 Zelar pelas questões disciplinares dos estudantes;

 Acompanhar e orientar o docente nas questões didático-pedagógicas;

 Subsidiar a chefia de departamento acadêmico quanto à alocação dos
docentes nas disciplinas;

 Coordenar as ações relacionadas ao reconhecimento e à renovação de
reconhecimento do curso;

 Coordenar as ações relacionadas ao registro, junto aos órgãos
governamentais e de classe, dos Cursos de Educação Profissional de Nível
Técnico;

 Propor, em consonância com a chefia de departamento acadêmico, à
Secretaria de Gestão Acadêmica o plano anual de metas do curso;

 Solicitar e encaminhar os documentos acadêmicos, inclusive os de
resultados de avaliações de ensino, nas datas estabelecidas no calendário
acadêmico;

 Coordenar as atividades relacionadas aos processos de avaliação externa
dos estudantes;

 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 deles, no âmbito do departamento;

 Participar, com a chefia do departamento acadêmico, da avaliação de
pessoal docente e administrativo, no âmbito do departamento;

 Definir, com a chefia do departamento acadêmico, as áreas de
conhecimento a ser supridas e o perfil dos docentes a ser contratados, no
âmbito do departamento;

 Coordenar, em consonância com a chefia de departamento acadêmico, o
processo de matrícula;

 Atuar na divulgação do curso;

 Promover a articulação entre as áreas de seu curso com outras
coordenações de curso e departamentos acadêmicos; e

 Controlar e avaliar o desempenho dos monitores, no âmbito de seu curso.
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4.2 COLEGIADO DO CURSO 

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

política de ensino, pesquisa e extensão, em conformidade como as diretrizes da 

UTFPR. As atribuições dos colegiados encontram-se descritas no Regulamento dos 

Colegiados de Cursos de Graduação da UTFPR.  

4.3 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) foi criado por meio da Portaria n.º 147- 

MEC, de 02 de fevereiro de 2007, com o propósito de qualificar o envolvimento 

docente no processo de concepção e consolidação de um curso de graduação. As 

atribuições do NDE constam no Parecer n.º 4- CONAES, de 17 de junho de 2010, e 

respectiva Resolução n.º 1, de 17 de junho de 2010. 

4.4 CORPO DOCENTE 

O Regimento da UTFPR (2009b) rege as diretrizes do corpo docente. A 

seguir, listam-se a distribuição e as qualificações dos professores, conforme Quadro 

11 e 12. 

Quadro 11 – Professores do departamento envolvidos no curso 

Docente Graduação Titulação 
Regime de 
trabalho 

Agnaldo da Costa 
Tecnologia em 
Processamento de Dados Mestre 

Dedicação 
Exclusiva 

Anderléia Sotoriva Damke Pedagogia Mestre 
Dedicação 
Exclusiva 

Arlete Teresinha Beuren 
Bacharelado em Sistemas 
de Informação Mestre 

Dedicação 
Exclusiva 

Carlos Frederico Charret 
Brandt Bacharelado em Física Doutor 

Dedicação 
Exclusiva 

Claudio Jose Biazus 
Bacharelado em Ciência 
da Computação Mestre 

Dedicação 
Exclusiva 

Davi Marcondes Rocha 

Tecnologia em 
Desenvolvimento de 
Sistemas de Informação Mestre 

Dedicação 
Exclusiva 

Denis Lucas Silva 
Tecnologia em Sistemas 
de Informação Mestre 

Dedicação 
Exclusiva 

Edilena da Silva Frazão 
Sausen Fonoaudiologia Mestre 

Dedicação 
Exclusiva 

Evandro Alves Nakajima 
Bacharelado em 
Matemática Mestre 

Dedicação 
Exclusiva 
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Euclides Peres Farias 
Júnior 

Tecnologia em 
Processamento de Dados Mestre 

Dedicação 
Exclusiva 

Franck Carlos Vélez Benito 
Tecnologia em Sistemas 
de Informação Doutor 

Dedicação 
Exclusiva 

Fernando Henrique 
Campos Tecnologia em Informática Doutor 

Dedicação 
Exclusiva 

Giuvane Conti 

Tecnologia em 
Desenvolvimento de 
Sistemas de Informação Mestre 

Dedicação 
Exclusiva 

Itamar Iliuk 
Bacharelado em Ciência 
da Computação Doutor 

Dedicação 
Exclusiva 

Kelyn Schenatto 

Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas Mestre 

Dedicação 
Exclusiva 

Maristela Rosso Walker Pedagogia Doutora 
Dedicação 
Exclusiva 

Sérgio Antônio Brum Junior Engenharia Civil Doutor 
Dedicação 
Exclusiva 

Suzan Kelly Borges 
Piovesan 

Bacharelado em 
Informática Mestre 

Dedicação 
Exclusiva 

Tatiane Tambarussi 
Thomaz 

Licenciatura Plena em 
Matemática Mestre 

Dedicação 
Exclusiva 

Thiago França Naves 
Tecnologia em Jogos 
Digitais Mestre 

Dedicação 
Exclusiva 

Vitor Alex Alves de Marchi 
Bacharelado em 
Matemática Doutor 

Dedicação 
Exclusiva 

Vera Lúcia Vasilévski dos 
Santos Araújo 

Licenciatura em Letras: 
Português e Inglês Doutora 

Dedicação 
Exclusiva 

Fonte: Autoria própria. 

Quadro 12 – Percentual dos professores do departamento envolvidos no curso, de acordo 
com o nível de formação acadêmica 

Doutores 36% 

Mestres 64% 

Especialistas 0% 
Fonte: Autoria própria. 

4.5 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE 

Conceitua-se no meio acadêmico, em especial no universitário, que a palavra 

formação é “entendida como um processo que tende a desenvolver no adulto certas 

capacidades mais específicas, com vistas a desempenhar um papel particular que 

implica um conjunto definido de técnicas e tarefas” (MARCELO; VAILANT, 2012, 

p.25). Esse processo de formação é um fenômeno complexo e diverso, que se

vincula à capacidade dos sujeitos envolvidos, bem como com sua vontade. Isso 

significa que é o indivíduo, a pessoa, o responsável pela ativação e o 

desenvolvimento dos processos formativos. No entanto, é também por meio da 
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formação mútua que os sujeitos podem encontrar contextos de aprendizagem que 

favoreçam a busca por metas de aperfeiçoamento pessoal e profissional. 

Nesse sentido, Marcelo e Vailant (2012) elucidam alguns conceitos 

necessários ao contexto da formação, tais como: autoformação, heteroformação e 

interformação. Para esses autores, a autoformação é uma formação da qual o 

sujeito participa de forma independente e possui controle de seus objetivos, de seus 

processos, de seus instrumentos e dos resultados da própria formação. Já a 

heteroformação se organiza e se desenvolve “de fora”, por especialistas, sem que 

seja comprometida a personalidade do sujeito participante, e finalmente a 

interformação é aquela que se produz em contextos de trabalho em equipe. 

Defende-se que, com base em tudo o que foi conceituado até o momento, 

para UTFPR, a formação é um processo individual e social. Nesse sentido, para 

além da formação, há de se considerar que os profissionais da educação estão 

envoltos nos processos de ensino e aprendizagem, em seus diferentes contextos, e 

principalmente, que a universidade está formando adultos. Assim, é necessário, a 

cada semestre, repensar os contextos de formação e as conexões que eles 

estabelecem com a prática profissional.  

No contexto universitário, há a necessidade de repensar os processos que 

abarcam o fazer docente, e nele situa-se o processo de ensino-aprendizagem. O 

processo de ensino-aprendizagem reveste-se de nuanças que envolvem o ato de 

planejar, executar, avaliar, em um ciclo que não se encerra: é um processo dialógico 

e dialético, portanto, sempre inacabado, como afirma Paulo Freire (1996). 

Nesse processo, estão em jogo negociações, aprendizagem, ensino, trocas 

de experiências que enriquecem o fazer pedagógico e possibilitam a autoformação, 

heteroformação e interformação.  

Por se tratar de um processo contínuo, a cada etapa, novas necessidades 

surgem, novas exigências gestoras, educativas, sociais, tecnológicas e culturais se 

apresentam, e é necessário rediscuti-las, confrontá-las, analisá-las e melhorá-las. 

Em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2013-2017) a UTFPR, 

em sua estrutura organizacional, conta com o Departamento de Educação (DEPED) 

vinculado à PROGRAD, que tem, diretamente ligadas ao processo de ensino-

aprendizagem e de formação continuada, as seguintes ações: 
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● Desenvolver uma política institucional para os programas de educação

continuada para os coordenadores e professores de cursos da UTFPR;

● Em cada Câmpus, o Departamento de Educação tem como objetivo

implementar ações para aplicação das políticas, visando a melhorias para

o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem (UTFPR-PDI:

2013-2017, 2014, p.67). 

Nesse sentido, o período de planejamento e de formação é fundamental para 

discutir, acordar, discordar, mas, acima de tudo refletir sobre a experiência vivida, 

pois, segundo Marcelo e Vailant (2012, p. 41), “a análise da prática observada ou 

experimentada, à luz das crenças e conhecimentos próprios, permite pôr em 

questão as próprias ideias e avançar em direção a uma maior autoconsciência do 

conhecimento profissional”.  

Assim, a Diretoria de Graduação e Educação Profissional, por meio de seu 

Departamento de Educação, propõe continuamente, no início de cada semestre 

letivo, os Projetos de Planejamento Educacional para o Câmpus Santa Helena da 

UTFPR, os quais envolvem todos seus profissionais da educação, conforme 

objetivos e cronogramas. Os cronogramas são executados após consulta aos 

docentes e coordenador de curso, em reuniões de colegiado e individualmente, sob 

a ótica das avaliações do docente pelos discentes, realizadas no primeiro e segundo 

semestre de cada ano letivo, dos resultados apontados pelos relatórios de gestão e 

de autoavaliação e pelas metas que o DEPED almeja alcançar nos processos de 

autoformação, heteroformação e interformação, com todos os profissionais da 

educação. 

O período de Planejamento de Ensino e Capacitação Docente é desenvolvido 

por meio de palestras, minicursos, reuniões e planejamento de ensino. As palestras 

têm como meta suscitar debates em torno do aluno que está hoje na universidade: 

conectado ao mundo virtual e digital, com forte apelo midiático, com parca formação 

científica básica, pertencente ao mundo contemporâneo, ao qual o professor precisa 

estar atento, sob pena de ser ultrapassado em seus métodos e técnicas de trabalho. 

As palestras privilegiam o diálogo em sala de aula, as temáticas da inclusão e a 

própria formação do professor e do profissional, bem como o aprofundamento de 

temáticas relacionadas a metodologias de ensino. 
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Os minicursos são proposições oriundas da necessidade levantada pelos 

docentes e técnicos administrativos (TAEs), que vislumbram esse período formativo 

como ideal para ampliar suas competências e habilidades laborais e tecnológicas, 

bem como advêm das demandas propostas pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), em relação à avaliação dos cursos.  

As reuniões são os espaços de discussão e proposição dos diferentes grupos 

de trabalho, que têm a sua frente professores como líderes de diferentes comissões 

que necessitam planejar, fazer devolutivas de trabalhos realizados, bem como dar 

prosseguimento a trabalhos iniciados em cada ano letivo. Também são o espaço em 

que a equipe gestora do Câmpus pode repassar informações, planejar ações 

coletivas e apresentar as normativas necessárias à continuidade dos trabalhos que 

serão efetivados no primeiro e segundo semestre de cada ano letivo. 

Além das ações propostas nas Semanas de Capacitação e Planejamento 

anualmente, o Câmpus Santa Helena da UTFPR tem uma Proposta de Formação 

Pedagógica Continuada para os Docentes. Essa proposta é uma iniciativa do 

DEPED, que responde à Diretoria de Graduação e Educação Profissional 

(DIRGRAD) (cf. Art. 41 (Deliberação nº 10/2009 de 25/09/2009)). 

A UTFPR é uma instituição de Educação Superior, que tem por objetivo 

realizar ensino, pesquisa e extensão (cf. Art. 4.º do Estatuto de 2009). As atividades 

de ensino são realizadas diretamente por docentes que ingressam na UTFPR via 

concurso público, para o qual se exige formação stricto sensu na área específica. 

A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB) n.o 9394/96, em 

seu artigo 66, menciona que “a preparação para o exercício do magistério superior 

far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e 

doutorado”. Contudo, segundo Pimenta e Anastasiou (2010), Carneiro (2010) e 

Veiga (2010), os acadêmicos de pós-graduação, especificamente stricto sensu, 

dedicam-se quase exclusivamente a suas pesquisas e colaboram nas pesquisas 

desenvolvidas por seus orientadores. Assim, fica uma lacuna na formação efetiva 

para a docência na Educação Superior e, consequentemente, no desenvolvimento 

concreto da prática pedagógica. 

Essa lacuna na formação pedagógica por parte dos docentes da Educação 

Superior no Brasil é constatada por estudos e pesquisas. Assim, o DEPED da 
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UTFPR Câmpus Santa Helena frequentemente é informado acerca de situações 

dessa natureza e convocado a agir no enfrentamento delas e de outros problemas 

ligados ao processo de ensino-aprendizagem. 

Diante do exposto, propõe-se uma formação pedagógica continuada aos 

docentes do Câmpus, que é executada de acordo com as prioridades apontadas no 

processo de avaliação do docente pelo discente (de forma individual ou coletiva), por 

necessidade dos docentes (de forma personalizada, nas situações em que se fizer 

necessária uma formação mais específica, em pequenos grupos, em grupos de 

estudo), por força institucional e para atualização permanente. Seu principal objetivo 

é contribuir para a criação e otimização de cursos de formação continuada para 

docentes da UTFPR Câmpus Santa Helena, a partir de o que é preconizado pela 

legislação, como a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), de modo a buscar a qualidade 

na educação, especificamente no processo de ensino dos professores e da 

aprendizagem dos acadêmicos que integram a instituição.  

Concomitantemente, o DEPED pretende: 

 Desenvolver competência na área pedagógica, a partir de leituras e

discussões de textos de autores selecionados e acordados com os

cursistas;

 Ampliar o conhecimento a partir de práticas exitosas de docentes da

própria instituição ou de experiências de outras instituições;

 Fundamentar-se pelo estudo e pela pesquisa sobre os pressupostos que

devem estar presentes nas reflexões atualmente desenvolvidas em torno

da aprendizagem e do ensino, de modo a orientar a prática pedagógica

que contemple procedimentos e formas de avaliar os resultados.

Para a execução desse programa, a formação de cada professor terá como 

marco inicial seu ingresso na UTFPR Câmpus Santa Helena. 

A duração total do programa é de seis meses, divididos em três momentos, 

contemplados em módulos para a formação continuada de imersão: 

a) Módulo 1 – com duração de uma semana exclusiva para formação, a partir

do dia em que o docente ingressa na UTFPR;
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b) Módulo 2 – com início uma semana após o término do primeiro momento e

com duração de quatro horas-aula semanais;

c) Módulo 3 – com início uma semana após o término do segundo momento

e com duração de quatro horas-aulas semanais.

Após e concomitantemente aos módulos de imersão, são realizados grupos 

de estudo semanais ou quinzenais, de acordo com a necessidade dos professores e 

dos coordenadores de curso. 

Além dos grupos de estudo, são ofertados cursos, estágios, palestras de 

formação continuada no decorrer dos semestres letivos, seguindo as necessidades 

individuais e de grupos dos professores e das disciplinas cuja percepção tenha sido 

levantada pela coordenação de curso, pelo DEPED ou pela DIRGRAD. Vale 

enfatizar que a UTFPR oferece cursos online pela plataforma Moodle a todos os 

servidores da instituição, os quais apoiam o trabalho de formação dos docentes. 

4.6 PREVISÃO DO QUADRO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

A necessidade do quadro de TAEs compreende duas classes funcionais: (a) 

servidores da Classe E; e (b) servidores da Classe D. O Câmpus Santa Helena 

pactua, em seu projeto de abertura, para apoio a suas atividades administrativas e 

acadêmicas, um total de 76 (setenta e seis) TAEs, conforme especificação 

apresentada no quadro 13. Esse quantitativo foi acordado com a Secretaria de 

Ensino Superior (SESu) do Ministério da Educação, para atender aos três cursos 

iniciais do Câmpus. 

Quadro 13 – Especificação do quadro de técnicos administrativos em educação do 
Câmpus Santa Helena 

Categoria funcional Classe Quantitativos 

Assistente em Administração D 27 
Técnico de Laboratório/Área D 6 
Técnico de Tecnologia de Informação D 6 
Tradutor de Linguagem de Sinais D 2 
Médico E 1 
Psicólogo E 1 
Dentista E 1 
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Jornalista E 1 
Designer E 1 
Administrador E 3 
Arquiteto E 2 
Assistente Social E 3 
Bibliotecário E 4 
Arquivista E 2 
Analista de Tecnologia da Informação E 6 
Contador E 2 
Engenheiro/Tecnólogo E 3 
Pedagogo E 2 
Técnico em Assuntos Educacionais E 3 

Total de TAEs  76 

Fonte: Projeto de abertura do Câmpus Santa Helena da UTFPR. 

Atualmente, o Câmpus conta com 27 TAEs, sendo 1 classe B, 2 classe C, 21 

classe D e 4 classe E. Desse quantitativo, 3 servidores são técnicos que trabalham 

na Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação, que atende o curso de 

Bacharelado em Ciência da Computação. 

4.7  ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO 

O acompanhamento de egressos na UTFPR é realizado pela Diretoria de 

Relações Empresariais e Comunitárias (Resolução nº. 02/11 - COEMP) e tem como 

principais objetivos: 

a. Propiciar à UTFPR o cadastramento dos principais empregadores dos

egressos, bem como um cadastro atualizado de ex-alunos;

b. Desenvolver meios para a avaliação e adequação dos currículos dos

cursos, mediante a realimentação por parte da sociedade e

especialmente dos ex-alunos;

c. Criar condições para a avaliação de desempenho dos egressos em seus

postos de trabalho;

d. Criar indicadores confiáveis para a avaliação contínua dos métodos,

técnicas didáticas e conteúdos empregados pela instituição no processo
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de ensino-aprendizagem; 

e. Dispor de informações atualizadas dos ex-alunos, objetivando atualizá-los

sobre eventos, cursos, atividades e oportunidades oferecidas pela

instituição;

f. Disponibilizar aos formandos oportunidades de emprego encaminhadas à

DIREC por parte das empresas e agências de recrutamento e seleção de

pessoal.

O Câmpus Santa Helena pretende realizar, a cada dois anos, uma pesquisa, 

via correio eletrônico enviado aos egressos, com o objetivo de acompanhar seu 

desempenho acadêmico e profissional após a conclusão do curso. Os egressos do 

curso de Bacharelado em Ciência da Computação passarão a ser incorporados a 

essas pesquisas, assim que forem formadas as primeiras turmas do curso. 

A avaliação dos egressos do Curso de Ciência da Computação da UTFPR-SH 

será realizada também pela coordenação de curso, da seguinte maneira. Será 

solicitado ao egresso o preenchimento de um formulário online em que ele informe, 

após a formatura, seu endereço e situação profissional (inserção no mercado de 

trabalho, aprovação em concursos, especialização etc.). A partir desse formulário, a 

coordenação de curso entrará em contato com o ex-aluno, especificamente 12 

meses após a formatura, para que realize a avaliação do egresso. 

O acompanhamento dos egressos também é efetuado por meio de lista de e-

mail própria, com a comunicação de oportunidades profissionais, divulgação de 

eventos e assuntos de interesse dos ex-alunos. 

4.8 CONVÊNIOS 

Para oportunizar vagas de estágios aos acadêmicos dos cursos da UTFPR 

Câmpus Santa Helena foram firmados convênios com três agentes de integração. 

Esses convênios estabelecem a cooperação recíproca entre as partes, visando à 

execução do Programa de Estágio Supervisionado, em conformidade com a Lei n.º 

11.788/08, Lei n.º 8666/93 e demais disposições legais aplicáveis. 
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Agentes de integração conveniados: 

 Inova – Consultoria, Capacitação e Integração S/S Ltda.;

 IEL – Instituto Euvaldo Lodi do Paraná;

 CIEE/PR – Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná.

Tais agentes atuarão como intermediadores nos processos de estágio, 

identificando as oportunidades de estágio curricular junto às partes concedentes, 

compatibilizando as atividades e o horário de estágio com a programação curricular 

do curso, além de cadastrar, convocar e selecionar os estudantes matriculados no 

curso e encaminhá-los à parte concedente, a fim de realizarem atividades 

compatíveis com a programação curricular estabelecida no PPC do curso.  

Também com o objetivo de fomentar as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, o Câmpus Santa Helena firmou convênio com o Programa Oeste em 

Desenvolvimento, para fortalecer e validar o processo de estruturação da 

governança territorial do Programa Oeste Desenvolvimento. Assim está alinhado à 

implementação do programa que visa a promover o desenvolvimento econômico do 

território Oeste do Paraná, por meio da sinergia das instituições e integração de 

iniciativas, projetos e ações. 

Além desse, a instituição firmou convênio de cooperação técnico-científica 

com a Itaipu Binacional e a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu (FPTI), 

estabelecendo a cooperação entre os partícipes para o desenvolvimento e execução 

conjunta de ações, programas e projetos de interesse e objetivos comuns, o 

intercâmbio em assuntos educacionais, científicos, tecnológicos e de pesquisa e o 

estabelecimento de mecanismos para sua realização. 
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5 AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

5.1 AVALIAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

Além da avaliação de desempenho utilizada atualmente na instituição, 

desenvolvida pela coordenação de recursos humanos, por meio do Sistema de 

Avaliação Institucional (SIAVI) (UTFPR, 2011b), o sistema de avaliação docente do 

curso é realizado de acordo com as normas internas do curso, que contempla a 

autoavaliação, a avaliação pelos discentes e pelo coordenador de curso, de forma 

semestral. Essa avaliação é um importante instrumento de acompanhamento da 

qualidade do ensino oferecido e proporciona aos alunos participação efetiva na 

busca pela excelência do ensino. O instrumento busca evitar o caráter punitivo, 

constitui uma avaliação construtiva e oferece aos docentes um feedback dos alunos 

sobre sua atuação. 

5.2  AVALIAÇÃO DO CURSO 

A UTFPR está trabalhando na implantação do programa de autoavaliação, no 

qual os envolvidos no processo estarão inseridos. No entanto, o curso de Ciência da 

Computação trabalha em um projeto permanente de autoavaliação, com o objetivo 

de fortalecer e ampliar as reflexões, visando a obter melhores definições das 

políticas administrativas e pedagógicas para o curso. Aborda os indicadores 

administrativos e infraestrutura, os indicadores pedagógicos, como disciplinas e 

docentes, e a autoavaliação do discente. Por meio de um sistema informatizado, ao 

final do processo, será possível descrever o curso com mais detalhes, o que 

fornecerá subsídios para que o coordenador de curso realize reuniões pedagógicas 

com professores e alunos para discutir os resultados do processo avaliativo.  

A avaliação do curso será realizada em todos os períodos. Serão adotados 

dois instrumentos: um de avaliação do curso e um de avaliação do egresso. O 

segundo é voltado para a análise da satisfação do egresso com a escolha do curso 

e para oportunidades posteriores à graduação e permitirá também verificar se o 

aluno prosseguiu com os estudos. 
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Todos os instrumentos apresentam uma seção de comentários, em que o 

participante da avaliação pode colaborar com pontos não abordados nos 

questionários ou complementar informações. 

A avaliação dos resultados da autoavaliação do curso é organizada por uma 

comissão interna, definida pelo NDE do curso, responsável pela aplicação e 

divulgação dos resultados. 

5.3 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

A avaliação institucional é de responsabilidade da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), composta por membros da comunidade acadêmica e da sociedade 

civil organizada, formando um colegiado. Tem o objetivo de planejar e executar a 

avaliação institucional no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 

Superior (SINAES), estabelecido pela Lei n.o 10.861, de 14 de abril de 2004 

(BRASIL, 2004). 

As Instituições de Ensino Superior (IES) são avaliadas em três momentos: 1) 

avaliação institucional (autoavaliação e avaliação externa); 2) avaliação dos cursos; 

e 3) Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE). É responsabilidade 

da CPA executar a autoavaliação institucional. A avaliação institucional externa, de 

cursos e o ENADE são executados pelo INEP, vinculado ao MEC. 

A avaliação do docente pelo discente ocorre em dois momentos: no primeiro e 

no segundo semestre letivo de cada ano, por meio de formulário eletrônico. 

As avaliações permanecem no banco de dados, sendo processadas pela 

Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DIRGTI). Os resultados são 

divulgados aos departamentos acadêmicos e coordenações de curso, após o 

término do semestre letivo, para que os alunos não se sintam inibidos ao avaliar 

seus atuais professores. 

Cabe lembrar que as avaliações são disponibilizadas por meio de formulários 

eletrônicos na Intranet e Internet, para que os discentes possam realizá-las e 

complementá-las conforme sua disponibilidade. 

Em cada Câmpus, há duas comissões responsáveis pelo acompanhamento 

dos processos de Avaliação do Docente pelo Discente. A Comissão de Aplicação e 
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a Comissão Pedagógica. No Câmpus Santa Helena, há uma comissão instituída, 

que é encarregada de realizar essas ações semestralmente. 

Institucionalmente, outro mecanismo que a UTFPR adota é a avaliação dos 

setores, em que todos os setores envolvidos no andamento dos cursos e da própria 

universidade podem avaliar e ser avaliados, cuja nota final é atribuída aos servidores 

e compõe a sua avaliação anual para fins de progressão. 

a) Avaliação Externa

A avaliação externa é composta pelos mecanismos de avaliação do MEC, via 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), previsto pelo Sistema 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) e indiretamente pela sociedade 

em que atuarão os profissionais formados pela instituição. 

b) Avaliação Interna

A avaliação interna é baseada no levantamento de uma gama de indicadores 

de desempenho da instituição, e seus resultados podem subsidiar o 

dimensionamento do nível de satisfação dos docentes, discentes e funcionários com 

o trabalho e o envolvimento no âmbito do curso de Ciência da Computação. Para

incrementar e auxiliar a sistemática de avaliação, o Curso de Ciência da 

Computação realizará periodicamente uma autoavaliação, por meio de questionários 

direcionados aos acadêmicos, professores e outros instrumentos de avaliação. Com 

isso, poderá conhecer os níveis de eficiência, satisfação e autorrealização dos 

envolvidos no curso, e propor mudanças a fim de melhorar os índices. 

Além desses procedimentos, cumpre ressaltar que o curso de Ciência da 

Computação também é avaliado no contexto da autoavaliação institucional, 

realizada pela CPA, de acordo com a Lei n.º 10861/2004, que trata do Sistema 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES).  

c) Participação do Corpo Discente na Avaliação do Curso

O Curso de Ciência da Computação deverá realizar periodicamente 

avaliações docentes e do curso, mediante questionários direcionados, objetivando 

conhecer a eficiência, satisfação e autorrealização dos envolvidos no curso, e, se 

necessário, propor mudanças e aperfeiçoamentos. 
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Os discentes também participam da avaliação do MEC, via Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes (ENADE), previsto pelo Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior (SINAES) e em substituição ao Exame Nacional de 

Cursos (Provão). 
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6 INFRAESTRUTURA DE APOIO ACADÊMICO 

Contempla-se nesta seção a infraestrutura disponibilizada aos docentes e 

discentes do curso, geral ou específica. Os atores envolvidos no processo ensino-

aprendizagem precisam de comunicação em diferentes espaços geográficos e 

tempos, e nesse sentido a instituição oferece os recursos para possibilitar ao 

docente a organização didático-pedagógica e ao discente a construção e produção 

de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades e da sociabilidade, por meio 

de atividades de comunicação, colaboração e compartilhamento. 

6.1 AMBIENTES DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Considerando os ambientes destinados às aulas teóricas, há três salas de 

uso prioritário do curso de Bacharelado em Ciência da Computação, as quais são 

destinadas principalmente às disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral I e II, 

Lógica Matemática, Geometria Analítica e Álgebra Linear, entre outras. Essas salas 

de aula possuem capacidade para 50 alunos cada e são equipadas com projetor 

multimídia, equipamento de ar condicionado e quadro branco. O Câmpus também 

destina uma sala para o atendimento individual ao aluno. 

6.2  EQUIPAMENTOS 

A instituição disponibiliza computadores de mesa (desktop) e Internet sem fio 

para todos os docentes, além do acesso ao Ambiente Virtual de Ensino e 

Aprendizagem (AVEA), como o Moodle institucional. 

Aos discentes são disponibilizados computadores de mesa, com softwares 

devidamente instalados e Internet, na biblioteca do Câmpus. Além desse espaço, 

tem-se ainda a sala da monitoria, que disponibiliza computadores com acesso à 

Internet e softwares utilizados na aprendizagem das disciplinas em que os monitores 

auxiliam. 
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6.3 LABORATÓRIOS 

A instituição disponibiliza um laboratório de estudos climatizado e equipado 

com computadores de mesa e Internet sem fio. Essa sala tem por objetivo atender 

alunos regularmente matriculados e facilitar o estudo daqueles que precisam de um 

computador com ferramentas básicas e acesso à Internet. Essa sala é usada, ainda, 

por alunos do curso de Bacharelado em Ciência da Computação em atividades de 

pesquisa e projetos de iniciação científica.  

Assim, estagiários da instituição, assim como bolsistas em projetos 

institucionais ligados ao curso de Bacharelado em Ciência da Computação 

desempenham suas atividades em ambiente próprio. Os horários de funcionamento 

são disponibilizados no início de cada semestre. 

As seções a seguir descrevem os ambientes (teóricos e práticos) utilizados no 

curso de Bacharelado em Ciência da Computação.  

a) Laboratórios Específicos

O curso de Bacharelado em Ciência da Computação conta com laboratórios 

que fornecem suporte tanto em disciplinas práticas quanto em atividades de 

pesquisa, iniciação científica e projetos institucionais nos quais alunos e professores 

do curso estão envolvidos. 

A manutenção dos equipamentos, quando necessária, é realizada pela 

Coordenadoria de Gestão de TI do Câmpus. O curso conta com 5 laboratórios que 

são utilizados principalmente em disciplinas básicas e profissionalizantes. A área de 

cada laboratório, sua localização, as disciplinas atendidas e os equipamentos 

instalados podem ser visualizados nos Quadros 14 a 18. 

Quadro 14 – Laboratório E9 – Laboratório de Arquitetura e Hardware 

Laboratório de Arquitetura e Hardware 

Disciplinas atendidas Laboratório: E9  Área Total: 96,0 m2 

Circuitos Digitais, Linguagem de Montagem, Pesquisa Operacional, Compiladores. 

Descrição Quantidade 

Microcomputador com processador de no mínimo 2 núcleos, 
frequência real de clock de 3.4Ghz, cache de 
6Mb, 16Gb, Hd 1 Tb, gravador de DVD/Rw, gravador de DVD/Rw, 
monitor HP Elite Display E231 Led 23’’, acesso à rede local e 
Internet. 

23 

376



109 

Projetor multimídia marca InFocus. 1 
Condicionador de ar, tipo Split, modelo Piso-Tet. 1 

Fonte: Autoria própria. 

Quadro 15 – Laboratório E10 – Laboratório de Redes de Computadores e Sistemas 
Operacionais 

Laboratório de Redes de Computadores e Sistemas Operacionais 

Disciplinas atendidas Laboratório: E10  Área Total: 96,0 m2 

Redes de Computadores 1, Sistemas Operacionais, Redes de Computadores 2, 
Laboratório de Sistemas Operacionais, Segurança em Redes de Computadores, 
Sistemas Distribuídos, Programação Paralela e Distribuída. 
Descrição Quantidade 

Microcomputador com processador de no mínimo 2 núcleos, 
frequência real de clock de 3.4Ghz, cache de 
6Mb, 16Gb, Hd 1 Tb, gravador de DVD/Rw, monitor HP Elite Display 
E231 Led 23’’, acesso à rede local e Internet. 

23 

Projetor multimídia marca InFocus. 1 
Condicionador de ar, tipo Split, modelo Piso-Tet. 1 

Fonte: Autoria própria. 

Quadro 16 – Laboratório L1 – Laboratório Interdisciplinar 

Laboratório Interdisciplinar 

Disciplinas atendidas Laboratório: L1  Área Total: 75,16 m2 

Fundamentos de Programação, Linguagem de Programação Estruturada, 
Fundamentos de Banco de Dados, Estrutura de Dados, Programação Orientada a 
Objetos, Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados, Engenharia de Requisitos. 
Descrição Quantidade 

Computador desktop com teclado, mouse, processador Core 
I74790, 8gb de memória RAM Ddr3 com expansão até 32Gb, disco 
rígido de 1Tb DV D/Rw, 1 porta PS/2, mouse 1 porta PS/2 teclado, 1 
porta VGA 1, porta HDMI 1 porta áudio, 2 portas USB 3.0, 2 portas 
traseiras, 8 portas USB, 2 frontais, monitor HP Elite Display E231 
Led 23’’, acesso à rede local e Internet. 

45 

Projetor multimídia marca InFocus. 1 
Condicionador de ar, tipo Split, modelo Piso-Tet. 1 

Fonte: Autoria própria. 

Quadro 17 – Laboratório L2 - Laboratório Interdisciplinar 

Laboratório Interdisciplinar 

Disciplinas atendidas Laboratório: L2  Área Total: 37,13 m2 

Pesquisa e Ordenação de Dados, Linguagem de Programação Objeto Orientada, 
Fundamentos de Sistemas Inteligentes, Paradigmas de Linguagens de 
Programação, Sistemas Inteligentes Aplicados, Qualidade de Software, Tecnologia 
em Desenvolvimento de Sistemas, Data Warehouse a Data Mining. 
Descrição Quantidade 

Computador desktop com teclado, mouse, processador Core 
I74790, 8Gb de memória RAM Ddr3 com expansão até 32Gb, disco 23 
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rígido de 1Tb DVD/Rw, 1 porta PS/2 mouse, 1 porta PS/2 teclado, 1 
porta VGA, 1 porta HDMI, 1 porta áudio, 2 portas USB 3.0, 2 portas 
traseiras, 8 portas USB, 2 frontais, monitor HP Elite Display E231 
Led 23’’, acesso à rede local e Internet. 
Projetor multimídia marca InFocus. 1 
Condicionador de ar, tipo Split, modelo Piso-Tet. 1 

Fonte: Autoria própria. 

Quadro 18 – Laboratório L3 – Laboratório de Computação Gráfica e Imagem 

Laboratório de Computação Gráfica e Imagem 

Disciplinas atendidas Laboratório: L3  Área Total: 37,13 m2 

Linguagem de Estruturação e Apresentação de Conteúdos, Computação Gráfica, 
Análise e Projeto de Sistemas, Linguagem de Programação para Web, 
Gerenciamento de Projetos. 
Descrição Quantidade 

Computador desktop com teclado, mouse, processador Core 
I74790, placa de vídeo, 16Gb de memória RAM Ddr3, com 
expansão até 32Gb, disco rígido de 1Tb DVD/Rw, 1 porta PS/2 
mouse, 1 porta PS/2 teclado, 1 porta VGA, 1 porta HDMI, 1 porta 
áudio, 2 portas USB 3.0, 2 portas traseiras, 8 portas USB, 2 frontais, 
monitor HP Elite Display E231 Led 23’’, acesso à rede local e 
Internet. 

23 

Projetor multimídia marca InFocus. 1 
Condicionador de ar, tipo Split, modelo Piso-Tet. 1 

Fonte: Autoria própria. 

Descreve-se aqui uma perspectiva dos softwares instalados nos laboratórios 

específicos do curso: 

a) Laboratórios Interdisciplinares: MySql Workbench, PostgreeSQL,

BrModelo, NetBeans, Eclipse, Notepad++, CodeBlocks, Dev C, ArgoUML,

Astah, Pencil, iReports, Visual Studio, Android Studio, MySQL Server,

PascalZim;

b) Laboratório de Arquitetura e Hardware: Scilab, Tora, Winplot, Cygwin,

Nasm, Gcc, Notepad++, Mono Developer, Arduino, Dev C;

c) Laboratório de Redes de Computadores e Sistemas Operacionais: Cisco

Packet Tracer, Dia (Diagramas de Redes), Virtual Box, Linux, Tcpdump,

wireshark, Gns3, SOSim, Python;

d) Laboratório de Computação Gráfica e Imagem: Blender, Unity,

CodeBlocks, Biblioteca gráfica GLUT, Python, 3DMax, NetBeans, Weka,

Notepad++, Apache, Eclipse, Astah, ArgoUML, Visual Paradigma,

OpenProj e Open Workbench.
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 Vale lembrar que a cada início de semestre todos os softwares são 

atualizados nos respectivos laboratórios. 

O curso prevê a necessidade de mais dois laboratórios devidamente 

equipados com computadores de mesa com acesso à Internet, para melhor atender 

demandas futuras. 

6.4 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

De acordo com o Instrumento de Avaliação de Curso de 2012, Tecnologias da 

Informação e da Comunicação são: 
 

[...] recursos didáticos constituídos por diferentes mídias e tecnologias, 
síncronas e assíncronas, tais como ambientes virtuais e suas ferramentas, 
redes sociais e suas ferramentas, fóruns eletrônicos, blogs, chats, 
tecnologias de telefonia, teleconferências, videoconferências, TV 
convencional, TV digital e interativa, rádio, programas específicos de 
computadores (softwares), objetos de aprendizagem, conteúdos 
disponibilizados em suportes tradicionais (livros) ou em suportes eletrônicos 
(CD, DVD, Memória Flash, etc.), entre outros (BRASIL, 2012). 
 

As salas de aula da UTFPR Câmpus Santa Helena são equipadas com 

projetor multimídia, o que facilita a utilização de objetos educacionais digitais por 

parte do professor, tais como a exibição de slides e vídeos. Além disso, um espaço 

virtual para disponibilização de conteúdo está disponível para os docentes (páginas 

pessoais), por meio da criação facilitada de páginas que ficam armazenadas em 

servidores próprios da instituição. Tais páginas podem conter arquivos, endereços 

de Internet (hyperlinks), imagens, notícias. 

Outra ferramenta de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) 

disponível para uso é o Moodle, ambiente de suporte à aprendizagem que possui 

diversos recursos relacionados ao gerenciamento de conteúdo e trabalho 

colaborativo, como questionários, tarefas, glossários, fóruns e salas de conversação. 

Considerando essas possibilidades e a infinidade de material educacional de boa 

qualidade que pode ser obtida e disponibilizada via Internet, tem-se ampliadas as 

oportunidades de enriquecimento e facilitação da aprendizagem. 

É importante ressaltar que a instituição tem oferecido continuamente cursos 

de capacitação do ambiente Moodle, em semanas de planejamento didático-
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pedagógico, para que os professores conheçam a plataforma e aproveitem ao 

máximo os recursos disponíveis em prol da melhoria do ensino.  

A instituição mantém ainda uma página Web do curso de Bacharelado em 

Ciência da Computação, na qual são disponibilizadas informações para os alunos 

sobre a estrutura curricular, corpo docente, infraestrutura, dentre outras. 

Além da utilização das TICs no curso de Bacharelado em Ciência da 

Computação, a instituição promove o desenvolvimento de TICs para os alunos, por 

meio de auxílio financeiro. Os alunos, acompanhados de um professor orientador, 

elaboram um projeto que, se aprovado pelo órgão avaliador, pode ser executado e 

então a tecnologia é desenvolvida para ser aplicada na própria instituição. 

6.5 AMBIENTES E ARTEFATOS TECNOLÓGICOS PARA AS MODALIDADES 

PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL E A DISTÂNCIA 

Os mecanismos de interação são caracterizados como: 

[...] o conjunto de estruturas de Tecnologia de Informação e Comunicação 
(TIC) e os respectivos procedimentos e as formas de utilização que 
caracterizam a dinâmica da comunicação e da interação entre os sujeitos 
envolvidos nos processos acadêmicos e de ensino e aprendizagem (que 
são, basicamente, os docentes, tutores e discentes), no contexto da oferta 
do curso superior na modalidade à distância (BRASIL, 2012). 

O uso de recursos tecnológicos aplicados à educação e comunicação é 

importante, à medida que podem ilustrar conceitos abstratos complexos e enriquecer 

o contexto de ensino-aprendizagem. Nesse cenário, complementar as técnicas

tradicionais com elementos que facilitem a assimilação dos assuntos abordados e 

contribuam para que a interação entre alunos e professores torne-se mais 

interessante e produtiva pode representar o diferencial em cursos que exijam alto 

grau de abstração. 

As ferramentas de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) incluem 

desde conteúdos digitais bem preparados, que podem ser facilmente 

disponibilizados, passando pela manutenção de sítios online, que se tornam 

repositórios de informação, chegando a mecanismos mais elaborados de 

gerenciamento de conteúdo e colaboração. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é o instrumento que concentra a 

concepção do curso de graduação, os fundamentos da gestão acadêmica, 

pedagógica e administrativa, os princípios educacionais vetores de todas as ações a 

serem adotadas na condução do processo de ensino-aprendizagem da Graduação. 

Nesse contexto, o presente documento materializa o trabalho da construção 

coletiva entre coordenação de curso, núcleo docente estruturante e equipe de 

docentes responsáveis pela construção e desenvolvimento deste Projeto 

Pedagógico com o objetivo de cumprir com a parte pedagógica não contemplada no 

projeto de abertura do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação. 
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R E L A T O

Após análise das correções do processo de Proposta de Ajuste Curricular do Curso de 

Ciências da Computação do Câmpus Santa Helena apresentada ao Conselho Pleno em 10 de 

novembro de 2016, foi verificado que foram efetuadas todas as considerações do Relato, sou de 

parecer FAVORÁVEL à sua aprovação 
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