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APRESENTAÇÃO 

 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná – UniSL Ji-Paraná, 

comprometido com o projeto nacional de desenvolvimento e bem-estar social, 

principalmente na região norte do país, tem como missão “estimular o 

desenvolvimento do conhecimento, das habilidades, dos talentos e das atitudes 

de seus alunos, para que esses atinjam a realização profissional, pessoal, social, 

além da preparação para o exercício pleno da cidadania”.  

Convém mencionar que o UNISL - Ji-Paraná, originalmente era nomeado 

Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná (CEULJI) e foi implantado no 

município de Ji-Paraná, centro do Estado de Rondônia. No ano de 1989, com o 

aumento da demanda estudantil inicia-se o ensino superior com as Faculdades 

Jiparanaenses, passando a ser em 1996, Instituto Luterano de Ensino Superior. 

No ano de 2002, a instituição recebeu o credenciamento de Centro Universitário 

Luterano de Ji-Paraná (CEULJI) através da Portaria MEC nº 3.950, de 30 de 

dezembro de 2002. Diário Oficial da União de 31 de dezembro de 2002.  

No ano de 2018, após um ato de aditamento de transferência de mantença 

(processo e-mec nº 201821016), passou a denominar-se Centro Universitário 

São Lucas Ji-Paraná. Sendo oficializado pelo CONSU por meio da Resolução nº 

19 de 27/03/2019, que altera o nome da Instituição e efetivado por meio do 

processo e-mec nº 201908128, sendo um estabelecimento particular de Ensino 

Superior, mantido pelo Centro de Ensino Santo Antônio X Ltda. E, em 2020, foi 

publicada a Portaria MEC nº 355 de 19 de março de 2020, D.O.U. de 23 de 

março de 2020 de recredenciamento. 

A instituição atualmente conta com 20 (vinte) cursos de graduação assim 

distribuídos por ordem cronológica: Ciências Contábeis (1989), Direito e 

Administração (1990), Agronomia e Sistemas de Informação (1996), 

Fisioterapia, Enfermagem, Educação Física Licenciatura, Ciências Biológicas 

Bacharelado, Serviço Social (2003), Medicina Veterinária (2004), Arquitetura e 

Urbanismo, Biomedicina e Farmácia (2008), Engenharia Civil, Engenharia 

Elétrica e Nutrição (2020), Engenharia de Produção, Engenharia de Software e 

Estética e Cosmética. 

Todos os currículos do UniSL Ji-Paraná são concebidos a partir das 

orientações expressas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), tendo 
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como foco o papel formativo ao utilizar os elementos constitutivos da 

aprendizagem de acordo com a abordagem proposta por Delors1 (1998) para o 

século XXI: aprender a conhecer (construção do conhecimento); aprender a 

fazer (operacionalização do conhecimento); aprender a conviver (socialização 

do conhecimento); aprender a ser (atitudes diante do conhecimento) e 

aprender a comunicar (expressão do conhecimento). 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, de acordo com sua missão 

institucional, acredita que a prática da educação põe em evidência o trabalho do 

profissional como uma prática social, ao estabelecer os nexos entre a produção 

do conhecimento e a dinâmica mais abrangente de construção permanente da 

sociedade, onde ele é realizado, assim como a constituição dos protagonistas 

desse processo: o cidadão, a comunidade em geral, os empresários e gestores, 

o mercado, os trabalhadores, os consumidores de bens e serviços. 

O Projeto Pedagógico do curso de Engenharia Elétrica foi construído a partir das 

Diretrizes Curriculares Nacionais em consonância com a Lei, n° 10.861 de 2004, 

tendo como foco a formação profissional do Engenheiro Eletricista visando suprir 

a necessidade de qualificar profissionais capazes de promover a integração do 

conhecimento formal, pautado em princípios éticos e na compreensão da 

realidade social, exercendo a profissão de forma articulada no contexto social. 

Seguindo os preceitos da Resolução CNE/CES nº 2/2019 (DCN Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia). Essas 

habilidades, propostas ao Curso de Engenharia Elétrica formado pelo UniSL-Ji-

Paraná, se materializam a partir dos conteúdos curriculares, das atividades 

complementares, dos projetos de extensão e atividades de pesquisa contidas 

em seu PPC, consonantes com o PDI da instituição e DCN do curso. 

 A inovadora organização proposta para o curso de Engenharia Elétrica 

expressa, nesse projeto pedagógico, a necessidade de uma prática acadêmica 

interdisciplinar diferenciada na área de Engenharia Elétrica que permite a 

flexibilidade do currículo por meio de metodologias ativas que envolvem não 

somente os conteúdos disciplinares, mas também práticas capazes de ampliar 

os espaços e os tempos de aprender e a compreensão da realidade da região 

Norte, do Brasil e do Mundo para a formação desse profissional. 

                                                           
1 DELORS, Jacques e EUFRAZIO, José Carlos. Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: 
Cortez, 1998. 
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 O NDE do curso, juntamente com os demais docentes e discentes, têm 

promovido constantemente o aprimoramento do projeto pedagógico do curso 

(PPC), realizado a partir de análise contextualizada das demandas da 

sociedade, bem como exigências da formação profissional a partir das diretrizes 

curriculares e legislação específica da área. Há uma forte preocupação com a 

importância que o papel do Engenheiro Eletricista frente a um cenário de 

constantes transformações, e onde ainda, a maioria das cidades do estado de 

Rondônia padece por problemas resultantes de condições adversas na sua 

organização urbana, como a escassez de saneamento básico, falta de 

planejamento urbano e crescimento acelerado, aliadas às questões geográficas 

e ambientais. 

Apesar dos problemas ora citados, o curso de Engenharia Elétrica do 

Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, auxilia na formação de recursos 

humanos qualificados e contextualizados ao cenário amazônico e suas 

peculiaridades, contribuindo, sobremaneira, para o desenvolvimento social do 

município e da região. Além disso, esse projeto pedagógico foi concebido de 

acordo com a Lei nº10.861 de 2004 que instituiu do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES). Esta opção de construção do projeto 

pedagógico por parte do UniSL-Ji-Paraná cumpre as prerrogativas do artigo 4º 

do SINAES, que tem por objetivo “identificar as condições de ensino oferecidas 

aos estudantes nos cursos de graduação do país, em especial as relativas ao 

perfil do corpo docente, às instalações físicas e a organização didático-

pedagógica”. 
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1 DADOS INSTITUCIONAIS  
 

 

1.1 Mantenedora 
 

Centro de Ensino Santo AntônioX Ltda. 

 

1.2 Base Legal da Mantenedora 
  

O Centro de Ensino Santo AntonioX Ltda. é pessoa jurídica de direito 

privado, com fins lucrativos, com Contrato Social registrado e arquivado na Junta 

Comercial do Estado de São Paulo, sob o n. º 35.227.918.311, inscrito no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n. º 18.940.045/0001-01 

desde 21 de novembro de 2018.  

 A mantenedora localiza-se à Avenida da Saudade, nº 26, bairro Jardim 

Campo Grande, Caçapava – SP, CEP: 12.282-480. 

 

1.3 Mantida 
 

Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná – UniSL 

Endereço: Avenida Engenheiro Manfredo Barata Almeida da Fonseca, nº 

542, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná – RO, CEP: 76.907-524. 

 

1.4 Base Legal da Mantida 
  

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná - UniSL encontra-se 

credenciado junto ao Ministério da Educação por meio da Portaria MEC n° 354, 

de 19 de março de 2020, publicada no DOU n° 56 de 23 de março de 2020, 

seção 1, página 96. 

 

1.5 Breve Histórico 
 

Originalmente Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná – 

CEULJI/ULBRA, instituição de ensino superior que fazia parte do complexo 
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educacional ULBRA, então mantido pela Associação Educacional Luterana do 

Brasil (AELBRA) situada na Avenida Farroupilha 8001, Bairro São José, no 

Município de Canoas - RS. Surgiu como parte do projeto de expansão das ações 

educacionais da mantenedora para os Estados do Norte e Centro-Oeste, que em 

1986 implantou a primeira unidade educacional fora do Estado Rio Grande do 

Sul, em Ji-Paraná, centro do Estado de Rondônia, inicialmente como uma Escola 

de Ensino fundamental, o Centro Educacional São Paulo. No ano de 1989, com 

o aumento da demanda estudantil, inicia-se o ensino superior com as 

Faculdades Jiparanaenses, passando a ser em 1996, Instituto Luterano de 

Ensino Superior. No ano de 2002, a instituição recebeu o credenciamento de 

Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná através da Portaria MEC nº 3.950, de 

30 de dezembro de 2002. Diário Oficial da União de 31 de dezembro de 2002.  

Em 22 de outubro de 2018, deu-se a transferência de mantença da 

AELBRA para o Centro de Ensino Santo Antoniox LTDA, através de Ato de 

Aditamento de Mantença processo e-MEC nº 201821016), e em 27 de março de 

2019 através da Resolução CONSU nº 19 houve a alteração de denominação 

da IES para Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná.  

 O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná – UnSL carrega o 

compromisso e a tradição enquanto sinônimo de desenvolvimento regional. A 

tradição iniciada tem como diretrizes básicas o respeito ao legado educacional 

sedimentado ao longo dos anos pelos profissionais da Instituição, bem como o 

compromisso de manter o ideal de uma educação inovadora e de qualidade. 

Está engajado e trabalhando para que seu DNA se faça presente no cenário 

regional como sinônimo de qualidade, unindo forças e ampliando sua 

participação em cenário que está em constante inovação, buscando assim a 

formação de profissionais cada vez mais preparados para atender as exigências 

do mercado de trabalho. 

A instituição atualmente conta com 20 (vinte) cursos de graduação assim 

distribuídos por ordem cronológica: Ciências Contábeis (1989), Direito e 

Administração (1990), Agronomia e Sistemas de Informação (1996), 

Fisioterapia, Enfermagem, Educação Física Licenciatura, Ciências Biológicas 

Bacharelado, Serviço Social (2003), Medicina Veterinária (2004), Arquitetura e 

Urbanismo, Biomedicina e Farmácia (2008), Engenharia Civil, Engenharia 
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Elétrica e Nutrição (2020), Engenharia de Produção, Engenharia de Software e 

Estética e Cosmética. 

Atualmente possui uma comunidade acadêmica composta por 2.566 

alunos, 96 docentes e 154 colaboradores no setor administrativo. 

 

1.6 Missão 
 

A missão do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná - UniSL consiste 

em estimular o desenvolvimento do conhecimento, das habilidades, dos talentos 

e das atitudes de seus alunos, para que atinjam a realização profissional, 

pessoal, social, além da sua preparação para o exercício pleno da cidadania.  

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná - UniSL está comprometido 

com o projeto nacional de desenvolvimento e bem-estar social. Por engajamento 

neste projeto, a instituição, ao lado da tríplice missão de ministrar o ensino, 

estimular a pesquisa e promover a extensão, não abdica de seu papel como 

centro de reflexão dos problemas do Brasil e do mundo.  

A vocação do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná - UniSL é atuar 

nas áreas que conduzam à melhoria da qualidade de vida, estando inserida 

numa das regiões do país que apresentam índices de qualidade de vida que 

variam de regular a baixo. A criação dos cursos existentes partiu de análises 

regionais e mercadológicas e da premissa de desenvolvimento e bem-estar 

social, por meio da formação de profissionais capazes e comprometidos com o 

exercício da cidadania e da solidariedade, instigados a refletirem sobre os 

problemas de Rondônia, do Brasil e do mundo. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO EDUCACIONAL E INSERÇÃO REGIONAL 
 

 Nessa seção apresentar-se a contextualização educacional e a inserção 

regional do curso de Engenharia Elétrica UniSL-Ji-Paraná a partir de sua 

localização em Ji-Paraná, Rondônia2 e dos dados populacionais, ambientais, 

socioeconômicos e educacionais. 

Por estar inserido em uma região do país que apresenta índices de 

qualidade de vida que variam muito, a vocação do UniSL-Ji-Paraná é buscar a 

melhoria da qualidade de vida e por isso está comprometido com o projeto 

nacional de desenvolvimento e bem-estar social, principalmente na região norte 

do país e tem como missão “estimular o desenvolvimento do conhecimento, das 

habilidades, dos talentos e das atitudes de seus alunos, para que esses atinjam 

a realização profissional, pessoal, social, além da preparação para o exercício 

pleno da cidadania”. 

A criação dos cursos existentes no UniSL-Ji-Paraná partiu de análises 

regionais, mercadológicas, da premissa de desenvolvimento e bem-estar social, 

através da formação de profissionais capazes e comprometidos com exercício 

da cidadania e da solidariedade, instigados a refletirem sobre os problemas de 

Rondônia, do Brasil e do mundo. 

O currículo do curso de Engenharia Elétrica foi concebido para propiciar 

uma formação aos acadêmicos, para atuarem com responsabilidade social e 

compromisso com a defesa da cidadania e da dignidade humana, sendo, 

fundamentalmente, resultado da reflexão sobre a missão, concepções e 

objetivos do UniSL-Ji-Paraná. Também foram consideradas as características 

especiais do profissional que se pretende formar. 

Dê acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) no ano de 2017, Rondônia apresentou crescimento econômico acima da 

                                                           
2 O Estado de Rondônia se localiza na Região Norte do Brasil, em área abrangida pela Amazônia 
Ocidental, e se limita ao Norte e Nordeste com o Estado do Amazonas, a Leste e Sudeste com 
o Mato Grosso, a Sudeste e Oeste com a República da Bolívia, a Noroeste com os estados do 
Amazonas e Acre, dentro das seguintes coordenadas - 7º55' e 13º45' de latitude Sul e 66º47' e 
59º55' a Oeste de Greenwich, abrangendo uma área de 23.851.280 ha (238.512,8km²), 
correspondendo a 2,8% da superfície do Brasil e 6,19% da região Norte. 
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média nacional. A capital Ji-Paraná se destaca sendo responsável por mais de 

um terço do produto interno bruto do estado, dos quais 63% são de atividades 

indústrias. Outro destaque é para o aumento populacional, consequência da 

construção das duas usinas e também da evolução do parque industrial com 

incentivos governamentais. Devido ao crescimento de Ji-Paraná a cidade carece 

de profissionais qualificados que possam acompanhar este crescimento 

contínuo, apresentado soluções tecnológicas para atender os setores 

demandantes. O mercado de trabalho no estado de Rondônia é favorável, o que 

torna o curso de Engenharia Elétrica um dos cursos mais procurados em 

Rondônia. 

Desta forma, a oferta do curso de engenharia Elétrica autorizado pela 

resolução nº 016, de 27 de março de 2019, visa suprir a necessidade de qualificar 

profissionais capazes de promover a integração do conhecimento formal aos 

recursos e costumes regionais, de maneira generalista, com aptidão para 

compreender toda a diversidade social, as necessidades de cada indivíduo e 

comunidade, preocupado com a manutenção de nossos recursos, com a 

eficiência energética a sustentabilidade e com o patrimônio construído, com 

capacidade e equilíbrio para o exercício de sua profissão com qualidade e 

capacidade técnica com sustentação teórica consistente. Essas habilidades, 

propostas ao formado pelo UniSL-Ji-Paraná, se materializam a partir dos 

conteúdos curriculares, dos projetos de extensão e atividades complementares 

e de iniciação científica contidas no PPC, consonantes com o PDI da instituição 

e DCN do curso. 

 O UniSL-Ji-Paraná a mais de uma década vem participando do 

desenvolvimento da cidade e da região, os indicadores apontam para o ensino 

de qualidade, IGC3 e IDD em crescimento. Nesse contexto, observa-se o 

crescimento na demanda de profissionais de Engenharia Elétrica. Tal demanda 

pode ser justificada considerando a importância da profissão para o 

desenvolvimento socioeconômico da região de abrangência da IES. 

O curso de Engenharia Elétrica do UniSL-Ji-Paraná vem ao encontro do 

crescimento e desenvolvimento de Ji-Paraná, do estado de Rondônia e o Norte 

do país melhorando a qualidade de vida de sua população, é nesse quadro em 

uma região ávida por profissionais qualificados para fazer frente às novas 

demandas sociais que o curso se faz necessário.  
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2.1 Dados Populacionais e Ambientais 
  

O primeiro grande movimento migratório para o Norte do Brasil se deu por 

meio da Rodovia Transamazônica, na tentativa de um fluxo induzido de 

ocupação. Em seguida, o fluxo se deslocou em direção a Rondônia. A partir dos 

anos 70, portanto, não só a região Norte, mas toda a Amazônia intensifica um 

processo de ocupação em favor do crescimento econômico e populacional, pela 

diversificação da estrutura produtiva e por sua maior inserção na economia 

nacional. Entre 1970 e 1985, enquanto a economia nacional cresceu a taxas de 

7% ao ano, a da região Norte foi superior a 11%. A partir daí, ocorreu uma 

retração da economia nacional que cresceu a uma taxa média de 1,23%, 

enquanto a da região cresceu 5,77%. A população regional cresceu de 3,6 

milhões em 1970 para 11,29 milhões em 1996 e 13,78 milhões em 2000. (FIERO, 

2002). 

 O município de Ji-Paraná tem uma área de 6.896,649 km², com a segunda 

maior população do Estado de Rondônia que é de 116.610 (IBGE, 2010). A 

expansão urbana vem ocorrendo em direção aos municípios de Presidente 

Médici e Ouro Preto do Oeste e influenciando toda a macrorregião central do 

Estado que é composta por 11 dos 52 municípios do Estado com uma população 

de 295.466 habitantes, conforme podemos observar nos mapas acima 

elencados. (IBGE, 2010). 
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Figura 1: Rondônia – Divisão Política            Figura 2: Macrorregiões de Rondônia  

          
    Fonte: Cidade-Brasil, 2019                  Fonte: Cidade-Brasil, 2019 

 

Figura 3: Microrregião de Ji-Paraná 

 
 Fonte: Cidade-Brasil, 2019 

 

Ji-Paraná está na região norte do Brasil, a Leste no Estado de Rondônia 

e a Oeste do Estado do Mato Grosso. É considerada a capital do interior do 

Estado de Rondônia e um dos pontos estratégicos de entrada para o bioma 

Amazônia. O acesso é feito principalmente pela BR-364 ou por via aérea. 

A base produtiva desta região é fortemente marcada pelo seu potencial 

agronegócio e pelo turismo ecológico, com destaque para a atividade pecuária, 

cabe ressaltar a atuação dos municípios pertencentes a mesorregião leste de 

Rondônia. 

A zona de atuação municipal de Ji-Paraná, produzindo serviços de toda 

ordem, responde por uma absorção de mais 20% da geração de empregos de 

todo Estado de Rondônia.  
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É neste contexto de interesses de ocupação e investidas internacionais 

sobre a região que se deve compreender a situação educacional de sua 

população, analisando, quantitativa e qualitativamente, os resultados e os 

diversos fatores e condições que a estão produzindo, de modo a poder melhor 

direcionar as ações relativas à educação. 

Segundo Bassegio e Perdigão (1992), o território onde se situa a cidade 

de Ji-Paraná no passado, era habitado pelos índios muras (Parintins), Urupás e 

Jarús. No século XIX a borracha tornava-se um produto básico para as grandes 

indústrias que paulatinamente foi eliminando as fronteiras e incorporando-as ao 

novo processo produtivo. 

Todavia, para lograr êxito nesta empreitada era preciso ‘eliminar’ os 

entraves que os indígenas representavam na região ao longo do Rio Machado. 

Assim, na primeira década do século XX, foram implantadas as linhas 

telegráficas com o objetivo de: 

[...] permitir uma maior presença do governo central nas 
distantes províncias do Amazonas e do Acre. Além disso, o 
crescente interesse pela borracha do recém incorporado 
território do Acre e a construção da ferrovia Madeira - Mamoré 
também incentivaram a construção da linha telegráfica, que 
deveria se estender por aproximadamente 1.600 km, entre as 
cidades de Cuiabá e Santo Antônio do Madeira, às margens do 
Rio Madeira (DOMINGOS, 2010,p.3). 

  

Algumas das novas cidades pioneiras se desenvolveram no local dos 

antigos postos da linha telegráfica de Marechal Rondon como o caso da Vila 

Urupá. Com a instalação desse posto a então Vila Urupá recebe o nome de Vila 

Afonso Pena (TEIXEIRA; FONSECA, 2001) que permaneceu com este nome até 

1943 quando Getúlio Vargas criou o Território do Guaporé (Decreto-Lei 5.812 de 

13 de setembro de 1943). 

Neste ano a Vila se transformou em um Distrito chamado Vila de 

Rondônia, entretanto essa elevação não evitou a estagnação econômica que se 

abateu sobre o distrito que permaneceu desaquecido economicamente falando, 

até a descoberta de diamantes na região, na década dos anos cinquenta (SILVA, 

2004). Apesar da criação do território federal, o governo central não 
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disponibilizou para essas regiões políticas públicas capazes de efetivar de forma 

incisiva o processo de colonização. 

Após 1940, o governo brasileiro adotou uma política de redirecionamento 

para a migração rural-rural que teria como escopo expandir as fronteiras 

agrícolas. Destarte, deve-se acrescentar a vigência do decreto-lei nº 7.967, de 

18 de setembro de 1945 que referendou esses deslocamentos fomentando 

condições técnicas para a fixação do homem a terra. 

No início dos anos 60 começou de fato a migração para Rondônia que foi 

impulsionada pela inauguração da Rodovia Cuiabá - Porto Velho (HENRIQUES, 

1985, apud CASTRO, 1996) pelo Presidente Juscelino Kubitschek. Neste 

sentido, o Centro de Rondônia pode ser considerado uma região precursora de 

projetos de Reforma Agrária, particularmente no eixo ao longo da BR-364 

abrangendo os atuais municípios de Jaru, Ouro Preto D’Oeste, Ji-Paraná e 

Cacoal (CASTRO, 1996). 

A partir da década de 60, o Governo Federal começou a pensar e 

desenvolver os primeiros projetos oficiais de colonização e ocupação da Região 

Amazônica em 1963 tem início o projeto de colonização particular pelo Grupo 

Vitrelli na região de Vila de Rondônia (BASSEGIO e PERDIGÃO, 1992), cinco 

anos depois a Empresa CALAMA S.A que atuava na cidade de Vila Rondônia 

adquiriu uma grande área de terra pertencente aos seringais, denominada gleba 

Pyrineus (CORDEIRO, 2015). 

Em função dos conflitos entre posseiros e a empresa CALAMA, o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) seguindo as 

recomendações do Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do 

Brasil (POLONOROESTE) promoveu a regularização fundiária criando dois 

Núcleos Urbanos de Apoio Rural (NUAR) em Ji-Paraná: Nova Londrina e o de 

Nova Colina que se originou a partir do Projeto Integrado de Colonização (PIC) 

Ouro Preto. Ambos revelam a face perversa do processo de colonização 

capitaneada pelo Governo Federal. 
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Figura 4: Colonização privada no Estado de Rondônia 

 

                                    Fonte: Therry apud Gianasi, 2012. 

 

Em 1970, o INCRA iniciou a fase dos projetos de colonização para o 

território de Rondônia: Projeto Ouro Preto; Projeto Ji-Paraná; Projeto Sidney 

Girão; Vilhena e Burareiro. O desenvolvimento da Vila de Rondônia deu-se 

através da implantação do PIC Ouro Preto, que serviu de efeito-demonstração 

para os demais, ou seja, os assentados dispunham de estradas e escolas. Esta 

artimanha atraiu milhares de famílias vindas principalmente da região centro-sul 

do país com a expectativa de oportunidades que o Governo oferecia.  

O Presidente Ernesto Geisel, em 1977, através da Lei Nº. 6.448, de 11 de 

outubro de 1977, concede a emancipação política à Vila de Rondônia, que 

passou a se denominar Ji-Paraná. Nesse período o município recebeu 

investimentos do Governo Federal através do Programa Nacional para as 

Cidades Médias e Capitais (NCMC). Esse programa tinha como finalidade 

transformar algumas cidades amazonenses em rotas alternativas de migração 

aos grandes centros industriais do país. 

Todavia, como o fluxo migratório cresceu significativamente provocando 

a inchaço dos pequenos centros urbanos localizados ao longo da BR-364 e o 
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afloramento de inúmeras refrações da ‘Questão Social’, uma vez que, estes 

centros urbanos não dispunham dos equipamentos infraestruturais que 

pudessem atender à crescente demanda por alguns serviços básicos, tais como, 

luz, água, saneamento básico, serviços de saúde, de escola, de hospedagem, 

moradia, etc. 

De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Planejamento 

(SEPLAN, 2019), o município possui dois distritos, sendo que o primeiro distrito 

possui 32 bairros, e o segundo distrito possui 32 bairros, totalizando 64 bairros, 

e 35.567 domicílios urbanos permanentes (IBGE, 2010). Cabe ressaltar que no 

primeiro distrito concentram os principais serviços e equipamentos públicos 

(principais órgãos da administração pública). 

Conforme IBGE (2019), informa: 

.População estimada (2019): 128.969 habitantes; 

.População último censo (2010): 116.610 habitantes; 

.Densidade Demográfica:  16,91 hab/km².     

 

De acordo com as caracterizações dos municípios do país, elaborada pelo 

Ministério das Cidades para o Plano Nacional de Habitação (PlanHab), o 

município de Ji-Paraná é reconhecido como ‘Aglomerados e centros regionais 

do Norte e Nordeste Municípios com baixo estoque de riqueza, porém com 

grande importância regional. Cidades polos situadas em microrregiões de menor 

dinamismo (Tipo E). Na definição dessa classificação foram utilizadas 

dimensões como concentração populacional, riqueza, grau de desigualdade 

social e regionalização, tendo em vista a forte articulação existente entre 

habitação e desenvolvimento urbano. O agrupamento dos municípios com 

características próximas ou semelhantes tem o objetivo de sintetizar um desenho 

dos meios necessários para se reduzir o déficit habitacional básico (MINISTÉRIO 

DAS CIDADES, 2008). 

Surpreendentemente Ji-Paraná, a segunda economia do Estado de 

Rondônia vem apresentando indicadores sociais de níveis relevantes dentro do 

Estado e na região norte. Conforme dados do Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD/2000), o IDH-M de Ji-Paraná, com valor de 0,714. O 
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Produto Interno Bruto (PIB) per capita de Ji-Paraná em 2016 era de 22.739,38 

reais, o PIB per capita de Rondônia era de 24.092,81 reais e o de Porto Velho 

de 28.836,46 reais (IBGE, 2019). 

No município de Ji-Paraná estão concentradas três etnias: Gavião Ikolen, 

Arara Karo e Zoró que ocupam a terra Indígena Igarapé Lourdes que foi 

demarcada no dia 09 de agosto de 1983 com a Lei 88.609 que mede 

aproximadamente 186.583 ha. Os primeiros foram expulsos de suas terras pelos 

fazendeiros. A área perdida pelos Gavião e Arara corresponde parcialmente à 

fazenda Castanhal que conta aproximadamente com 600.000ha e que era 

tradicionalmente território do povo Zoró. Se tivesse sido mantida a área 

estabelecida no projeto original, os Gavião e Arara fariam parte hoje do parque 

Aripuanã localizado, atualmente no Estado do Mato Grosso.  

Na região de Cacoal e Espigão do Oeste estão localizadas as etnias Suruí 

e Cinta Larga os quais sofrem os mesmos problemas das demais etnias, com o 

agravante da etnia Cinta Larga estarem localizada em região rica em minérios e 

madeira. 

Esses projetos de ocupação fundiária gerenciados pelo Governo Federal 

nesta região foram marcados por intensos conflitos entre pequenos agricultores 

familiares, posseiros, grileiros, meeiros, fazendeiros e populações autóctones 

fazendo com que estes últimos migrassem para outras áreas deixando para trás 

o vínculo simbólico com seu território original. 

Os povos indígenas que habitam a Terra Indígena Igarapé Lurdes em 

função dos contatos com o não índio as antigas moradias as malocas aos poucos 

foram sendo substituídas casas de madeira e de alvenaria3.  

Esse breve sobrevoo da economia e da sociedade já apresenta desafios 

a ser enfrentado para se alcançar o desenvolvimento social e cultural, 

especialmente no que tange à provisão dos espaços a serem ocupados bem 

como os impactos ambientais e sociais das ações empreendidas pelos sujeitos 

sociais e pelas instituições. As desigualdades nas condições de vida desses 

                                                           
3 Essas observações iniciais registradas pelas visitas dos pesquisadores nas aldeias dos povos Suruís, Cinta 
Largas, Araras e Gavião servem de parâmetro para entender a influência de estruturas urbanas nas aldeias, 
bem como estas afetam o meio ambiente e assim pensar em soluções viáveis.  
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grupos sociais sugere uma multiplicidade de respostas destes às necessidades 

espaciais. Estas respostas, que se efetivam em ações concretas sobre o meio 

ambiente em sua totalidade se constituem em uma vasto campo para o 

profissional da Engenharia Elétrica. 

 

2.2 Dados Socioeconômicos 
 

Ji-Paraná está localizada na Região Norte do Brasil, na parte leste no 

Estado de Rondônia. A cidade é cortada pelo Rio Machado que recebe o Rio 

Urupá. Segundo estimativas do IBGE, a população de Ji-Paraná em 2019 é de 

128.969 habitantes, sendo o 2° maior município de Rondônia, e o 226° do país.  

O Produto Interno Bruto (PIB) representa a soma de todos os bens e 

serviços finais produzidos numa determinada região, durante um período 

determinado. Portanto, é um dado que mensura o tamanho da economia da região 

que se pretende analisar e sua variação no tempo, sendo possível constatar se 

uma economia está crescendo, estagnado ou retraindo-se. O PIB é medido pela 

multiplicação da quantidade produzida pelo preço, portanto, estas duas variáveis 

impactam no indicador. 

Possui PIB per capita de R$ 22.814,71, representando o 14° maior do 

Estado, 1896° do País. 

 

 

2.3 Dados Educacionais 
 

 A cidade de Ji-Paraná possui Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de 

idade de 96,6%, que representa a posição 28° no Estado e 4099° no país. Com 

IDEB (anos iniciais do ensino fundamental - Rede Pública) de 6,2 e IDEB (anos 

finais do ensino fundamental – Rede Pública) de 4,8.  
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3. CONCEPÇÃO DO CURSO  

 

3.1 Denominação 
 

Engenharia Elétrica – Bacharelado 

 

3.2 Endereço de Funcionamento 
 

Avenida Engenheiro Manfredo Barata Almeida da Fonseca 762.  

Jardim Aurélio Bernardi - Ji-Paraná/RO - CEP: 76907-524 

Telefone: (69) 3411-2700 

Email: engenhariaeletricajp@saolucas.edu.br 

 

3.3 Atos legais de Autorização 
 

Ato de Abertura: Resolução CONSU n° 016, de 27 de março de 2019.  

O curso baseia-se nas diretrizes curriculares CNE/CES nº 2/2019 

 

3.4 Justificativa do Curso 
  

 

Por estar inserido numa das regiões do país que apresentam índices de 

qualidade de vida que variam muito, a vocação do Centro Universitário São 

Lucas Ji-Paraná é buscar à melhoria da qualidade de vida. A criação do curso 

existente partiu de análises regionais, mercadológicas, da premissa de 

desenvolvimento e bem-estar social, por meio da formação de profissionais 

capazes e comprometidos com exercício da cidadania e da solidariedade, 

instigados a refletirem sobre os problemas de Rondônia, do Brasil e do mundo. 

O estado de Rondônia, caracteriza-se pela pujança econômica e o 

empreendedorismo, com destaque para o Agronegócio.  

 

 



 

25 
 

 

 

 

Figura 5: Dados socioeconômicos de Ji-Paraná  

 

Fonte: SEBRAE, 2016.  

  A cidade de Ji-Paraná, tem sua economia alicerçada no agronegócio, no 

comércio local, no setor de serviços, na construção civil e consequentemente 

engenharia elétrica, a cidade abriga diversos órgãos públicos federais, além da 

prefeitura local.  

O curso de Engenharia Elétrica visa formar Engenheiros Eletricistas 

comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico da Região. De acordo 

com o disposto nos artigos 8º e 9º da Resolução N° 218, de 29 de julho de 1973, 

do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, compete ao Engenheiro 

Eletricista nas modalidade Eletrotécnica e Eletrônica, as seguintes atividade: 

 

1. Supervisão, coordenação e orientação técnica; 

2. Estudo, planejamento, projeto e especificação; 

3. Estudo de viabilidade técnico-econômica; 

4. Assistência, assessoria e consultoria; 

5. Direção de obra e serviço técnico; 

6. Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; 
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7. Desempenho de cargo e função técnica; 

8. Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação 

técnica; extensão; 

9. Elaboração de orçamento; 

10. Padronização, mensuração e controle de qualidade; 

11. Execução de obra e serviço técnico; 

12. Fiscalização de obra e serviço técnico; 

13. Produção técnica e especializada; 

14. Condução de trabalho técnico; 

15. Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou 

manutenção; 

16. Execução de instalação, montagem e reparo; 

17. Operação e manutenção de equipamento e instalação; 

18. Execução de desenho técnico. 

O desempenho das atividades 01 a 18 referentes à geração, transmissão, 

distribuição e utilização da energia elétrica; equipamentos, materiais e máquinas 

elétricas; sistemas de medição e controle elétricos; materiais elétricos e 

eletrônicos; equipamentos eletrônicos em geral; sistemas de comunicação e 

telecomunicações; seus serviços afins e correlatos. 

A oferta do curso de engenharia Elétrica, autorizado pela Resolução 

CONSU nº 016, de 27 de março de 2019, visa suprir a necessidade de qualificar 

profissionais capazes de garantir a qualidade dos sistemas de geração, 

transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica; equipamentos, 

materiais e máquinas elétricas; sistemas de medição e controle elétricos; 

materiais elétricos e eletrônicos; equipamentos eletrônicos em geral; sistemas 

de comunicação e telecomunicações; seus serviços afins e correlatos, atuando 

na realização de estudos e proposição de ações que culminem em planejamento, 

projeções e desenvolvimento, traduzindo as necessidades e expectativas da 

população em propostas ecologicamente equilibradas e sustentáveis, que 

respeitem as necessidades sociais, culturais e éticas. 

Sua oferta, desde o princípio, foi pautada na qualidade, indo ao encontro 

da preocupação manifesta pelo Conselho Nacional de Educação (Resolução 
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CNE n 2, DE 24 DE ABRIL DE 2019) e das demandas regionais, preocupação 

demonstrada pelo currículo do curso, idealizado na formação por habilidades e 

competências, pelos projetos de extensão e atividades de pesquisa contidas em 

seu PPC, consonantes com o PDI da instituição e DCN do curso, com 

integralização mínima prevista em cinco anos. 

De acordo com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de 

Rondônia - CREA (2018), o Estado de Rondônia possui aproximadamente 950 

profissionais, com formação superior em Engenharia Elétrica. Quando 

comparado com a população do estado, com cerca de 1.757.589 habitantes no 

ano de 2018 (IBGE, 2018), observa-se que há um Engenheiro Eletricista para 

cada 1850 (mil oitocentos e cinquenta) pessoas aproximadamente. 

Desta forma, considerando o caráter inovador e de excelência da proposta 

pedagógica do curso, considerando a importância da profissão, para o 

desenvolvimento socioeconômico da região de abrangência da IES. Assim, 

justifica-se a criação do curso devido o Estado de Rondônia estar passando por 

grandes transformações, saindo de uma economia essencialmente extrativista e 

com uma pecuária consolidada, para um aumento gradativo de número de 

indústrias e aumento demográfico que exige uma reestruturação urbana, desta 

forma propicia-se a abertura de postos de trabalho para vários profissionais 

especializados, que contribua diretamente na qualidade de vida de sua 

população. 

 

3.5 Responsabilidade Social na Formação 

 

Por intermédio de sua missão o UniSL-Ji-Paraná reforça o compromisso 

social e a valorização da vida como pilares da responsabilidade social. Desta 

forma, o currículo do Curso de Engenharia Elétrica foi elaborado baseado no 

desenvolvimento por habilidades e competências necessárias para a formação 

técnico-científica do profissional, em conjunto com fatores de respeito ao ser 

humano e ao meio ambiente na sua totalidade, proporcionando ao egresso plena 

condição de atuar frente às diferentes características a que o cenário amazônico 

lhe proporciona, mas também em relação às diferenças regionais brasileiras, de 

forma racional e equilibrada. 
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 Desde o início da construção do projeto do curso há uma busca 

incessante pela excelência, com foco no compromisso social e na melhora da 

qualidade de vida da população e dos serviços que o Engenheiro Eletricista pode 

prestar para Ji-Paraná e região. Tal proposta confere o primeiro passo rumo ao 

entendimento de que nos momentos de aprendizagem o educando se vê capaz 

de ser um agente transformador das realidades sociais, as experiências práticas 

reforçarão o legado de compromisso pessoal e profissional de valorizar a vida 

em primeiro plano e a necessidade de colocar seu saber de Engenharia Elétrica 

a serviço da sociedade. Assim, realiza-se na prática a formação de profissionais 

adequados ao contexto social. 

Com a aproximação do processo de ensino aos princípios da equidade, o 

compromisso social é projetado não só por ações pontuais, mas a cada ciclo de 

aprendizagem. Há o compromisso em contextualizar o conhecimento acerca do 

objeto de estudo, ao qual se debruça temporariamente, para que o aluno 

compreenda a sua importância no desenvolvimento de um olhar cada vez mais 

holístico sobre o homem e sobre a realidade como um todo. 

Desde muito cedo, o graduando se depara com a realidade social e a este 

serão apresentadas ferramentas de construção de uma sociedade mais justa, 

onde se necessita não só exercer a aplicabilidade dos conhecimentos, mas 

outros aspectos como a escuta, ação compartilhada com a população e a 

coparticipação em ações de transformação das realidades. 

É nesse entendimento que visamos formar profissionais éticos, dedicados 

em suas atribuições e aplicando seus conhecimentos de maneira sustentável, 

preocupando-se com o meio ambiente com a sociedade e sua comunidade, bem 

como com todos os aspectos de relevância para sua profissão em concordância 

com a missão da instituição.  
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4. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
 

4.1 Políticas Institucionais no Âmbito do Curso 
 

O papel da educação superior na formação do sujeito contempla alguns 

fatores significativos para qualificar esse nível de ensino, entre eles estabelecer 

as ligações efetivas entre o procedimento histórico/político da comunidade para 

uma análise e contextualização das instituições de educação superior (IES).  

As políticas institucionais do Centro Universitário São Lucas de Ji-Paraná 

estão desenhadas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e servem 

para balizar toda a construção do projeto pedagógico dos cursos. Em especial 

para o curso de Engenharia Elétrica, as políticas institucionais para o ensino, a 

pesquisa e a extensão refletem a garantia do cumprimento da missão 

institucional e das diretrizes curriculares nacionais para esse curso.  

Assim, esse projeto pedagógico foi desenhado para garantir o princípio 

educativo que norteia o desenvolvimento da proposta curricular do curso à luz 

da missão institucional; da prática da interdisciplinaridade como princípio 

articulador entre os conteúdos das diversas áreas de estudo em torno de 

questões centrais da formação profissional; da pesquisa e da extensão como 

princípio cognitivo e instrumentalizador do trabalho docente de acordo com as 

diretrizes curriculares, da implementação e desenvolvimento das metodologias 

ativas da aprendizagem. 

Para tanto, o projeto pedagógico do curso de Engenharia Elétrica foi 

pensado sob a égide das políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão 

com o intuito de propiciar a prática da interdisciplinaridade, pelas metodologias 

ativas - entre elas a de problematização e a de projetos, proporcionando aos 

discentes os elementos chaves para a formação de um profissional eficiente 

tecnicamente, consciente das relações sociais e de seus deveres éticos tendo 

como princípio a responsabilidade social. 

No Centro Universitário São Lucas de Ji-Paraná- cuja missão é a busca de 

inovação dos processos educacionais e sociais, as atividades de pesquisa são 

definidas como fator de retroalimentação das atividades de ensino e de 

extensão. A pesquisa contribui para a elevação da qualidade dos processos 



 

30 
 

educacionais melhorando a qualificação docente, aprimorando a formação do 

corpo discente e gerando benefícios para a comunidade regional.  

No que se refere à pesquisa, nos termos no PDI vigente (2016-2020), o 

UniSL-Ji-Paraná tem em sua estrutura a Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação 

e Extensão responsável pela institucionalização de política estratégica no 

desenvolvimento dos pesquisadores, suas atuações e de fomento à pesquisa. 

Focando a constante busca pela qualidade, o graduando receberá os 

instrumentos necessários para desenvolver sua capacidade cognitiva e 

habilidades para atuar em todo o âmbito profissional. A interdisciplinaridade no 

processo de ensino e de aprendizagem e a flexibilidade na estrutura curricular 

deverá capacitá-lo à tomada de decisões quanto à continuidade de sua 

formação, qualificando-o para atuar em parceria com os demais profissionais na 

análise, planejamento e execução de projetos e demais áreas de sua 

competência. 

Deverá também dotá-lo de consciência crítica, ética e transformadora, 

como profissional que exerce seu papel diretamente sobre o meio ambiente, 

refletindo consequentemente em qualidade de vida para a população. Desta 

forma, o curso de Engenharia Elétrica do UniSL-Ji-Paraná, faz frente aos 

trabalhos, enriquecendo o ensino e ampliando o repertório acadêmico por meio 

de palestras, oficinas e semanas acadêmicas, produzidas e apresentadas por 

profissionais – engenheiros, analistas, designers, entre outros. 

A extensão é considerada como processo educativo, cultural e científico 

que se destina a desenvolver as relações da IES com a comunidade. Nesse 

sentido, a extensão vivenciada tratará da responsabilidade social da ciência e do 

UniSL-Ji-Paraná; da aproximação dos saberes científicos e não científicos, da 

aproximação da sociedade com os avanços científicos conquistados pela 

pesquisa; da responsabilidade com a preservação dos valores culturais da 

comunidade. O curso participa de eventos institucionais, indicado no calendário 

acadêmico, promovendo ações de responsabilidade social, propiciando a 

empatia social, aplicabilidade reflexiva das questões teorizadas no âmbito 

formativo, reconhecer as práticas profissionais no contexto especificado, dentre 

outras competências que a práxis evidenciar no processo formativo do 

educando, além de participar ativamente no município e região por meio das 

discussões da revisão de planos mestres.  
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No âmbito da extensão, o curso atua tendo como suporte o Departamento 

de Extensão, Cultura e Esporte do UniSL-Ji-Paraná, conforme definido no PDI 

(2020-2024), e objetiva em suas ações a humanização do profissional egresso, 

estimular o diálogo entre os conhecimentos debatidos no desenho curricular e 

estabelecer comunicação com os órgãos públicos e privados e agências não 

governamentais. A extensão, compreendida como diálogo da IES com a 

sociedade circundante tem foco na formação integral do profissional formado na 

instituição. No curso de Engenharia Elétrica as atividades de extensão são 

desenvolvidas por meio de uma comissão de extensão, coordenada por 

professor pertencente ao quadro de professores do curso e estudantes de 

diversos períodos. 

As ações didático-pedagógicas do curso de Engenharia Elétrica do UNISL-

JI-PARANÁ, pautam-se no tripé ensino, pesquisa e extensão buscando a 

formação completa dos educandos na sua formação para o mercado de trabalho, 

sua capacidade de aprender continuamente a partir da pesquisa e do método 

científico e a relação entre formação e a vida político-cultural pelas ações de 

extensão. 

A dimensão do ensino, alicerçada no Plano de Desenvolvimento 

Institucional do PDI (2016-2020) e em consonância com as políticas de ensino 

nacional, fundamentam o projeto pedagógico do curso, de forma que o perfil do 

egresso responda ao contexto regional e nacional, ciente da vocação do 

profissional de Engenharia Elétrica. 

Procurando cumprir as metas e diretrizes estabelecidas no PDI do Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná, assim como a constante busca pela inserção 

do curso nas atividades de diálogo com a sociedade e formação integrada dos 

discentes nos eixos pesquisa, extensão e ensino, com ênfase na formação 

profissional, compreende-se que as políticas institucionais para o ensino, 

pesquisa e extensão estão implantadas ou em processo de desenvolvimento de 

forma excelente no âmbito do curso. 

 

4.2 Objetivos do Curso 
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O Curso de Engenharia Elétrica do Centro Universitário São Lucas de Ji-

Paraná, encontra-se alinhado aos artigos 3º e 4º, da Resolução CNE/CES 

N°2/2019 – Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Engenharia e tem como objetivo principal formar profissionais generalistas, 

capazes de compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos 

sociais e comunidades, referentes à geração, transmissão, distribuição e 

utilização da energia elétrica; equipamentos, materiais e máquinas elétricas; 

sistemas de medição e controle elétricos e eletrônicos; a materiais elétricos e 

eletrônicos; equipamentos eletrônicos em geral; sistemas de comunicação e 

telecomunicações; serviços afins e correlatos, tendo como parâmetros a 

qualidade, a segurança, a funcionalidade e a economia, visando ao bem estar, 

a proteção ambiental e o desenvolvimento da sociedade., a proteção do 

equilíbrio do ambiente natural e a utilização racional dos recursos disponíveis. 

Revela ainda, uma formação para o desenvolvimento, com motivação e 

permanente articulação, de competência para o trabalho em equipes 

multidisciplinares, com reconhecido nível de precisão para o exercício de suas 

funções com ética e proficiência referente às atribuições e prerrogativas que lhe 

são prescritas através da legislação específica. 

 

4.2.1 Objetivo geral  
 

O objetivo geral do Curso de Engenharia Elétrica do UniSL-Ji-Paraná é 

propiciar aos alunos o desenvolvimento de habilidades e competências com 

sólida base teórico-prática e formação profissional generalista, capacitá-los para 

atuar crítica e criativamente no campo da Engenharia Elétrica, norteado por 

valores éticos, pessoais e sociais, visando à prática profissional competente, 

reflexiva e responsável.  

4.2.2 Objetivos específicos 
 

Baseado na Resolução nº218, de junho de 1973, do COFEA, que 

discrimina as atividades do profissional de Engenharia Elétrica, os objetivos 

específicos do curso buscam desenvolver um profissional responsável por 

diferentes campos de atuação. Desta forma, o curso de Engenharia Elétrica do 



 

33 
 

UniSL-Ji-Paraná tem seus objetivos específicos voltados para o atendimento das 

competências e habilidades que integram as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Acrescenta-se ainda, a preocupação com valores e posturas consideradas 

igualmente importantes para a formação e o exercício profissional, tendo o curso 

como objetivos específicos: 

 Formar profissionais na área de conhecimento da engenharia 

elétrica, aptos para inserção no mercado de trabalho e conscientes 

da importância do seu papel no desenvolvimento da sociedade; 

 Capacitar o acadêmico para coordenar, elaborar, implantar e 

operar projetos, supervisionar e fiscalizar as atividades referentes 

à geração, transmissão, distribuição e utilização da energia 

elétrica; equipamentos, materiais e máquinas elétricas; sistemas 

de medição e controle elétricos; seus serviços afins e correlatos; 

 Capacitar o acadêmico para coordenar, elaborar, implantar e 

operar projetos, supervisionar e fiscalizar as atividades referentes 

a materiais elétricos e eletrônicos; equipamentos eletrônicos em 

geral; sistemas de comunicação e telecomunicações; sistemas de 

medição e controle elétrico e eletrônico; seus serviços afins e 

correlatos; 

 Fornecer conhecimentos teóricos e práticos, além de sistematizar 

a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em laboratórios, 

projetos, estágios ou monitorias; 

 Proporcionar à integração dos profissionais por meio de trabalhos 

multidisciplinares com enfoque a formação humanística e ética; 

 Desenvolver mecanismos para o aprimoramento dos 

conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e 

instrumentais à engenharia; 

 Desenvolver a formação acadêmica de engenheiros com 

criatividade e empreendedor a fim de superar as necessidades do 

mercado atual; 

 Desenvolver a formação acadêmica de engenheiros conscientes 

em relação a sustentabilidade ecológicos e ambientais  

 Instrumentalizar o discente com inovações tecnológicas e 
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científicas na área da engenharia elétrica e de outras áreas de 

interface; 

 Exercer as funções profissionais de acordo com a legislação 

especifica com ética e proficiência. 

 Implementar novas possibilidades práticas para a resolução de 

problemas tecnológicos regionais, contribuindo para o crescimento 

econômico da comunidade e fortalecimento das políticas de 

tecnologia; 

 Estimular a participação dos alunos em projetos de extensão, 

através da realização de trabalhos voltados à comunidade; 

 Dominar os instrumentos computacionais para o tratamento de 

informações, modelagens, simulações e representações aplicadas 

a engenharia; 

 Incentivar a produção cientifica oportunizando o desenvolvimento 

para a pesquisa. 

 

No Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica 

do UniSL-Ji-Paraná, estabeleceu-se a articulação com o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI), por meio da inserção regional, dos princípios filosóficos e 

metodológicos e das políticas efetivamente implantadas e consolidadas, bem 

como com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), principalmente no 

que se refere ao cumprimento da missão desta Instituição e na concretização 

dos objetivos e metas institucionais.  

No PPI do UniSL-Ji-Paraná, tem-se clara a preocupação em formar 

profissionais competentes, críticos, possuidores de valores éticos e políticos, 

comprometidos com a reconstrução da sociedade, a partir da oferta de uma 

educação ancorada nos quatro pilares da educação, o que aliás se articula com 

o PDI, que estabelece como missão institucional da IES a formação do ser ético 

e moral. 
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4.3 Perfil Profissional do Egresso 
 

O curso de Engenharia Elétrica cumpre o estabelecido no Plano de 

Desenvolvimento Institucional no que tange ao desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades, talentos e atitudes dos educandos, que se 

relacionam essencialmente com as competências e habilidades descritas na 

Resolução CNE/CES Nº 2/2019, e está em consonância com Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), ao estabelecer perfil do egresso do Curso de Engenharia 

Elétrica do UniSL-Ji-Paraná, e com o Plano de Desenvolvimento Institucional, 

concebendo uma relação entre as intenções gerenciais e pedagógicas do Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná com o previsto nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso. Além disso a competência atitudinal desenvolvida no 

aluno do curso de Engenharia Elétrica está alicerçada pela missão do Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná, no que tange ao comprometimento da 

instituição com o projeto nacional de desenvolvimento e do bem estar social. 

O profissional Engenheiro Eletricista formado pelo Centro Universitário 

São Lucas Ji-Paraná em sintonia com as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

deverá:  

 Ser um profissional com formação generalista, humanista, crítico e 

reflexivo, capacitado a absorver e desenvolver novas tecnologias, 

estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução 

de problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, 

sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em 

atendimento às demandas da sociedade, com relação as atividades da 

engenharia elétrica. 

A formação do engenheiro eletricista tem por objetivo dotar o profissional dos 

conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e 

habilidades gerais: 

 Aplicar conhecimentos matemáticos e experimentos e interpresar 

resultados; 

 Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 

 Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 
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 Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de 

engenharia; 

 Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 

 Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 

 Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 

 Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 

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

 Atuar em equipes multidisciplinares; 

 Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais; 

 Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e 

ambiental; 

 Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 

 Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Essas atribuições podem ser exercidas em órgãos públicos, particulares, 

instituições de ensino superior, atividades autônomas, organizações 

governamentais e não governamentais e em várias outras esferas que compõem 

o vasto campo de atuação do engenheiro eletricista. 

É uma preocupação diuturna do Centro Universitário São Lucas Ji-

Paraná, com a formação de profissionais com alto grau de precisão técnica, sem 

perder a memória, todavia, as competências crítico-reflexivas, voltadas para o 

desenvolvimento multidisciplinar, como forma de estabelecer uma 

intercomunicação entre profissionais das mais diversas áreas, bem como formar 

não apenas o profissional, mas a pessoa humana, que assume uma 

responsabilidade social em um projeto social. 

Deste modo, o perfil profissional do egresso do UniSL-Ji-Paraná está de 

acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso, sendo expressas 

as competências a serem desenvolvidas pelo discente e articuladas as 

necessidades e peculiaridades locais e regionais. 

 

4.4 Estrutura Curricular 
 

O Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Elétrica do Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná está implementado de acordo com os 
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princípios emanados da Lei, n° 10.861 de 2004 e da Resolução CNE/CES N° 02 

de 2019, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso.  

O curso está organizado conforme matriz curricular, que se decompõe em 

matriz de referência, que orienta as competências e habilidades necessárias 

para formar o profissional que se pretende. Esta matriz foi concebida também 

para atender às peculiaridades regionais, tendo como foco o atendimento as 

demandas da Região Norte e de Ji-Paraná. Assim, seu currículo estabelece 

disciplinas que visam o desenvolvimento de condutas e atitudes com 

responsabilidade técnica e social e terá por princípios o desenvolvimento 

regional, baseado no uso racional dos recursos energéticos relacionados a 

energia elétrica. 

A formação do Engenheiro Eletricista está organizada em 10 (dez) 

períodos semestrais, integralizados por meio de disciplinas obrigatórias, com 

conteúdos curriculares distribuídos em núcleo de Conhecimentos Básicos; 

Conteúdo Profissionalizantes; Conteúdo Específicos; Atividades Práticas 

Supervisionadas e Atividades Complementares, Estágio Supervisionado e 

Trabalho de Curso. 

O currículo do Curso Engenharia Elétrica é ofertado na modalidade 

presencial e possui carga horária total de 3.790 horas, desenvolvido em sistema 

seriado semestral, pela oferta total de 10 períodos, sendo integralizado com no 

mínimo de 10 semestres e no máximo de 18 semestres.  

A estrutura curricular do curso de Engenharia Elétrica no Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná, contempla os conteúdos de formação básica, 

formação profissional e formação teórico-prática, permitindo sua efetiva 

conclusão e integralização curricular em regime seriado semestral, respeitado o 

mínimo de 100 (cem) dias letivos semestrais e demais disposições contidas na 

normativa vigente, contemplando de maneira excelente e sistêmica os aspectos 

de flexibilidade, interdisciplinaridade, transversalidade, relação teórico-prática, 

acessibilidade pedagógica e atitudinal adequada e compatível com o disposto na 

- Resolução CNE/CES Nº 2, de 18 de JUNHO de 2007. 

A articulação teórico-prática ocorre por meio de diferentes componentes 

curriculares em diferentes cenários de aprendizagens e por Trabalhos Efetivo 

Discente (TED), segundo o que a Resolução CNE/CES Nº 02 de 24 de abril de 

2019, que preconiza o trabalho acadêmico efetivo. 
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O desenvolvimento da matriz ocorre por meio de diferentes componentes 

curriculares:  

Disciplinas: 50 disciplinas 

 2073 h de aulas Teóricas 

 384 h de aulas Práticas 

 1023 h de Trabalho Efetivo Discente (TED); 

 Projetos Integradores 480 h (integram a carga horária prática);  

 40 h de Trabalho de Conclusão de curso (integram a carga horária prática 

e teórica); 

 Estágio supervisionado 160 h; 

 Atividades complementares 110 h. 

 

As aulas têm duração de 90min, o que constitui a hora-aula do UniSL-Ji-

Paraná, e, acontecem ao longo do semestre, que possuem 18 semanas, 

configurando carga horária de 30h e seus múltiplos de 60h, 90h, 120h semestrais 

etc, além de que algumas das disciplinas possuem carga horária pré-definida de 

atividades práticas supervisionadas (TED’s), conforme apresenta a Tabela 5 

(sendo que essas atividades são essencialmente problematizadoras – desafios 

estruturados, que aproximam a formação da realidade profissional em uma 

proposta inovadora). 

A articulação teórico-prática ocorre por meio de diferentes componentes 

curriculares disciplinares, e pelos micro e macro desafios propostos pela 

metodologia problematizadora que se materializam por meio dos TED de 

algumas disciplinas, pelo componente Projeto Integrador e pelo Estágio 

Supervisionado. 

O Projeto Integrador (PI) é um componente curricular essencial ao modelo 

do UniSL-Ji-Paraná. Seu principal objetivo é a realização da integração dos 

conteúdos do período letivo correspondente, como também a articulação de 

ensino, pesquisa e extensão. Por meio dos Projetos Integradores, oferecidos do 

primeiro ao oitavo semestre do curso, é promovida a interdisciplinaridade, a 

transversalidade e a articulação teórico-prática. Ele é pensado como elemento 

agregador, com a intenção de dar significado ao conhecimento e, dessa forma, 

aproximar o projeto pedagógico ao mundo do trabalho, pensando na formação 
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do indivíduo profissional, no ensino superior para as diversas carreiras. O curso 

de Engenharia Elétrica possui Manual específico de Projeto Integrador, onde são 

desenvolvidos os projetos de acordo com sua temática. Além disso, os projetos 

integradores do curso são apresentados e socializado institucionalmente, 

conforme previsão no calendário acadêmico do semestre letivo. 

As Atividades Complementares (AC) são lócus de flexibilização 

curricular, mediante a adoção de estratégias acadêmicas e de atividades 

didáticas, que despertem no estudante a necessidade de interação com outras 

áreas do saber e, de modo especial, com o mundo do trabalho e da cultura, 

desde o início do curso. São compreendidas como componentes curriculares 

de caráter acadêmico, científico e cultural, cujo foco principal é o estímulo à 

prática de estudos independentes, transversais, opcionais e interdisciplinares, 

de forma a promover, em articulação com as demais atividades acadêmicas, o 

desenvolvimento intelectual do estudante, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho, permitindo a aquisição de 

conhecimento e o desenvolvimento de competências e habilidades vinculadas 

ao mundo do trabalho e à prática social. 

O decreto nº 5.626 de 2006, trata da inserção da disciplina de LIBRAS, 

preconizando que: 

“Art. 3º. A Libras deve ser inserida como disciplina curricular 
obrigatória nos cursos de formação de professores para o 
exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos cursos 
de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e 
privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
        § 1º. Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas 
do conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso normal 
superior, o curso de Pedagogia e o curso de Educação Especial 
são considerados cursos de formação de professores e 
profissionais da educação para o exercício do magistério. 
        § 2º. A Libras constituir-se-á em disciplina curricular 
optativa nos demais cursos de educação superior e na educação 
profissional, a partir de um ano da publicação deste Decreto. ” 
 

Assim, a disciplina de LIBRAS, no âmbito do Curso de Engenharia Elétrica 

se apresenta na Matriz Curricular como componente curricular optativo, com a 

carga horária de 40 h. 

Além dos conteúdos já sinalizados, atento às exigências atuais, o Curso 

de Engenharia Elétrica também busca contribuir para disseminar a importância 

da história e cultura afro-brasileiras e africanas, com esteio nas disposições da 
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Lei 10.639/2003, que alterou a Lei 9.394/1996, e nas disposições do Parecer 

CNE/CP 003/2004, que fixou “Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

e Africana”. A história e cultura afro-brasileiras e africanas serão trabalhadas 

principalmente no componente curricular de Diversidade Humana, também são 

trabalhadas a pesquisa a extensão voltadas ao uso, aplicação e criação de novas 

tecnologias para os profissionais de Engenharia Elétrica no intuídos de contribuir 

com a sociedade, em ações de junto as comunidades, por intermédio das 

disciplinas de Projeto Integrador. 

O Estágio Curricular obrigatório ocorre no(s) cenário(s) social atual, nas 

áreas de atuação possíveis, industriais, empresas, autarquias, instituições, etc, 

dentre as quais os acadêmicos possam desenvolver sua prática profissional, sob 

supervisão de professores de estágio, no desenvolvimento de atividades que 

conduzam à vivência das competências profissionais requeridas. 

Integram ainda a estrutura curricular do curso, a disciplina Trabalho de 

Conclusão de Curso, componente curricular obrigatório desenvolvido em 

determinada área teórico-prática ou de formação profissional do curso, como 

atividade de síntese e integração do conhecimento, de modo que envolva todos 

os procedimentos de uma investigação técnico-científica, a serem desenvolvidos 

pelo acadêmico ao longo da realização do último ano do curso. 

As ações de extensão são oferecidas na forma de ciclo de Palestras, 

jornadas científicas, seminários, dentre outros eventos. A Jornada Acadêmica 

dos cursos de Engenharias e Arquitetura acontecem uma vez ao ano e oferece 

várias atividades, como oficinas e palestras, além da promoção de concursos de 

projetos. Elas promovem a interdisciplinaridade e a interprofissionalidade, ao 

resgatarem experiências do educando, sob a forma de visitas técnicas 

ampliando a experiência prática, podendo abrigar atividades de pesquisa e de 

extensão.  

 

4.4.1 Matriz Curricular 
 

 O currículo do curso de Engenharia Elétrica foi concebido para propiciar 

uma formação dos alunos para atuarem com responsabilidade social e 

compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana. 
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 Cabe enfatizar que o desenho desta proposta inovadora intra e 

interdisciplinar e transversal propicia uma conjugação de saberes, o 

aperfeiçoamento e a atualização técnico-científica, primando por uma formação 

na área humanística e de conhecimento técnico, com espírito científico, 

empreendedor e consciente da ética profissional.  

O currículo do Curso de Engenharia Elétrica, na modalidade presencial, 

do UniSL-Ji-Paraná está coerente com os objetivos do curso e com o 

compromisso da mantenedora com a região onde está inserida, orienta para a 

formação de profissionais integrados com a realidade local e a qualificação 

despertada para o aproveitamento das potencialidades socioeconômicas e 

culturais, de modo a tornar os profissionais instrumentos do desenvolvimento 

regional. A visão crítica, empreendedora e humanística da realidade social, 

trabalhada ao longo de todo o curso, insere no aluno, por meio da conjugação 

da teoria à prática, uma perspectiva pluralista da prática das disciplinas e das 

atividades acadêmicas previstas para o curso. 

Respeitando os aspectos pedagógicos, o currículo do curso conta com 

atividades complementares que corresponde a 110 horas e disciplinas optativas 

com 40 horas. Aborda as áreas de conhecimento, habilidades, atitudes e valores 

éticos fundamentais à formação profissional. 

A matriz curricular (Tabela 2) dá visibilidade ao percurso que o aluno 

deve fazer para integralização curricular, indicando, para cada período as 

disciplinas e atividades complementares sugeridas, assim como as respectivas 

cargas horárias teóricas e práticas. A saber: 

Tabela 1 – Dados sobre o curso 

Atividades Complementares: 110 h Período Letivo em Semanas: 18 
Optativa: 40 h Carga Horária Total: 3.790 h 

Regime Letivo: Seriado Semestral – 10 
Semestres 

Turno de Funcionamento: Noturno  

Tempo Mínimo para Integralização Curricular: 
10 semestres 

Nº de Vagas Anuais Oferecidas: 120 

Ato de Autorização: Resolução CONSU Nº 16 de 
27 de março de 2019.  

Tempo Máximo para  
Integralização Curricular: 18 semestres 

Coordenadora: Prof. Me. Vonivaldo Gonçalves Leão 

FONTE: Elaborado pelo curso de Engenharia Elétrica 

 

Tabela 5 – Matriz curricular 

1º Período  
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2º Período  

 

3º Período  

 

4º Período 

 

5º Período 

 

Teórica Prática TED Subtotal
54 0 26 80 0 80

0 54 26 80 0 80
54 0 26 80 0 80
42 12 26 80 0 80
54 0 6 60 0 60

204 66 110 380 0 380

Cálculo - Princípios e Funções

Expressão gráfica

Geometria Analítica e Álgebra Linear

Física Mecânica 

Projeto Integrador: Engenharia 4.0

Atividades de ensino- Aprendizagem
Carga horária

Disciplinas
Estágio Total

Subtotal

Teórica Prática TED Subtotal
54 0 26 80 0 80
15 12 13 40 0 40
27 0 13 40 0 40
42 12 26 80 0 80
54 0 26 80 0 80

54 0 6 60 0 60
246 24 110 380 0 380

Cálculo - Limites e Derivadas 

Diversidade Humana

Física Termodinâmica e Ondulatória

Mecânica Aplicada

Atividades de ensino- Aprendizagem
Carga horária

Disciplinas

Higiene e Segurança do Trabalho

Estágio Total

Projeto Integrador: Projeto Computacional - Engenharia e 
Sustentabilidade

Subtotal

Teórica Prática TED Subtotal
54 0 26 80 0 80
42 12 26 80 0 80
42 12 26 80 0 80
42 12 26 80 0 80

54 0 6 60 0 60
234 36 110 380 0 380Subtotal

Cálculo Integral

Medidas e Materiais Elétricos

Projeto Integrador: Modelagem Matemática para soluções de 
problemas de Engenharia 

Eletricidade

Atividades de ensino- Aprendizagem
Carga horária

Disciplinas
Estágio Total

Resistência dos Materiais

Teórica Prática TED Subtotal
54 0 26 80 0 80
15 12 13 40 0 40
12 15 13 40 0 40
42 12 26 80 0 80
42 12 26 80 0 80

54 0 6 60 0 60
219 51 110 380 0 380

Projeto Integrador: Levantamento de Cargas Elétricas de uma 
instalação

Subtotal

Carga horária

Cálculo Numérico e Equações Diferenciais

Atividades de ensino- Aprendizagem Disciplinas
Estágio Total

Circuitos Elétricos Lineares

Fenômenos dos Transportes

Química Teórica e Experimental 

Programação Aplicada a Engenharia

Teórica Prática TED Subtotal
54 0 26 80 0 80
42 12 26 80 0 80
36 18 26 80 0 80
42 12 26 80 0 80

54 0 6 60 0 60
228 42 110 380 0 380

Projeto Integrador: Projeto de acionamento de Máquinas 
Elétricas

Subtotal

Empreendedorismo e Responsabilidade Socioambiental 

Máquinas Elétricas

Conversão de Energia

Circuitos Elétricos não Lineares

Atividades de ensino- Aprendizagem
Carga horária

Disciplinas
Estágio Total
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6º Período 

 

7º Período 

 

8º Período 

 

9º Período 

 

10º Período 

 

 

Teórica Prática TED Subtotal
54 0 26 80 0 80
36 18 26 80 0 80
42 12 26 80 0 80
42 12 26 80 0 80
54 0 6 60 0 60

228 42 110 380 0 380

Atividades de ensino- Aprendizagem
Carga horária

Disciplinas
Estágio Total

Subtotal
Projeto Integrador: Projeto de Instalações Elétricas

Instalações Elétricas Prediais e Industriais

Sistemas Elétricos de Potência

Instrumentação

Eletromagnetismo

Teórica Prática TED Subtotal
42 12 26 80 0 80
42 12 26 80 0 80
36 18 26 80 0 80
36 18 26 80 0 80
54 0 6 60 60

210 60 110 380 0 380

Microprocessadores e Microcontroladores

Atividades de ensino- Aprendizagem
Carga horária

Disciplinas
Estágio Total

Projeto Integrador: Protótipo de Sistema Automatizado

Eletrônica Digital

Servomecanismos

Automação e Controle

Subtotal

Teórica Prática TED Subtotal
54 0 26 80 0 80
54 0 26 80 0 80
54 0 26 80 0 80
42 12 26 80 0 80

54 0 6 60 0 60
258 12 110 380 0 380

Transmissão de Energia Elétrica

Geração e Distribuição de Energia Elétrica

Atividades de ensino- Aprendizagem
Carga horária

Disciplinas
Estágio Total

Eletrônica de Potência

Eficiência Energética e Energias Renováveis

Subtotal

Projeto Integrador: Análise Econômica de um projeto de 
instalação

Teórica Prática TED Subtotal
54 0 26 80 0 80
42 12 26 80 0 80

0 0 0 0 80 0
42 12 26 80 0 80

138 24 78 240 80 320

Sistemas de Telecomunicações

Estágio Supervisionado I

Eletrônica Analógica

Proteção de Sistemas Elétricos

Atividades de ensino- Aprendizagem
Carga horária

Disciplinas
Estágio Total

Subtotal

Teórica Prática TED Subtotal
42 12 26 80 0 80
27 0 13 40 0 40
12 15 13 40 0 40

0 0 0 0 80 0
27 0 13 40 0 40
40 0 0 40 0 40

108 27 65 240 80 320

Eletiva

Total

Subtotal

Atividades de ensino- Aprendizagem
Carga horária

Disciplinas
Estágio

Transmissão Digital

Inteligência Artificial

TCC

Estágio Supervisionado II

Análise da Qualidade de Energia
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FONTE: Elaboração pelo curso de Engenharia Elétrica 

4.4.2 Coerência dos Objetivos do Curso com a Estrutura Curricular 
 

 O currículo do Curso de Engenharia Elétrica está coerente com os 

objetivos do curso e com o compromisso do UniSL-Ji-Paraná com a região onde 

está inserida, orientada para a formação de profissionais integrados com a 

realidade local e a qualificação voltada para o aproveitamento das 

potencialidades socioeconômicas e culturais, de modo a tornar os profissionais 

instrumentos do desenvolvimento regional.  

A visão crítica, empreendedora, inovadora e humanística da realidade 

social, trabalhada ao longo de todo o curso, insere no aluno, por meio da 

conjugação da teoria à prática, uma perspectiva pluralista da prática das 

disciplinas e das atividades acadêmicas previstas para o curso. 

Importante que se busque estabelecer uma relação entre os objetivos do 

curso com as disciplinas aplicadas. Nesse sentido, a tabela abaixo traz em seu 

conteúdo não apenas a descrição dos objetivos do curso, estes já elencados 

anteriormente, mas principalmente a sua relação com as disciplinas do curso. 

 

Tabela 3 – Objetivos do curso com as disciplinas aplicadas 

OBEJTIVOS DO CURSO DISCIPLINAS DO CURRICULO DO CURSO 

Formar profissionais na área de conhecimento da 

engenharia elétrica, aptos para inserção no mercado 

de trabalho e conscientes da importância do seu papel 

no desenvolvimento da sociedade; 

Diversidade Humana; 

Empreendedorismo e Responsabilidade 

Socioambiental; 

Higiene e Segurança do Trabalho. 

Capacitar o acadêmico para coordenar, elaborar, 

implantar e operar projetos, supervisionar e fiscalizar 

as atividades referentes à geração, transmissão, 

distribuição e utilização da energia elétrica; 

equipamentos, materiais e máquinas elétricas; 

sistemas de medição e controle elétricos; seus 

serviços afins e correlatos; 

Eletricidade; 

Medidas e Materiais Elétricos; 

Circuitos Elétricos Lineares; 

Circuitos Elétricos não Lineares; 

Eletromagnetismo; 

Conversão de Energia; 

Máquinas Elétricas; 

Instalações Elétricas; 

Instrumentação; 

Sistemas Elétricos de Potência; 

Eficiência Energética e Energias Renováveis; 

Carga Horária Disciplina 
Teóricas e Projetos 

Integradores
TED

2113 1023

QUADRO RESUMO DE CARGA HORÁRIA

Carga Horária Total 
do Curso

Estágio 
Supervisionado

Atividade 
Complementares

Carga Horária Disciplina 
Prática

3790160110384
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Geração e Distribuição de Energia Elétrica; 

Transmissão de Energia Elétrica; 

Proteção de Sistemas Elétricos; 

Análise de Qualidade de Energia. 

Capacitar o acadêmico para coordenar, elaborar, 

implantar e operar projetos, supervisionar e fiscalizar 

as atividades referentes a materiais elétricos e 

eletrônicos; equipamentos eletrônicos em geral; 

sistemas de comunicação e telecomunicações; 

sistemas de medição e controle elétrico e eletrônico; 

seus serviços afins e correlatos; 

Eletricidade; 

Medidas e Materiais Elétricos; 

Química Teórica e Experimental; 

Programação Aplicada a Engenharia; 

Circuitos Elétricos Lineares; 

Circuitos Elétricos não Lineares; 

Eletromagnetismo; 

Eletrônica Digital; 

Eletrônica Analógica; 

Automação e Controle; 

Microprocessadores e Microcontroladores; 

Servomecanismos; 

Instrumentação; 

Eletrônica de Potência; 

Sistemas de Telecomunicação; 

Transmissão Digital; 

Inteligência Artificial. 
Fornecer conhecimentos teóricos e práticos, além de 

sistematizar a aplicação prática dos conhecimentos 

adquiridos em laboratórios, projetos, estágios ou 

monitorias; 

Expressão Gráfica; 

Física Mecânica; 

Física Termodinâmica e Ondulatória; 

Mecânica Aplicada; 

Eletricidade; 

Medidas e Materiais Elétricos; 

Resistência dos Materiais; 

Circuitos Elétricos Lineares; 

Fenômenos dos Transportes; 

Programação Aplicada a Engenharia; 

Química Teórica e Experimental; 

Circuitos Elétricos não Lineares; 

Conversão de Energia; 

Máquinas Elétricas; 

Eletromagnetismo; 

Instalações Elétricas Prediais e industriais; 

Instrumentação; 

Automação e Controle; 

Eletrônica Digital; 

Microprocessadores e Microcontroladores; 

Servomecanismos; 

Eletrônica de Potência; 

Eletrônica Analógica; 
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Sistemas de Telecomunicação; 

Inteligência Artificial; 

Transmissão Digital; 

Estágio Supervisionado I; 

Estágio Supervisionado II. 

Proporcionar à integração dos profissionais por meio 

de trabalhos multidisciplinares com enfoque a 

formação humanística e ética; 

Projeto Integrador: Engenharia 4.0; 

Projeto Integrador: Projeto Computacional 

Engenharia e Sustentabilidade; 

Projeto Integrador: Modelagem Matemática 

para Soluções de Problemas de Engenharia; 

Projeto Integrador: Levantamento de Cargas 

Elétrica de  um Instalação; 

Projeto Integrador: Projeto de Acionamento de 

Máquinas Elétricas; 

Projeto Integrador: Projeto de Instalações 

Elétricas; 

Projeto Integrador: Protótipo de Sistema 

Automatizado; 

Projeto Integrador: Análise Econômica de um 

Projeto de Instalação. 

Desenvolver mecanismos para o aprimoramento dos 

conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos 

e instrumentais à engenharia; 

Cálculo – Princípios e Funções; 

Física Mecânica; 

Geometria Analítica e Álgebra Linear; 

Cálculo – Limites e Derivadas; 

Física Termodinâmica e Ondulatória; 

Mecânica Aplicada; 

Calculo Integral; 

Eletricidade; 

Resistência dos Materiais; 

Cálculo Numérico e Equações Diferenciais; 

Química Teórica e Experimental; 

Fenômenos dos Transportes. 

Desenvolver a formação acadêmica de engenheiros 

com criatividade e empreendedor a fim de superar as 

necessidades do mercado atual; 

Empreendedorismo e Responsabilidade 

Socioambiental; 

Projeto Integrador: Engenharia 4.0; 

Projeto Integrador: Projeto Computacional 

Engenharia e Sustentabilidade; 

Projeto Integrador: Modelagem Matemática 

para Soluções de Problemas de Engenharia; 

Projeto Integrador: Levantamento de Cargas 

Elétrica de  um Instalação; 

Projeto Integrador: Projeto de Acionamento de 

Máquinas Elétricas; 

Projeto Integrador: Projeto de Instalações 
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Elétricas; 

Projeto Integrador: Protótipo de Sistema 

Automatizado; 

Projeto Integrador: Análise Econômica de um 

Projeto de Instalação. 

Desenvolver a formação acadêmica de engenheiros 

conscientes em relação a sustentabilidade ecológicos 

e ambientais  

Empreendedorismo e Responsabilidade 

Socioambiental; 

Projeto Integrador: Projeto Computacional 

Engenharia e Sustentabilidade; 

Higiene e Segurança do Trabalho; 

Eficiência Energética e Energias Renováveis. 

Instrumentalizar o discente com inovações 

tecnológicas e científicas na área da engenharia 

elétrica e de outras áreas de interface; 

Medidas e Materiais Elétricos; 

Eletromagnetismo; 

Automação e Controle; 

Servomecanismos; 

Microprocessadores e Microcontroladores; 

Eficiência Energética e Energias Renováveis; 

Análise e Qualidade de Energia; 

Inteligência Artificial. 

Exercer as funções profissionais de acordo com a 

legislação especifica com ética e proficiência. 

Projeto Integrador: Engenharia 4.0; 

Higiene e Segurança do Trabalho; 

Empreendedorismo e Responsabilidade 

Socioambiental. 

Implementar novas possibilidades práticas para a 

resolução de problemas tecnológicos regionais, 

contribuindo para o crescimento econômico da 

comunidade e fortalecimento das políticas de 

tecnologia; 

Instalações Elétricas Prediais e Industriais; 

Projeto Integrador: Projeto de Instalações 

Elétricas; 

Máquinas Elétricas; 

Automação e Controle; 

Eficiência Energética e Energias Renováveis; 

Geração e Distribuição de Energia Elétrica; 

Transmissão de Energia Elétrica; 

Análise da Qualidade de Energia; 

Sistemas de Telecomunicação. 

Estimular a participação dos alunos em projetos de 

extensão, através da realização de trabalhos voltados 

à comunidade; 

Diversidade Humana; 

Empreendedorismo e Responsabilidade 

Socioambiental; 

Eficiência Energética e Energias Renováveis; 

Instalações Elétricas Prediais e Industriais. 

Dominar os instrumentos computacionais para o 

tratamento de informações, modelagens, simulações e 

representações aplicadas a engenharia; 

Projeto Integrador: Projeto Computacional 

Engenharia e Sustentabilidade; 

Programação Aplicada a Engenharia; 

Projeto Integrador: Levantamento de Cargas 

Elétrica de uma Instalação; 

Circuitos Elétricos não Lineares; 
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Circuitos Elétricos Lineares; 

Máquinas Elétricas; 

Instalações Elétricas Prediais e Industriais; 

Sistemas Elétricos de Potência; 

Automação e Controle; 

Eletrônica digital; 

Microprocessadores e Microcontroladores; 

Servomecanismos; 

Eletrônica de Potência; 

Geração e Distribuição de Energia Elétrica; 

Transmissão de Energia Elétrica; 

Eletrônica Analógica; 

Proteção de Sistemas Elétricos; 

Sistemas de Telecomunicação; 

Analise de Qualidade de Energia; 

Inteligência Artificial; 

Transmissão Digital. 

Incentivar  a produção cientifica oportunizando o 

desenvolvimento para a pesquisa. 

Projeto Integrador: Engenharia 4.0; 

Projeto Integrador: Modelagem Matemática 

para Soluções de Problemas de Engenharia; 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

FONTE: Elaborado pelo curso de Engenharia Elétrica 

4.4.3 Flexibilidade 

 

 As diretrizes pedagógicas adotadas para o Curso de Engenharia Elétrica 

conduzem à flexibilização dos componentes curriculares, ou seja, o projeto 

pedagógico busca contemplar as inovações que possibilitem essa flexibilidade, 

como o incentivo a prática da extensão e pesquisa. O currículo do curso está de 

acordo com as diretrizes curriculares nacionais, fixadas pelo Ministério da 

Educação, que permite essa flexibilidade. 

 Outra forma de flexibilização são a oferta das Atividades 

Complementares, as quais se apresentam como integrantes de espaço curricular 

propício ao desenvolvimento e atendimento das individualidades do educando. 

 Por fim, a flexibilidade curricular também está garantida no curso nos 

eixos de conhecimento de básicos, profissionalizantes e específicos, também no 

trabalho de curso, estágio supervisionado e disciplinas optativas cujo objetivo é 

fornecer aos alunos o contato com temas emergentes da área, tratamento de 

problemas socioculturais, econômicos e políticos da atualidade, permitindo maior 

flexibilidade e atualização dos conteúdos. 
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4.4.4 Interdisciplinaridade e Transversalidade 
 

 O UniSL-Ji-Paraná entende ser de fundamental importância a aplicação 

do conceito da interdisciplinaridade no processo ensino-aprendizagem, já que o 

termo significa uma relação de reciprocidade, de maturidade, que pressupõe 

uma atitude diferente a ser assumida frente ao problema do conhecimento, ou 

seja, corresponde à substituição de uma concepção fragmentária para uma 

concepção unitária do saber e consequentemente do ser humano. 

 Além disso, é importante que os estudantes percebam como os conteúdos 

escolhidos para o curso se combinam e se relacionam, caracterizando uma 

aprendizagem que prevê o desenvolvimento de múltiplos raciocínios e 

interpretações sobre um mesmo objeto de estudo.  

 Neste sentido, pode-se afirmar que a interdisciplinaridade se caracteriza 

pela intensidade das trocas entre especialistas e pelo grau de integração real 

das disciplinas do curso, no interior do projeto pedagógico da instituição de 

educação superior. 

 Assim, este projeto pedagógico de curso propõe as seguintes ações para 

efetivação da interdisciplinaridade: 

 

 Organização de espaços de discussão docente para estabelecer o inter-

relacionamento entre as diversas disciplinas que compõem o currículo 

deste curso e discutir a elaboração dos seus planos de ensino e 

aprendizagem; 

 Implantação do programa de Eixos de Integração Temática para fixação 

de conteúdos e atividades integradoras e de auto estudo; 

 Integração teoria e prática por meio de programas como: iniciação 

científica, monitoria, projeto integrador, estágio supervisionado e 

atividades complementares. Destas atividades, apenas o estágio 

supervisionado deve ser presencial e sob supervisão dos orientadores 

presenciais do curso. 
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 Também, destaca-se a transdisciplinaridade como o processo de 

desdobramento do conhecimento a ser adquirido, dando ênfase aos campos de 

saber necessários à formação do indivíduo.  

 Dentro desse contexto, a transversalidade apresenta-se como um 

caminho possível de integração e interação do conhecimento, sendo um modo 

de reflexão-ação, capaz de desconstruir e reconstruir a relação entre os diversos 

saberes, ressignificando-os. Portanto, a transdisciplinaridade, 

interdisciplinaridade e transversalidade estão presentes nas ações didático-

pedagógicas do UniSL-Ji-Paraná integrando-as de maneira harmônica em todo 

o processo de ensino-aprendizagem. 

 

4.4.5 Articulação da Teoria com a Prática 
 

 No Curso de Engenharia Elétrica a articulação teoria-prática baseia-se na 

tese segundo a qual o conhecimento deve emergir da prática e a ela retornar 

mediado pela reflexão teórica. Trata-se de enfatizar o estudo e a reflexão 

epistemológica sobre a construção do conhecimento no contexto social do 

educando e dos desafios presentes.  

 As metodologias ativas contribuem com esta articulação, ao estimular 

no curso a aplicação de metodologias dinâmicas do processo ensino-

aprendizagem como instrumentos de desenvolvimento do discente, 

disseminando também a cultura da pesquisa, da discussão, do debate, do 

levantamento de situações-problema para análise crítica. 

A adequação e atualização dos planos de ensino ocorre sempre que 

necessário e leva em consideração os objetivos do curso, o perfil do egresso e 

o mercado de trabalho em total harmonia com a matriz curricular. Nesse sentido, 

a elaboração dos planos de ensino das disciplinas do currículo do Curso de 

Engenharia Elétrica é realizada com base nas ementas previstas no projeto 

pedagógico do curso, de modo que os conteúdos dos períodos que abrangem 

completamente os temas constantes nas suas respectivas ementas, para o 

desenvolvimento de competências e habilidades. 

Desta maneira, os conteúdos curriculares do Curso de Engenharia 

Elétrica do UniSL-Ji-Paraná, visam o efetivo desenvolvimento do perfil 

profissional do egresso, considerando a atualização das áreas de atuação, a 
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adequação das cargas horárias, bibliografia, a acessibilidade metodológica e a 

abordagem de conteúdos pertinentes. Em relação a esses conteúdos, 

proporcionam ao aluno um conhecimento recente e inovador.  

O curso proposto é inovador pois através do projeto integrador o aluno 

trabalha e desenvolve as habilidades e competências, por meio de matriz de 

referência, que permite ao estudante áreas livres para o seu desenvolvimento 

acadêmico, com vivências profissionais, interprofissionais que possibilitam uma 

nova visão na Engenharia Elétrica, bem como a participação em programas de 

extensão (iniciação científica, monitorias, estágios extracurriculares, etc.). A 

composição do currículo permitirá ao estudante atingir as competências que 

deve adquirir e que se referem ao que deve ele saber (esfera cognitiva), ao que 

deve saber fazer (esfera psicomotora) e como ele se relacionar (esfera afetiva). 

Nesse sentido o professor tem um papel fundamental como mediador da 

aprendizagem. 

 Por fim, em relação a acessibilidade metodológica, estratégias e métodos 

diferenciados de atividades letivas ou avaliações são aplicadas em diferentes 

contextos, dependendo da necessidade do aluno, minimizando as barreiras nas 

metodologias e técnicas de estudo. Além disto, para acompanhamento destas 

demandas, o UniSL-Ji-Paraná oferece o Suporte do Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico (NAPP), que tem a finalidade de proporcionar aos discentes, 

colaboradores e docentes subsídios, informações e assessoramento 

psicopedagógico para a formação integral, relação intra e interpessoal e inserção 

profissional e social. 

 

4.5 Conteúdo Curricular 
 

O currículo do curso de Engenharia Elétrica foi concebido para propiciar 

uma formação dos alunos para atuarem como Engenheiros Eletricistas tendo 

como responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania e da 

dignidade humana, sendo, fundamentalmente, resultado da reflexão sobre a 

missão, concepções e objetivos do UniSL-Ji-Paraná.  

Também foram consideradas as características especiais do profissional 

que se pretende formar e é por isso que o UniSL-Ji-Paraná preconiza como 

política de ensino a construção de uma matriz de referência (matriz por 
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competência) orientadora dos conteúdos curriculares. As disciplinas que 

compõem a matriz curricular podem ser classificadas pelos seus conteúdos 

como de formação básica, profissional e complementar.  

A Matriz Curricular evidencia a integração horizontal e vertical de temas, 

conteúdos que são norteados por grandes eixos temáticos. Esses eixos 

temáticos, apresentam temas unificados que serão desenvolvidos em unidades 

menores de caráter interdisciplinar. A estruturação dos eixos se dá por meio de 

aproximação sistemática dos saberes e a determinação de sua aplicação se dá 

em diferentes momentos da construção do saber durante o processo de 

Graduação. Os eixos temáticos são: Formação Básica, Formação 

Profissionalizantes, Formação Específica. 

 Definidos os eixos principais com os critérios anteriormente mencionados, 

os objetivos de produção do conhecimento serão criteriosamente aplicados em 

graus crescentes de complexidade, considerando-se o desenvolvimento máximo 

de dimensões inseridas em cada contexto do desenvolvimento do conhecimento. 

 Os itens de complexidade inicial apresentam de forma marcante a 

aproximação do aluno com a realidade social. Essa ênfase ocorre no 

desenvolvimento do conhecimento por meio de ações nas aplicações do eixo de 

Formação Básica e Formação Profissionalizante. O estímulo à problematização 

maior e integração é reforçado pelo eixo Trabalho de Conclusão de Curso e 

Estágio Supervisionado, que se encarregará em apresentar e desenvolver ações 

inovadoras no contexto da prática da formação de forma articulada. 

 As atividades a serem desenvolvidas na organização curricular proposta 

nesse Projeto Pedagógico de Curso, também incluirão conhecimentos do 

contexto social, histórico e cultural da população brasileira, bem como os 

elementos que transformam esses contextos em face das realidades, hábitos 

culturais, transformação das culturas e suas interferências no ambiente.  

 A educação ambiental será uma atividade de cunho institucional e 

transversal no UniSL-Ji-Paraná, ou seja, anualmente serão desenvolvidos 

eventos que envolverão todos os cursos da instituição. Tais eventos serão 

direcionados para estratégias que abordem temas sobre o meio ambiente, 

educação ambiental e o papel do curso neste processo ou no eixo Formação 

Básica e Formação Profissionalizante. 
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 Assim, as políticas de educação ambiental serão enfocadas ao longo de 

todo o curso, no eixo Formação Básica, principalmente com as disciplinas 

Diversidade Humana Higiene e Segurança do Trabalho, Química Teórica e 

Experimental e Empreendedorismo e Responsabilidade Socioambiental, no eixo 

de Conhecimentos Profissionais, com as disciplinas de e todas disciplinas dos 

Projetos integradores do início ao fim do curso. A valorização da educação em 

relações étnico-raciais e ao ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena 

estão previstas transversalmente em ações de extensão e pesquisa, além de ser 

contemplada na disciplina Diversidade Humana do eixo de Formação Básica. 

 A educação em Diversidade Humana é trabalhada no eixo de Formação 

Básica, com a disciplina Diversidade Humana. Também está presente nas 

atividades acadêmicas de extensão e pesquisa, além de percorrer de forma 

transversal nas atividades complementares onde essa temática esteja envolvida. 

 É importante salientar que os eixos horizontais evidenciam a integração 

dos processos disciplinares durante o curso, articulando os conteúdos e 

promovendo a construção gradativa e conjunta de conhecimentos baseados no 

contexto de maior significado para a formação profissional. 

O currículo do Curso de Engenharia Elétrica, abrange uma sequência de 

disciplinas e atividades ordenadas em uma seriação adequada aos 

componentes do plano do curso (formação geral, específica e teórico-prática), 

que constituem um ciclo comum e outro específico, formado por conteúdos que 

favorecem os conhecimentos científicos, tecnológicos e instrumentais que 

caracterizam a profissão. 

Para Oliveira (2005): 

Quando se fala em formação integral, tem-se em vista a exigência 
de totalidade no processo formacional do graduando, posta por 
Masetto (1998): desenvolvimento na área de conhecimento; 
desenvolvimento no aspecto afetivo-emocional, isto é, 
desenvolvimento de habilidades; desenvolvimento de atitudes e 
valores que se traduzem em criticidade, trabalho em equipe, 
cooperação, estabelecimento de relações intra e inter curso, 
participação na sociedade; ética em suas abordagens mais 
amplas (valores pessoais, grupais e profissionais). Todos esses 
enfoques precisam ser aprendidos nos cursos superiores, em 
perspectiva interdisciplinar. 
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A Tabela 04 demonstra o cumprimento do Curso de Engenharia Elétrica 

do UniSL-Ji-Paraná em relação aos conteúdos exigidos pelo ENADE para a área 

do curso, conforme estabelece a Portaria INEP Nº 500, DE 31 DE maio DE 2019: 

Tabela 4 – Disciplinas da Matriz X Conteúdos ENADE 

CONTEÚDOS DO ENADE PARA GESTÃO 
DE RECURSOS HUMANOS 

DISCIPLINAS DA MATRIZ CURRICULAR  HORAS 

I. Administração e economia; 

Empreendedorismo e Responsabilidade 
Socioambiental (80h); 
Projeto Integrador: Análise Econômica de 
um projeto de instalação (60h); 

140h 

II. Ciências do ambiente; 

Diversidade Humana (80h); 
Empreendedorismo e Responsabilidade 
Socioambiental (80h); 
Projeto Integrador: Projeto Computacional - 
Engenharia e Sustentabilidade (60h); 

220h 

III. Algoritmos e estrutura de dados; Programação Aplicada a Engenharia (40h); 40h 

IV. Sistemas lineares; 

Cálculo Numérico e Equações Diferenciais 
(80h); 
Projeto Integrador: Modelagem Matemática 
para soluções de problemas de Engenharia 
(60h) 

140h 

V. Circuito Elétricos; 
Circuitos Elétricos Lineares (80h); 
Circuitos Elétricos não Lineares (80h) 

160h 

VI. Conversão de energia; Conversão de Energia (80h); 80h 

VII. Eletromagnetismo; Eletromagnetismo (80h) 80h 

VIII. Eletrônica analógica e dispositivos 
semicondutores; 

Eletrônica Analógica (80h); 

Química Teórica e Experimental (40h); 
120h 

IX. Eletrônica de potência; Eletrônica de Potência (80h); 80h 

X. Eletrônica digital; Eletrônica Digital (80h); 80h 

XI. Fundamentos de sistemas elétricos de 
potência; 

Sistemas Elétricos de Potência (80h); 110h 

XII. Eficiência energética; 
Eficiência Energética e Energias Renováveis 
(80h); 80h 

XIII. Instalações elétricas; 

Instalações Elétricas Prediais e Industriais 
(80h); 

Projeto Integrador: Projeto de Instalações 
Elétricas (60h); 

140h 

XIV. Instrumentação eletrônica; Instrumentação (80h); 80h 

XV. Máquinas elétricas; 

Máquinas Elétricas (80h); 

Projeto Integrador: Projeto de acionamento 
de Máquinas Elétricas (60h); 

140h 

XVI. Materiais elétricos; Medidas e Materiais Elétricos (80h); 80h 

XVII. Princípios de comunicações; Sistemas de Telecomunicações (80h); 80h 

XVIII. Redes de comunicação; Transmissão Digital (80h); 80h 

XIX. Análise e processamento de sinais; 
Microprocessadores e Microcontroladores 
(80h); 

80h 

XX. Sistemas de controle e automação. 

Automação e Controle (80h); 

Servomecanismos (80h); 

Projeto Integrador: Protótipo de Sistema 
Automatizado (80h). 

240h 
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FONTE: Elaborado pelo curso de Engenharia Elétrica. 

 

Superar a ideia de que o conhecimento se processa em campos fechados 

em si mesmos é o objetivo da interdisciplinaridade. A organização curricular deve 

ser tratada de forma a minimizar o isolamento e a fragmentação entre as 

diferentes disciplinas, agrupando-as num todo mais amplo. E todo currículo 

proposto se estabelece como caminho para se alcançar o perfil do egresso 

desejado do profissional Engenharia Elétrica.  

A Matriz Curricular do curso de Engenharia Elétrica é composta por IV 

eixos integradores. Os conteúdos curriculares estão dispostos de acordo com os 

eixos temáticos, conforme descrição a seguir: 
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Figura 6 – Fluxograma dos eixos Integradores do curso de Graduação em Engenharia Elétrica 

 

FONTE: Elaborado pelo curso de Engenharia Elétrica 
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Eixo I – Formação Básica (Geral): é formado por disciplinas que proporcionam 

ao discente uma visão geral sobre ciência, o mundo e suas realidades, 

conhecimento científico e ferramentas lógicas para lidar com o conhecimento na 

era da informação. 

Desdobramento das disciplinas: Cálculo - Princípios e Funções, 

Expressão Gráfica, Física Mecânica, Geometria Analítica e Álgebra Linear 

(1°p.); Cálculo – Limites e Derivadas, Diversidade Humana, Física 

Termodinâmica e Ondulatória, Mecânica Aplicada (2°p.); Cálculo Integral, 

Eletricidade, Resistência dos Materiais (3° p.); Cálculo Numérico e 

Equações Diferenciais, Programação Aplicada a Engenharia, Química 

Teórica e Experimental, Fenômenos dos Transportes (4° p.); 

Empreendedorismo e Responsabilidade Socioambiental (5°p.).  

 

Eixo II – Formação Profissionalizante: Compreendem conteúdos que 

proporcionam ao aluno de Engenharia Elétrica o conhecimento sobre as 

modalidades de eletrotécnica e eletrônica de atuação profissional.  

Desdobramento das disciplinas: Higiene e Segurança do Trabalho (2°p.); 

Medidas e Materiais Elétricos (3ºp); Circuitos Elétricos Lineares (4ºp); 

Programação Aplicada a Engenharia (4ºp); Circuitos Elétricos não Lineares 

(5ºp); Conversão de Energia (5ºp), Máquinas Elétrica (5ºp); Eletromagnetismo 

(6ºp); Instrumentação (6ºp); Instalações Elétrica Prediais e Industriais (6ºp); 

Sistemas Elétricos de Potência (6ºp); Eletrônica Digital (7ºp); Automação e 

Controle (7ºp); Servomecanismos (7ºp); Microprocessadores e 

Microcontroladores (7ºp); Eletrônica de Potência (8ºp); Eficiência Energética e 

Energias Renováveis (8ºp); Geração e Distribuição de Energia Elétrica (8ºp); 

Eletrônica Analógica (9ºp); Proteção de Sistemas Elétricos (9ºp); Análise da 

Qualidade de Energia (10ºp). 

 

Eixo III – Formação Específica (Teórico-Prático): Compreende as disciplinas 

com enfoque profissional às diferentes áreas de atuação do profissional 

Engenheiro Eletricista, aprofundando os conhecimentos da formação 

profissionalizante. 

a.) Desdobramento das disciplinas: Engenharia 4.0 (1º p); Projeto Integrador: 

Projeto Computacional – Engenharia e Sustentabilidade (2ºp), Projeto 
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Integrador: Modelagem Matemática para Soluções de Problemas de 

Engenharia (3º p); Projeto Integrador: Levantamento de Cargas Elétricas 

de um Instalação (4º p); Projeto Integrador: Projeto de Acionamento de 

Máquinas Elétricas (5º p); Projeto Integrador: Projeto de Instalações 

Elétricas (6º p); Projeto Integrador: Projeto de Sistemas Automatizados ( 

7º p); Projeto Integrador: Análise Econômica de um Projeto de Instalação 

(8° p); Sistemas de Telecomunicações, Estágio Supervisionado I (9º p) 

Transmissão Digital, Inteligência Artificial, Estágio Supervisionado II, 

Eletiva e Trabalho de Conclusão de Curso (10º p). 

 

A adequação e atualização dos planos de ensino ocorrerá sempre que 

necessário e levará em consideração os objetivos do curso, o perfil do egresso 

e o mercado de trabalho em harmonia com a matriz curricular. Nesse sentido, a 

elaboração dos planos de ensino das disciplinas do currículo do Curso de 

Engenharia Elétrica é realizada com base nas ementas do projeto pedagógico 

do curso, de modo que os conteúdos dos períodos que abrangem 

completamente os temas constantes nas suas respectivas ementas, para o 

desenvolvimento de competências e habilidades. 

 

4.6 Matriz de Referência 
 

O Centro Universitário tem entendido que a Matriz Curricular direciona o 

currículo de uma instituição de ensino, levando em conta as concepções de 

ensino e aprendizagem, apresentando competências e habilidades, conteúdos, 

metodologias e processos de avaliação. Concebe a Matriz de Referência, 

conforme consta em anexo, como orientadora do processo avaliativo da Matriz 

Curricular com base nas DCNs (Res. CNE/CES Nº 02 DE 24 de abril de 2019).  

A Matriz de Referência também leva em conta as concepções de ensino 

e aprendizagem da área, mas é composta pelo conjunto de habilidades e 

competências definidas em unidades denominadas descritores. Embora tenham 

finalidades diferentes, é impensável tratar da Matriz de Referência sem 

considerar a Matriz Curricular que lhe dá suporte. 

O termo matriz refere-se a uma maneira de apresentar relações entre duas 

ou mais variáveis de naturezas distintas, um cruzamento. E esse “cruzamento” 



 

59 
 

dos conteúdos com as competências (operações mentais) envolvidas, em seus 

diferentes níveis de complexidade, gera as associações desejadas e em cada 

uma delas, a indicação das habilidades a serem desenvolvidas e 

consequentemente avaliadas. 

No Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, a Matriz de Referência 

alimenta sistemicamente o planejamento docente. O formulário de planejamento 

já apresenta o docente às “Unidades de Ensino”, sua (s) habilidade (s), e 

finalmente, às respectivas unidades de aprendizagens denominadas descritores. 

Assim, a Matriz de Referência apresenta de modo explícito, o que se quer 

verificar em termos de avanços da aprendizagem dos estudantes. Por meio das 

habilidades indicam a formulação dos instrumentos de avaliação e a análise dos 

resultados do desempenho. Portanto, essa matriz aponta para habilidades a 

serem desenvolvidas, evocam os conteúdos que estão informados com uma 

função mental, via descritores, e alimenta a avaliação processual e somativa ao 

longo do semestre, como a Avaliação Processual Sistematizada. 

Portanto, o processo de aprendizagem no UniSL-Ji-Paraná está 

planificado: Matriz Curricular – Matriz de Referência – Planejamento do Percurso 

Aprendizagem – Avaliação Sistematizada.  

 

4.7 Ementário – bibliografia básica e complementar 
 

As bibliografias básicas e complementares (Tabela 5) das disciplinas serão 

renovadas durante o processo periódico de atualização dos planos de ensino, 

conforme projeto pedagógico do curso e a política de atualização do acervo 

bibliográfico, conforme indicação dos professores e validação de estudo 

realizado pelo NDE do curso de Engenharia Elétrica. 

 

Tabela 5 – Ementário e Bibliografia do curso de Engenharia Elétrica 

1º PERÍODO 

Ementa CÁLCULO – PRINCÍPIOS E FUNÇÕES: Operações com frações e números 
decimais. Cálculo do valor de expressões numéricas. Potenciação e radiciação. 
Operações com expressões algébricas. Produtos notáveis. Fatoração e 
simplificação. Equações e inequações do 1º grau. Equações e inequações do 2º 
grau. Números reais e desigualdades. Retas e coordenadas. Circunferências e 
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gráficos de equações. Funções. Gráficos de funções. Funções trigonométricas. 
Propriedades logarítmicas. Noções de Limites. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 - LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica. vol. 1. 3. ed. São 

Paulo: Harbra, 1994. 

2 - FREITAS, Ladir Souza de. Matemática passo a passo, com teorias e 

exercícios de aplicações. São Paulo: Avercamp, 2011.  

3 - ÁVILA, Geraldo. ARAÚJO, Luís Cláudio Lopes. Cálculo: Ilustrado, prático e 

descomplicado. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

Bibliografia Complementar: 

1 - HUGHES-HALLET, Deborah. Et Al. Cálculo: A uma e a Várias Variáveis. 5° 

Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

2 - HUGHES-HALLET, Deborah. Et Al. Cálculo de uma variável. 3° Edição. Rio 

de Janeiro: LTC, 2013. 

3 - LAPA, Nilton. Matemática Aplicada: Uma Abordagem Introdutória. 1ª 

Edição. São Paulo: Saraiva, 2012. 

4 - KREYSZIG, Erwin. Matemática Superior para Engenharia. Vol. 1. 9° 

Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

5 - KREYSZIG, Erwin. Matemática Superior para Engenharia. Vol. 2. 9° 

Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

Ementa EXPRESSÃO GRÁFICA: Formato de Papel e Carimbo; Caligrafia técnica, 
Técnica do Uso de Material de Desenho; Linhas - tipos e larguras; Escalas; 
Construções Geométricas e Aplicações; Cotagem; Introdução aos Sistemas de 
Projeção; Estudos do ponto, da reta e do plano. Representação de mudança de 
planos, rotação e rebatimento. Representação de Vistas de elementos 
geométricos. Noções fundamentais de projeções (perspectiva e vistas 
ortogonais); Projeção Axonométrica; Poliedros / sólidos geométricos. Desenhos 
Croquis; Manuais; Leitura de Desenhos; Planta Baixa. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 

1 - MICELI, Maria Teresa. Desenho Técnico Básico. 2ª Edição. Rio de Janeiro: 

Ao Livro Técnico, 2001. 

2 - LEAKE, James M. Manual de Desenho Técnico para Engenharia: 

Desenho, Modelagem e Visualização. 2° Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 

3 - MONTENEGRO, G. A. Geometria Descritiva. Vol. 1 - 2ª Edição, Blucher, 

2016. 

Bibliografia Complementar: 

1 - CRUZ, Michele David. Desenho Técnico. 1° Edição. São Paulo: Érica, 2014. 
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2 - SILVA, Arlindo. Et Al. Desenho Técnico Moderno. 4° Edição. Rio de Janeiro: 

LTC, 2018. 

3 - CRUZ, Michele da. Projeções e Perspectivas para Desenhos Técnicos. 

Érica, 06/2014. 

4 - KUBBA, Sam A. A. Desenho Técnico para Construção. Vol. 1. Porto Alegre: 

Bookman, 2014. 

5 - CRUZ, Michele David. Desenho Técnico: Medidas e Representação 

Gráfica. 1° Edição. São Paulo: Érica, 2014. 

Ementa GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR: Matrizes. Sistema de 
equações lineares. Determinantes e matriz inversa. Espaços vetoriais. Produto 
Escalar e Vetorial. Princípio da Geometria no espaço. Transformações lineares. 
Diagonalização de operadores. Classificação das cônicas. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 

1 - FRANCO, Neide M. B. Álgebra Linear. 1ª Edição. Editora Pearson. 2016. 

2 - WINTERLE, Paulo. Vetores e Geometria analítica. 2ª Edição. Editora 

Pearson. 2014. 

3 - ANTON, Howard, RORRES, Chris. Álgebra Linear com Aplicações. 10º 

edição. Bookman, 01/01/2012. 

Bibliografia Complementar: 

1 - CONDE, Antonio. Geometria analítica. Atlas, 12/2004. 

2 - SANTOS, Fabiano dos, FERREIRA, Silvimar Fábio. Geometria Analítica. 
ArtMed, 01/2009. 

3 - RICH, Barnett, SCHMIDT, Philip A. Geometria - Coleção Schaum. 3ª edição. 
Bookman, 01/2015. 

4 - LEON, Steven J. Álgebra Linear com Aplicações. 8ª edição. LTC, 10/2010. 

5 - LAY, David C. Álgebra Linear e suas Aplicações. 4ª edição. LTC, 05/2013. 

Ementa FÍSICA MECÂNICA: Medição. Movimento retilíneo. Força e leis de Newton. 
Movimento em duas e três dimensões. Conservação da quantidade de 
movimento linear. Rotação. Equilíbrio estático e elasticidade. Trabalho e energia. 
Conservação da energia. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 

1 - NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica – Mecânica. Vol. 1, 5ª edição. 
Editora Blucher. 2013. 

2 - HALLIDAY, David, RESNICK, Robert, WALKER, Jearl. Fundamentos de 
Física. Vol. 1, 10ª edição. LTC, 2016. 

3 - TIPLER, Paul Allen, MOSCA, Gene. Física para Cientistas e Engenheiros 
- Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica. Vol. 1, 6ª edição. LTC, 
07/2009. 
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Bibliografia Complementar: 

1 - CHAVES, Alaor. Física Básica - Mecânica. LTC, 01/2007. 

2 - DAVID, HALLIDAY, RESNICK, Robert, KRANE, Kenneth S. Física. Vol. 1, 5ª 
edição. LTC, 12/2002. 

3 - BAUER, Wolfgang, WESTFALL, Gary D., DIAS, Helio. Física para 
Universitários: Mecânica. AMGH, 01/2012. 

4 - HEWITT, Paul G. Fundamentos de Física Conceitual. Bookman, 01/2009. 

5 - KNIGHT, Randall D. Física: Uma Abordagem Estratégica. Vol. 1, 2º edição. 
Bookman, 01/01/2009. 

Ementa PROJETO INTEGRADOR – ENGENHARIA 4.0: Conceitos de texto. 
Princípios básicos de interpretação textual. Coerência e coesão textuais. 
Elementos de coesão textual. Pronomes demonstrativos. Informações implícitas 
do texto. Distinção entre tema e título. Tipologia e estrutura do texto técnico 
científico. Normas da ABNT; Pesquisa tecnológica: Escolha do tema da 
pesquisa, projeto de pesquisa. Introdução à História da Engenharia. Função do 
engenheiro na sociedade; Áreas de atuação. Regulamentação Profissional e 
atribuições do Engenheiro Eletricista; Ética profissional. Responsabilidades 
sociais, econômicas e ambientais do engenheiro eletricista. Normas técnicas; 
Projetos da área de Engenharia Elétrica. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 

1 - HOLTZAPPLE, Mark Thomas. Introdução à engenharia. Rio de Janeiro: 

LTC, 2013. 

2 - COCIAN, Luis Fernando Espinosa. Introdução à Engenharia. Editora 

Bookman. 1ª Edição. 2016. 

3 - MARCONI, Marina de Andrade. LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do 

trabalho científico: projetos de pesquisa / pesquisa bibliográfica/ teses de 

doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso. 8ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2017. 

Bibliografia Complementar: 

1 - ANDRADE, Maria Margarida de. Língua portuguesa: noções básicas para 

cursos superiores. 9° Edição. São Paulo: Atlas, 2010. 

2 - TELLES, Pedro Carlos Silva. A Engenharia e os Engenheiros na 

Sociedade Brasileira. LTC, 10/2014. 

3 - MARCONI, Marina de Andrade. LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 

metodologia científica. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2019. 

4 - MCCAHAN, Susan. Projetos de Engenharia: uma introdução. 1ª Edição. 

Rio de Janeiro: LTC, 2017. 
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5 - NUNES, Terezinha. Leitura e ortografia: além dos primeiros passos. Porto 

Alegre: Penso, 2014. 

 

2º PERÍODO 

Ementa CÁLCULO – LIMITES E DERIVADAS: Derivadas. Teorema de Rolle. 
Teorema do valor médio. Limites. Funções de várias variáveis. Limites e 
continuidade de funções de várias variáveis. Derivadas e diferenciação de 
funções de várias variáveis. Diferencial exata. Aplicações das derivadas 
parciais. Derivadas parciais. Aplicações de derivadas parciais. Fórmula de 
Taylor. Multiplicadores de Lagrange. Noções de Integrais. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 - THOMAS, George B., Giordano, Weir Hass. Cálculo. Vol 1. 12ª Edição. 

Pearson Education. 2012. 

2 - STEWART, J. Cálculo. Vol. 1, 8ª edição. Editora Cengage Learning, 2017. 

3 - SILVA, P. S. D. da. Cálculo diferencial e integral. 1ª. ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2017.  

Bibliografia Complementar: 

1 - BARBONI, Ayrton, PAULETTE, Walter. Fundamentos de Matemática - 

Cálculo e Análise - Cálculo Diferencial e Integral a uma Variável. LTC, 04/2007. 

2 - Silva, Cristiane da. Ferraz, Mariana Sacrini Ayres. Cálculo: Limites de 

Funções de uma Variável e Derivadas. Sagah, Porto Alegre: 2019. 

3 - GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um Curso de Cálculo. Vol. 1, 5ª edição. LTC, 

03/2001. 

4 - ANTON, H. BIVENS, I. DAVIS, S. Cálculo. Vol. II. 10ª. Ed. São Paulo: 2014. 

5 - COELHO, Flávio Ulhoa. Cálculo em uma variável. 1ª edição. Saraiva, 

04/2013. 

Ementa FÍSICA TERMODINÂMICA E ONDULATÓRIA: Temperatura. Calor. Teoria 
Cinética dos Gases. Termodinâmica. Física Ondulatória: Ondas Mecânicas e 
Eletromagnéticas. Reflexão e Refração. Entropia e a Segunda Lei da 
Termodinâmica. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 - NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica – Fluidos, Oscilações e 

Ondas de Calor – Vol. 2 – Mecânica, 5ª Edição. Editora Blucher. 2014. 

2 - HALLIDAY, David, RESNICK, Robert, WALKER, Jearl. Fundamentos de 

Física. Vol. 2 - Óptica e Física Moderna, 10ª edição. LTC, 2016. 
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3 - TIPLER, Paul Allen, MOSCA, Gene. Física para Cientistas e Engenheiros 

- Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica. Vol. 1. 6ª edição. LTC, 

07/2009. 

Bibliografia Complementar: 

1 - David, HALLIDAY, RESNICK, Robert, KRANE, Kenneth S. Física. Vol. 2, 5ª 

edição. LTC, 06/2003. 

2 - BAUER, Wolfgang, WESTFALL, Gary D., DIAS, Hélio. Física para 

Universitários: Relatividade, Oscilações, Ondas e Calor. AMGH, 01/2012. 

3 - BAUER, Wolfgang, WESTFALL, Gary D., DIAS, Hélio. Física para 

Universitários: Óptica e Física Moderna. Bookman, 01/2013. 

4 - HALLIDAY, David, RESNICK, Robert, WALKER, Jearl. Fundamentos de 

Física - Óptica e Física Moderna. Vol. 4. 10ª edição. LTC, 06/2016. 

5 - HEWITT, Paul. Física Conceitual. 12th edição. Bookman, 01/2015. 

Ementa HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO: Conceitos e Legislação de 
Segurança do Trabalho. Normas Regulamentadoras. Higiene do trabalho. 
Ambiente de Trabalho. Análise de Riscos. Riscos Ambientais. Acidentes de 
Trabalho. Doenças Ocupacionais. Medidas de Proteção no Trabalho. Gestão de 
Segurança do Trabalho. Prevenção e Combate a Incêndio.  Ergonomia. 
Primeiros socorros. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 - SZABO JUNIOR, A. M. Manual de Segurança, Higiene e Medicina 

do Trabalho. 12ª Edição. Editora Rideel. 2018. 

2 - MORAES JUNIOR, C. P. Dia a dia da Prevenção. 1ª Ed.: Senac. 

2014. 

3 - BARSANO, P. R. et al. Segurança do Trabalho – Guia Prático e 

Didático. 1ª Edição. São Paulo: Érica, 2012. 

Bibliografia Complementar: 

1 - ZOCCHIO, Álvaro. Prática da Prevenção de Acidentes – ABC da 

Segurança do Trabalho. 7ª Edição Revisada e Ampliada. São Paulo: 

Atlas, 2002. 

2 - BARSANO, P. R. et al. Higiene e Segurança do Trabalho. 1ª Edição. 

São Paulo: Érica, 2014.    

3 - BARSANO, P. R. Legislação Aplicada à Segurança do Trabalho. 

1ª Edição. São Paulo: Érica, 2014. 

4 - BARBOSA FILHO, Antônio Nunes. Segurança do trabalho na 

construção civil. São Paulo: Atlas, 2015. 
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5 - PAOLESCHI, Bruno. CIPA: guia prático de segurança do trabalho. 1ª. 

ed. São Paulo: Erica, 2009. 

Ementa MECÂNICA APLICADA: Princípios e conceitos fundamentais da mecânica. 
Estática do ponto material. Corpos Rígidos: Sistema equivalente de forças. 
Equilíbrio dos Corpos Rígidos. Treliças. Forças Distribuídas: Centroides. Forças 
Distribuídas: Momentos de Inércia. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 - HIBBELER, R. C. Estática: mecânica para engenharia. 12.ed. São 

Paulo: Pearson, 2011. 

2 - BEER, Ferdinand P. Mecânica vetorial para engenheiros: estática. 

9.ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. 

3 - MERIAM, J. L. Mecânica para engenharia: estática, volume 1. 7.ed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2018. 

Bibliografia Complementar: 

1 - BEER, F. P., E.; JOHNSTON JR, R.; MAZUREK, D. F. Mecânica 

vetorial para engenheiros: estática. 10.ed. Porto Alegre: AMGH, 2019. 

2 - NELSON, E. W.; MCLEAN, W. G.; BEST, C. L.; POTTER, M. C. 

Engenharia mecânica: estática. Porto Alegre: Bookman Editora, 2013. 

3 - RUIZ, C. C. P. Fundamentos de mecânica para engenharia: 

estática. 1.ed. Rio de Janeiro: 2017. 

4 - SOUZA, B. A. W. K.; PETER, E. A.; THOMAS, M. Estática. Porto 

Alegre: SAGAH, 2018. 

5 - PLESHA, M. E.; GRAY, G. L.; COSTANZO, F. Mecânica para 

engenharia. Porto Alegre: Bookman, 2014. 

Ementa DIVERSIDADE HUMANA: Contato interétnico, diversidade cultural, cultura e 
sociedade, colonialismo, decolonialidade e história do Brasil. História, cultura e 
questões étnicas afro-brasileira e indígena. Desigualdade social e heranças 
coloniais. Políticas étnico-raciais e políticas públicas. Direitos Humanos e o 
Brasil Contemporâneo e na Globalização das culturas híbridas. Filosofias 
ecológicas, meio ambiente e educação ambiental. Crescimento, 
Desenvolvimento e Sustentabilidade. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 - MARCONI, Maria de Andrade; PRESOTTO, Zelia Maria Neves. 

Antropologia: uma introdução. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

2 - COSTA, Silvia Generali da. Comportamento organizacional cultura e 

casos brasileiros. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 
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3 - LAKATOS, Eva Maria. Sociologia geral.  8.ed. São Paulo: Atlas, 2019. 

Bibliografia Complementar: 

1 - ANDRADE, Rafael Ademir Oliveira de. Guia de Estudos: Diversidade 

Humana. Ji-Paraná, São Lucas, 2017. Disponível em 

https://docplayer.com.br/64152544-Guia-de-estudos-diversidade-humana-

rafael-ademir-oliveira-de-andrade-gestao-de-recursos-humanos.html 

2 - ANGROSINO, Michael. Etnografia e observação participante. Porto 

Alegre: ArtMed, 2009. 

3 - FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e liberdade. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

4 - FLAMARION, Caldeira Ramos. Manual de filosofia política: para os cursos 

de teoria do estado e ciência política, filosofia e ciências sociais. 3.ed. São 

Paulo: Saraiva, 2018. 

5 - QUIJANO, ANIBAL. Colonialidade do saber, eurocentrismo e América 

Latina. A colonialidade do saber: Eurocentrismo e ciências sociais, Buenos 

Aires: Clacso Livros, 2005. Disponível em https://www.clacso.org/ 

Ementa PROJETO INTEGRADOR – DESENHO COMPUTACIONAL 
ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE: Projeto Arquitetônico: Legislação 
de Projetos Arquitetônicos. Identificação e análise das áreas destinadas a 
elaboração de projetos e contextualização do entorno. Levantamento de dados. 
Dimensionamento de Projetos. AutoCad bidimensional. Introdução à 
sustentabilidade. Reaproveitamento de materiais na área de engenharia 
elétrica. Eficiência energética na Engenharia. Utilização de software de 
engenharia (AutoCad). Projeto Arquitetônico completo. Croqui. Anteprojeto. 
Projeto Executivo. Memorial descritivo. Construções sustentáveis. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 - NEUFERT, Peter. Arte de Projetar em Arquitetura. 18ª Edição. Editora GG. 

2013. 

2 - MONTENEGRO, Gildo A. Desenho Arquitetônico. Editora Blucher. 2014. 

3 - OLIVEIRA, Adriano de. Desenho Computadorizado - Técnicas para 
Projetos Arquitetônicos. Érica, 06/2014. 

Bibliografia Complementar: 

1 - YEE, Rendow. Desenho Arquitetônico - Um Compêndio Visual de Tipos e 

Métodos, 4ª edição. LTC, 08/2016. 

2 - Lima, Cláudia Campos Netto Alves de. Estudo dirigido de AutoCAD® 2019. 

São Paulo: Érica, 2019. 

3 - Baldam, Roquemar. AutoCAD® 2016: utilizando totalmente. São Paulo: 

Érica, 2015. 
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4 – Mihelcic, J. R. Zimmerman, J. B. Engenharia ambiental: fundamentos, 

sustentabilidade e projeto. 2ª. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. 

5 - MORIOKA, Carlos Alberto, CRUZ, Michele da. Desenho Técnico - Medidas 

e Representação Gráfica. Érica, 06/2014. 

 

3º PERÍODO 

Ementa CÁLCULO INTEGRAL: Diferenciais. Aplicações. Integral indefinida. 
Técnicas de integração. Integral definida. Integrais dupla e tripla. Funções 
vetoriais e operadores. Integrais curvilíneas. Tópicos de variáveis complexas. 
Integral de superfície.  Teoremas de Green, Gauss e Stokes.  

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 - THOMAS, George B., Giordano, Weir Hass. Cálculo. Vol 2. 12ª Edição. 

Pearson Education. 2012. 

2 - STEWART, J. Cálculo. Vol. 2, 8ª edição. Editora Cengage Learning, 2017. 

3 - SILVA, P. S. D. da. Cálculo diferencial e integral. 1ª. ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2017. 

Bibliografia Complementar: 

1 - Barboni, Ayrton. Cálculo e análise – Cálculo diferencial e integral a uma 

variável. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

2 - Rogawski, Jon. Cálculo. 3ª. ed. Porto Alegre: Bookman, 2018. 

3 - Guidorizzi, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. Volume 3. 6ª. ed. - Rio 

de Janeiro: LTC, 2019. 

4 - ANTON, H. BIVENS, I. DAVIS, S. Cálculo. Vol. II. 10ª. Ed. São Paulo: 

2014. 

5 - SALAS, SATURNINO L. Cálculo. V. 2. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 

Ementa ELETRICIDADE: Carga Elétrica e Lei de Coulomb. Campo Elétrico. Fluxo 
Elétrico e Lei de Gauss. Potencial Elétrico. Corrente e resistência elétrica. 
Campo Magnético. Lei de Biot-Savart e Lei de Ampère. Lei de Faraday. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 - NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica – Eletromagnetismo, Vol. 

3. 2ª Edição. Editora Blucher. 2015. 

2 - HALLIDAY, David, RESNICK, Robert, WALKER, Jearl. Fundamentos de 

Física – Eletromagnetismo. Vol. 3. 10ª edição. LTC, 2016. 

3 - BAUER, WOLFGANG. Westfall, Gary D. Dias, Helio. Física para 

Universitários: Eletricidade e Magnetismo. AMGH Editora Ltda. 2012. 

Bibliografia Complementar: 
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1 - CUTNELL, JOHN D. Física. 9ª. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 

2 - CHABAY, RUTH W. Física básica: matéria e interações: interações 

elétricas e magnéticas. Volume 2 – 4ª. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2018.  

3 - Halliday, David. Física 3. Vol. 3. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 

4 - FOWLER, RICHARD. Fundamentos de Eletricidade. Vol. 1. 7ª 

Edição. AMGH Editora Ltda. São Paulo: 2013. 

5 - GUSSOW, MILTON. Eletricidade básica. 2ª. ed. Porto Alegre. 

Bookman, 2009. 

Ementa RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS: Teoria das estruturas, esforços 
externos, esforços solicitantes, esforços resistentes. Esforços e tensões, 
tensões e deformações, lei de Hooke. Cisalhamento. Esforços internos, 
diagramas de força normal, momento fletor, força cortante. Tensões tensão 
na flexão simples (normal e cisalhamento). Flexão: flexão composta, flexão 
oblíqua. Torção: torção em barras circular, tensões de cisalhamento, 
deformações. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 - HIBBELER, R. C. Resistência dos materiais. 7ª.ed. São Paulo: 

Pearson, 2010. 

2 - PHILPOT, Timothy A. Mecânica dos Materiais: um sistema 

integrado de ensino. 2ª.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 

3 - Ferdinand P. Beer;.[et al.]. Mecânica dos Materiais. 7ª.ed. Porto 

Alegre: AMGH, 2015. 

Bibliografia Complementar: 

1 - PINHEIRO, Antônio Carlos da Fonseca Bragança. Fundamentos 

de resistência dos materiais. 1ª. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. 

2 - EDMUNDO, Douglas Andrini. Resistência dos materiais aplicada. 

Porto Alegre: SAGAH, 2016. 

3 - MELCONIAN, Sarkis. Mecânica técnica e resistência dos 

materiais. 20. ed. São Paulo: Érica, 2018. 

4 - BARRY ONOUYE, Kevin Kane. Estática e resistência dos 

materiais para arquitetura e construção de edificações. 4ª. ed. Rio 

de Janeiro: LTC, 2018. 

5 - MELCONIAN, Sarkis. Mecânica técnica e resistência dos 

materiais. 19. ed. São Paulo: Érica, 2012. 

Ementa MEDIDAS E MATERIAIS ELÉTRICOS: Instrumentos analógicos e 
digitais. Uso de Instrumentos de Orientação. Incertezas de Medição. 
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Conhecimento do Sistema Internacional de Medidas, Processo de fabricação 
de instrumentos de medição de grandezas elétricas. Características 
operacionais de medidas elétricas e magnéticas. Instrumentos Elétricos de 
Medição. 

Medição de Corrente, Tensão, Frequência e Fase. Medição de Resistência, 
Capacitância e Indutância. Transformadores para Instrumentos Elétricos de 
Medição. Propriedades gerais dos materiais classificados pela função que 
exercem no campo da eletrotécnica e eletrônica. Materiais condutores, 
isolantes, magnéticos, semicondutores. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

SOUZA, G. et al. Título:  Medidas em engenharia elétrica. São Paulo: 

Editora Sagah Educação S.A., 2018.  Disponível em: Minha Biblioteca. 

BALBINOT, A.; BRUSAMARELLO, V. J. Título: Instrumentação e 

Fundamentos de Medidas - Vol. 1. 3ª edição. Rio de Janeiro : LTC, 

2019. Disponível em: Minha Biblioteca. 

ROCHA, M. et al. Título: Materiais Elétricos. São Paulo: Editora Sagah 

Educação S.A., 2018.  Disponível em: Minha Biblioteca. 

Bibliografia Complementar: 

SMITH, William F., HASHEMI, Javad. Título: Fundamentos de 

Engenharia e Ciência dos Materiais. 5ª edição. Porto Alegre: AMGH, 

2012. Disponível em: Minha Biblioteca. 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R. WALKER, J. Título: Fundamentos de 

física, volume 3: eletromagnetismo. 10ª edição. Rio de Janeiro: LTC, 

2020. Disponível em: Minha Biblioteca. 

NAHVI, M.; EDMINISTER, J. A. Título: Circuitos Elétricos.  5ª edição. 

São Paulo: Bookman, 2014. Disponível em: Minha Biblioteca. 

Ementa PROJETO INTEGRADOR – MODELAGEM MATEMÁTICA PARA 
SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE ENGENHARIA: Tipologia e estrutura 
do artigo científico utilizado. Desenvolvimento de Temas e Objetivos. 
Utilização de Software de informática. Elaboração de Fundamentação 
Teórica. Referenciação. Noções de estatística. Formulação de tabelas e 
gráficos. Técnicas de Modelagem Matemática. Levantamento de dados 
empíricos e/ou estatísticos. Noções sobre testes estatísticos.  

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

HINES, William W. et al. Probabilidade e Estatística na Engenharia. 4ª 
edição. Rio de Janeiro: LTC, 2011. Disponível em: Minha Biblioteca. 
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MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER George C. Estatística 
aplicada e probabilidade para engenheiros 6ª edição. Rio de Janeiro: 
LTC, 2018. Disponível em: Minha Biblioteca. 

YATES, Roy D.; GOODMAN, David. Probabilidade e processos 
estocásticos: uma introdução amigável para engenheiros eletricistas e 
da computação. 3ª edição. Rio de Janeiro: LTC, 2017. Disponível em: 
Minha Biblioteca. 
Bibliografia Complementar: 

GUPTA Bhisham C.; GUTTMAN, Irwin. Estatística e Probabilidade com 
Aplicações para engenheiros e cientistas. 1ª Edição. - Rio de Janeiro: 
LTC, 2017. Disponível em: Minha Biblioteca. 

GREGÓRIO, Gabriela F. P. LOZADA, Gisele. Simulação de sistemas 
produtivos. Porto Alegre: SAGAH, 2019. Disponível em: Minha 
Biblioteca. 

LOZADA, Gisele; NUNES, Karina da S. Metodologia científica. Porto 
Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: Minha Biblioteca. 

 

4º PERÍODO 

Ementa CÁLCULO NUMÉRICO E EQUAÇÕES DIFERENCIAIS: Conceitos e 
Princípios Gerais de Cálculo Numérico. Sistemas de Numeração e Erros. 
Solução Numérica de Sistemas de Equações Lineares. Solução Numérica de 
Sistemas de Equações Não Lineares. Método dos Mínimos Quadrados. Ajuste 
de Funções pelo Método dos Mínimos Quadrados. Interpolação. Integração de 
funções. Aproximações lineares e não lineares de funções e dados. Tipo, 
ordem, solução geral e particular de equações diferenciais. Resolução de 
problemas e iniciação à modelagem. Métodos para solução equações 
diferenciais ordinárias lineares e não lineares de 1ª e 2ª ordens (Separação de 
variáveis, Fator integrante, Equação Característica, Coeficientes a serem 
determinados e Transformadas de Laplace). Noções de Equações Diferenciais 
Parciais. Noções sobre Sequências e Séries. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 - SPERANDIO, D.; MENDES, J. T.; MONKEN E SILVA, L. H. Cálculo 

Numérico. 2ª Edição. Editora Pearson. 2014. 

2 - ZILL, Dennis G. Equações Diferenciais com aplicação em 

modelagem. 3ª Edição. Editora Cengage Learning. 2016. 

3 - FILHO, DORNELLES, Adalberto Ayjara. Fundamentos de Cálculo 
Numérico. Porto Alegre: Bookman, 2016. 

Bibliografia Complementar: 
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1 - FREITAS, Raphael de Oliveira. Cálculo numérico. Porto Alegre: 

SAGAH, 2019. 

2 - BRANNAN, James R., BOYCE, William E. Equações Diferenciais 

uma Introdução a Métodos Modernos e suas Aplicações. LTC, 

11/2008. 

3 - ÇENGEL, Yunus A., PALM III, William J. Equações Diferenciais. 

AMGH, 01/2014. 

4 - CHAPRA, Steven C., CANALE, Raymond P. Métodos Numéricos 

para Engenharia. 7ª edição. AMGH, 2016. 

5 - BOYCE, William E., DiPRIMA, Richard C. Equações Diferenciais 
Elementares e Problemas de Valores de Contorno. 10ª edição. LTC, 
2015. 

Ementa QUÍMICA TEÓRICA E EXPERIMENTAL: Estrutura Atômica; tabela 
periódica; Ligações Químicas; Funções inorgânicas; Reações químicas; 
Estequiometria; Concentrações de Soluções; Termoquímica; Cinética 
Química; Equilíbrio Químico; Eletroquímica; Propriedades químicas das 
principais matérias primas utilizadas na engenharia; Processos químicos de 
obtenção das matérias primas. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 

1 - NOVAIS, Vera Lúcia Duarte de. Química: Ações e Aplicações. V.1. 

Atual, 1ª Edição, 2013. 

2 - FARIAS, R. F. Química Geral No Contexto Das Engenharias. 2ª 

Edição. Editora Átomo. 2015. 

3 - AZEVEDO, Juliana de Souza. Curso de química para engenharia: 
água. Volume III. Barueri, SP: Manole, 2014. 
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Bibliografia Complementar: 

1 - JESPERSEN, Neil D. Química: a natureza molecular da matéria. 

Volume 1. 7ª. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2017. 

2 - BOTH, Josemere. Química geral e inorgânica. Porto Alegre: 

SAGAH, 2018. 

3 - Fiorotto, Nilton Roberto. Técnicas experimentais em química. 1ª. 

ed. São Paulo: Érica, 2014. 

4 - Silva, Elaine Lima. Química aplicada: estrutura dos átomos e 

funções inorgânicas e orgânicas. 2ª. ed. São Paulo: Érica, 2014. 

5 – Fiorotto, Nilton Roberto. Química. 1ª. ed. São Paulo: Érica, 2014. 

Ementa PROGRAMAÇÃO APLICADA A ENGENHARIA: Noções de Lógica. 
Introdução a Algoritmos. Resolução de problemas utilizando algoritmos e 
raciocínio lógico. Tipos de Dados. Variáveis e Constantes. Expressões e 
Operadores. Estruturas de Controle: Estruturas Básicas, Estruturas 
Condicionais e Estruturas de Repetição. Estruturas Básicas de Dados: 
Vetores, Matrizes e Registros. Arquivos. Funções. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 - PIVA JÚNIOR, Dilermando [et al.]. Algoritmos e programação de 
computadores. Rio de Janeiro: Campus, 2012. 

2 - SOUZA, Marco Antonio Furlan de [et al.]. Algoritmos e lógica de 
programação: um texto introdutório para engenharia. 2. ed. rev. e ampl. 
São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

3 - MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. 
Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de 
computadores. 25. ed. São Paulo: Érica, 2011. 

Ementa FENÔMENOS DOS TRANSPORTES: Propriedades dos fluidos; Pressão 
e Estática dos fluidos; Cinemática dos Fluidos; Equação da energia para 
regime permanente; Equação da quantidade de movimento para regime 
permanente. Escoamento permanente de fluidos incompressível em condutos 
forçados. Perda de carga em tubulações e perdas locais. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 

1 - BRUNETTI, F. Mecânica dos Fluidos. 2ª Ed. Pearson. 2008. 

2 - HIBBELER, R.C. Mecânica dos Fluidos. 1ª Edição. Editora 

Pearson, 2016. 

3 - FOX, Robert W., PRITCHARD, Philip J. McDONALD, Alan T. 
Introdução à Mecânica dos Fluidos. 9ª edição. LTC, 2018. 
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Bibliografia Complementar: 

1 – WHITE, Frank M. Mecânica dos Fluidos. 8ª edição. ArtMed, 2018. 

2 – CENGEL, Yunus A., CIMBALA, John M. Mecânica dos Fluidos. 3rd 

edição. AMGH, 01/2015. 

3 – ROTAVA, Oscar. Aplicações Práticas em Escoamento de 

Fluidos – Cálculo de Tubulações, Válvulas de Controle e Bombas 

Centrífugas. LTC, 10/2011. 

4 – POTTER, M. C., WIGGERT, D.C. Mecânica dos Fluidos. 

Bookman. 2018. 

5 – WHITE, Frank M. Mecânica dos Fluidos. 8ª edição. ArtMed, 
09/2010. 

Ementa Circuitos Elétricos Lineares: Conceitos básicos de circuitos elétricos 

de Corrente Contínua. Leis básicas de circuitos elétricos. Métodos de 

análise de circuitos elétricos. Teoremas de circuitos elétricos. 

Capacitores e Indutores. Circuitos de primeira ordem. Circuitos de 

Segunda Ordem. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N. O. Fundamentos de 
Circuitos Elétricos – 5ª edição. São Paulo: AMGH, 2013. Disponível em: 
Minha Biblioteca. 

2 - THOMAS, Roland E; ROSA, Albert J.; TOUSSAINT, Gregory J. 
Análise e projeto de circuitos elétricos lineares – 6ª edição. Porto Alegre: 
Bookman, 2011. Disponível em: Minha Biblioteca. 

3 – NAHVI, Mahmood; Edminister, Joseph A. Circuitos Elétricos. 5ª 

Edição. Porto Alegre: Bookman, 2014. Disponível em: Minha Biblioteca. 

Bibliografia Complementar: 

1 - SADIKU, Matthew N. O; MUSA, Sarhan M.; ALEXANDER, Charles 
K. Análise de circuitos elétricos com aplicações. Porto Alegre: AMGH, 
2014. Disponível em: Minha Biblioteca. 

2 – COSTA, Lucas A. et al. Análise de circuitos elétricos. Porto Alegre: 

SAGAH, 2018. Disponível em: Minha Biblioteca. 

3 - MARKUS, Otávio, Circuitos elétricos: corrente contínua e corrente 

alternada: teoria e exercícios – 9ª ed. São Paulo: Érica, 2011. Disponível 

em: Minha Biblioteca. 
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Ementa Projeto Integrador: Levantamento de Cargas Elétricas de uma 
Instalação: Introdução ao estudo de eletricidade abordando os 
fundamentos e conceitos das grandezas elétricas e de circuitos 
elétricos, necessários ao estudante de engenharia elétrica, de forma 
que este desenvolva estudos, projetos e protótipos na área de 
eletricidade, integrando os conhecimentos estudados de forma a 
conceber protótipos que gerem resultados reais. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 - CRUZ, Eduardo C. A. Eletricidade básica: circuitos em corrente 
contínua. São Paulo: Érica, 2014. Disponível em: Minha Biblioteca. 

2 - AIUB, José E. Eletrônica: eletricidade corrente contínua. 15. ed. São 
Paulo: Érica, 2007. Disponível em: Minha Biblioteca. 

3 - GUSSOW, Milton. Eletricidade básica. 2.ed. Porto Alegre. Bookman, 
2009. Disponível em: Minha Biblioteca. 

Bibliografia Complementar: 

1 - FOWLER, Richard. Fundamentos de Eletricidade. 7.ed. Porto 
Alegre: AMGH, 2013. Disponível em: Minha Biblioteca. 

2 - BAUER, Wolfgang. Física para universitários: eletricidade e 
magnetismo. Porto Alegre: AMGH, 2012. Disponível em: Minha 
Biblioteca. 

3 - MARKUS, Otávio, Circuitos elétricos: corrente contínua e corrente 
alternada: teoria e exercícios – 9ª ed. São Paulo: Érica, 2011. Disponível 
em: Minha Biblioteca. 

 

5º PERÍODO 

Ementa Circuitos Elétricos não Lineares: Circuitos CA. Senoides e Fasores. 
Análise em regime estacionário senoidal. Análise de potência em CA. 
Circuitos trifásicos. Circuitos de acoplamentos magnéticos. Resposta de 
frequência. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N. O. Fundamentos de 
Circuitos Elétricos – 5ª edição. São Paulo: AMGH, 2013. Disponível em: 
Minha Biblioteca. 

2 – FILHO, José F. C. B. Circuitos elétricos básicos: análise e projetos em 
regime permanente – 1ª ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2017. Disponível em: 
Minha Biblioteca. 
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3 – THOMAS, Roland E; ROSA, Albert J.; TOUSSAINT, Gregory J. 
Análise e projeto de circuitos elétricos lineares – 6ª edição. Porto Alegre: 
Bookman, 2011. Disponível em: Minha Biblioteca. 

Bibliografia Complementar: 

1 – NAHVI, Mahmood; Edminister, Joseph A. Circuitos Elétricos. 5ª 
Edição. Porto Alegre: Bookman, 2014. Disponível em: Minha Biblioteca. 

2 – SADIKU, Matthew N. O; MUSA, Sarhan M.; ALEXANDER, Charles K. 
Análise de circuitos elétricos com aplicações. Porto Alegre: AMGH, 2014. 
Disponível em: Minha Biblioteca. 

3 – COSTA, Lucas A. et al. Análise de circuitos elétricos. Porto Alegre: 

SAGAH, 2018. Disponível em: Minha Biblioteca. 

4 - MARKUS, Otávio, Circuitos elétricos: corrente contínua e corrente 
alternada: teoria e exercícios – 9ª ed. São Paulo: Érica, 2011. Disponível 
em: Minha Biblioteca. 

Ementa Conversão de Energia: Introdução ao estudo da conversão 
eletromecânica de energia. Conversão eletromecânica de energia no 
campo elétrico. Densidade de energia armazenada nos campos elétrico e 
magnético. Conversão eletromecânica de energia no campo magnético. 
Conversores rotativos magneticamente lineares. Introdução ao estudo 
das máquinas elétricas. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – SIMONE, Gilio A.; CREPPE Renato C. Conversão Eletromecânica 
de Energia – Uma Introdução ao estudo. – 1ª ed. São Paulo: Érica, 2010. 
Disponível em: Minha Biblioteca. 

2 – BEZERRA, Erick C.et al. Conversão de energia. Porto Alegre: 
SAGAH, 2018. Disponível em: Minha Biblioteca. 

3 – UMANS, Stephen D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley – 
7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. Disponível em: Minha Biblioteca. 

Bibliografia Complementar: 

1 – NASCIMENTO JUNIOR, Geraldo C. Máquinas elétricas: teoria e 
ensaios – 4. ed. São Paulo: Érica, 2011. Disponível em: Minha Biblioteca. 

2 – CARVALHO, G. Máquinas elétricas – 1. ed. São Paulo: Érica, 2014. 
Disponível em: Minha Biblioteca. 

3 – OBADOWSKI, Vinícius N. Máquinas elétricas I. Porto Alegre: SAGAH, 
2019. Disponível em: Minha Biblioteca. 

Ementa EMPREENDEDORISMO E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL: 
Responsabilidade social e ambiental. Sustentabilidade empresarial. 
Desenvolvimento e crescimento sustentável. Educação ambiental. Conceitos de 
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empreendedorismo e empreendedor. Empreendedorismo no Brasil e no mundo: 
a nova realidade dos negócios. Características, tipos e habilidades do 
empreendedor. O processo empreendedor e o ciclo de vida das organizações. 
Reconhecimento de oportunidades: dos negócios tradicionais aos de base 
tecnológica. O processo de inovação. As incubadoras de empresa e o apoio ao 
desenvolvimento de novos produtos. Alternativas para captação de recursos 
para novos empreendimentos. Intraempreendedorismo. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – MENDES, Jerônimo. Empreendedorismo 360 a prática na prática. 

3. Rio de Janeiro Atlas, 2017. 

2 – BORGES, Cândido. Empreendedorismo sustentável. - 1ª Ed. São 

Paulo: Saraiva, 2014. 

3 – DORNELAS, J. Empreendedorismo na Prática: Mitos Verdades do 
Empreendedor de Sucesso. Elsevier Brasil. 2013. 

Bibliografia Complementar: 

1 – BESSANT, John; TIDD, Joe. Inovação e empreendedorismo. 

Bookman Editora, 2009. 

2 – AVENI, A. Empreendedorismo Contemporâneo: teorias e 

tipologias. Editora Atlas AS: 2000. 

3 – MATIAS, Marlene. Planejamento, organização e sustentabilidade 

em eventos culturais, sociais e esportivos. Barueri, SP: Manole, 2011. 

4 – ROSA, Henrique, A., FRACETO, F., MOSCHINI-CARLOS, 

organizadores, V. Meio Ambiente e Sustentabilidade.  

5 – PHILIPPI Jr., Arlindo. Sampaio, Carlos Alberto Cioce. Fernandes, 
Valdir. Gestão de natureza pública e sustentabilidade. Barueri, SP: 
Manole, 2012. 

Ementa Máquinas Elétricas: Introdução aos princípios de máquinas. Circuitos 
magnéticos e materiais magnéticos. Transformadores. Princípios de 
conversão eletromecânica de energia. Introdução às máquinas rotativas. 
Fundamentos de máquinas CA. Geradores síncronos. Motores síncronos. 
Máquinas polifásicas de indução. Fundamentos de máquinas CC.  
Máquinas de corrente contínua. Máquinas de relutância variável e 
motores de passo. Motores mono e bifásicos. Controle de velocidade e 
conjugado. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – UMANS, Stephen D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley – 
7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. Disponível em: Minha Biblioteca. 
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2 – MOHAN, Ned. Máquinas elétricas e acionamentos: curso 
introdutório. – 1ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. Disponível em: Minha 
Biblioteca. 

3 – OBADOWSKI, Vinícius N. Máquinas elétricas I. Porto Alegre: 
SAGAH, 2019. Disponível em: Minha Biblioteca. 

4 – TORO, Vicent Del. Fundamentos de Máquinas Elétricas. – 1ª ed. 
Rio de Janeiro: LTC, 1994. Disponível 8 volumes. 

5 – CAPELLI, Alexandre Energia elétrica: qualidade e eficiência para 
aplicações industriais. - 1. ed. - São Paulo: Érica, 2013. 

Bibliografia Complementar: 

1 – NASCIMENTO JUNIOR, Geraldo C. Máquinas elétricas: teoria e 
ensaios – 4ª ed. São Paulo: Érica, 2011. Disponível em: Minha Biblioteca. 

2 – SIMONE, Gilio A. Máquinas de indução trifásicas: teoria e exercícios 
– 2ª ed. -- São Paulo: Érica, 2010. Disponível em: Minha Biblioteca. 

3 – CARVALHO, G. Máquinas elétricas – 1. ed. São Paulo: Érica, 2014. 
Disponível em: Minha Biblioteca. 

4 – FALCONE, Aurio Gilberto. Eletromecânica – volume 1. São Paulo: 
Blucher, 1979. Disponível 9 volumes. 

5 – FALCONE, Aurio Gilberto. Eletromecânica – volume 2. São Paulo: 
Blucher, 1979. Disponível 10 volumes. 

Ementa PI: Projeto de Acionamento de Máquinas Elétricas: 

Estimular o empreendedorismo da profissão de engenharia elétrica a 
partir da avaliação de projetos de acionamentos e utilização de máquinas 
elétricas, em industrias, comércios e nos demais ambientes que 
demandam de grandes quantidades de uso da conversão eletromecânica, 
apresentando a viabilidade técnica e econômica, na escolha ideal de 
máquinas elétricas a partir do princípios de conversão de energia e 
eficiência energética. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – UMANS, Stephen D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley – 
7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. Disponível em: Minha Biblioteca. 

2 – MOHAN, Ned. Máquinas elétricas e acionamentos: curso 
introdutório. – 1ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. Disponível em: Minha 
Biblioteca. 

3 – BORGES, Cândido. Empreendedorismo sustentável. - 1ª Ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014. 

Bibliografia Complementar: 
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1 – MENDES, Jerônimo. Empreendedorismo 360 a prática na prática. 

3. Rio de Janeiro Atlas, 2017. 

2 – DORNELAS, J. Empreendedorismo na Prática: Mitos Verdades do 

Empreendedor de Sucesso. Elsevier Brasil. 2013. 

3 – OBADOWSKI, Vinícius N. Máquinas elétricas I. Porto Alegre: 
SAGAH, 2019. Disponível em: Minha Biblioteca. 

4 – TORO, Vicent Del. Fundamentos de Máquinas Elétricas. – 1ª ed. 
Rio de Janeiro: LTC, 1994. Disponível 8 volumes. 

 

6º PERÍODO 

Ementa Eletromagnetismo: Lei de Coulomb e Intensidade de Campo Elétrico; 
Densidade de Fluxo Elétrico, Lei de Gauss e Divergência; Energia e 
Potencial; Condutores e Dielétricos; Capacitância; Campo Magnético 
Estacionário; Forças Magnéticas, Materiais e Indutância; Campos 
Variantes no Tempo e Equações de Maxwell. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – SADIKU, Matthew N. O. Elementos de eletromagnetismo. 5. ed. Porto 
Alegre, RS: Bookman, 2012. 

2 – REGO, Ricardo do. Eletromagnetismo Básico. 1ª edição, LTC. 2010. 

3 – HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos 
de Física. Vol. 3. 10ª edição. 2016. 

Bibliografia Complementar: 

1 – HAYT JUNIOR, William Hart; BUCK, John A. Eletromagnetismo. 8. ed. 
Porto Alegre: AMGH, 2013. 

2 – WENTWORTH, Stuart M. Fundamentos de Eletromagnetismo. 1ª 
Edição, LTC, 2006. 

3 – WENTWORTH, Stuart M. Eletromagnetismo aplicado: abordagem 
antecipada das linhas de transmissão. Bookman Editora, 2009. 

4 – WENTWORTH, Stuart M. Fundamentos de eletromagnetismo com 
aplicações em engenharia. Grupo Gen-LTC, 2000. 

5 – EDMINISTER, J. A. Eletromagnetismo. Porto Alegre: Bookman, 2013. 

Ementa Instalações Elétricas Prediais e Industriais: 

Símbolos gráficos e materiais elétricos utilizados em instalações elétricas. 
Dimensionamento de condutores, eletrodutos e dispositivos de proteção. 
Prumadas. Luminotécnica. Tomadas de uso geral e específico. Comando 
simples, three-way e four- way. Montagem e instalação de lâmpadas 
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fluorescentes. Dimensionamento de proteção de circuitos. Projeto 
completo de iluminação predial segundo as normas vigentes. Elaboração 
de diagramas unifilares. Dimensionamento de entradas de energia. 
Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. Instalações 
telefônicas prediais. Cabeamento estruturado. Noções de Subestações 
Abaixadoras/Elevadoras de Tensão. Noções de sistemas de prédio 
inteligente. Instalações elétricas industriais. Instalação para consumidores 
primários e secundários. Comando e proteção em circuitos monofásicos e 
trifásicos. Comando e proteção de máquinas rotativas de C.C. e C.A.  

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – CREDER, Hélio. Instalações Elétricas. 16ª edição. LTC, 02/2016. 

2 – MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais: de acordo 
com a norma brasileira NBR 5419:2015. 9ª. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 
2018. 

3 – CRUZ, Eduardo Alves, ANICETO, Larry Aparecido. Instalações 
Elétricas: Fundamentos, Prática e Projetos em Instalações Residenciais e 
Comerciais. 2ª edição. Érica, 06/2012.  

Bibliografia Complementar: 

1 – NISKIER, Júlio. Manual de Instalações Elétricas. 2ª edição. LTC,  
2014. 

2 – GEBRAN, Amaury Pessoa, RIZZATO, Flávio Adalberto Poloni. 
Instalações Elétricas Prediais. Bookman, 2017. 

3 – FILHO, Domingos Lima. Projetos de Instalações Elétricas Prediais. 12ª 
edição. Érica, 2011. 

4 – NERY, Norberto, KANASHIRO, Nelson Massao. Instalações Elétricas 

Industriais. 2ª edição. Érica, 06/2014. 

5 – FILHO, MAMEDE, João. Instalações Elétricas Industriais. 9ª edição. 
LTC, 2017. 

Ementa Instrumentação: 

Instrumentação Industrial; Conceitos e principais aplicações dos sensores 
indutivos, capacitivos e ultrassônico. fotosensores; tacogerador; encoder 
incremental e absoluto; Célula de carga; laser; interferômetro; sensores 
de velocidade, força, pressão, vazão, temperatura, umidade e pH; 
Atuadores eletro-hidro-pneumáticos. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – ALVES, José Luiz Loureiro. Instrumentação, Controle e Automação de 
Processos. Grupo Gen-LTC, 2000. 
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2 – FRANCHI, Claiton Moro. Instrumentação de Processos Industriais: 
Princípios e Aplicações. 1ª ed. São Paulo: Érica, 2015. 

3 - BALBINOT, Alexandre. Instrumentação e fundamentos de medidas - 
3. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2019. 

Bibliografia Complementar: 

1 – STEVAN, Sergio Luiz; SILVA, Rodrigo Adamshuk. Automação e 
instrumentação industrial com Arduino: teoria e projetos. Saraiva 
Educação SA, 2015. 

2 – LIRA, Francisco Adval de Metrologia - Conceitos e Práticas de 
Instrumentação - 1. ed. - São Paulo: Érica, 2014. 

3 – SOUZA Giancarlo de; et al. Medidas em engenharia elétrica – Porto 
Alegre: SAGAH, 2018. 

4 – FIALHO, Arivelto Bustamante. Automação hidráulica: projetos, 
dimensionamento e análise de circuitos. São Paulo: Editora Érica, 2004. 

5 – FILIPPO FILHO, Guilherme. Automação de processos e de sistemas. 
1ª. ed. São Paulo: Érica, 2014. 

Ementa Sistemas Elétricos de Potência: 

Obtenção de sistema polifásicos. Sistemas trifásicos simétricos e 
equilibrados com carga equilibrada e desequilibrada. Sistema trifásicos 
com indutâncias mútuas quaisquer. Sistema trifásicos simétricos ou 
assimétricos com cargas desequilibradas. Potência em sistemas de 
trifásicos. Representação de redes trifásicas por diagrama unifilar. 
Modelos para representação de carga. Valores percentuais e por unidade 
(pu). Teorema fundamental de componentes simétricos. Mudança no 
primeiro fasor da sequência. Aplicação a sistemas trifásicos. 
Representação de redes por seus diagramas sequenciais. Resolução de 
redes trifásicas simétricas e equilibradas com cargas desequilibradas.  

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – MOHAN, Ned. Sistemas Elétricos de Potência: Curso Introdutório. 
2012. 

2 – BINOTTO, Jessica Marques; ZAMODZKI, Rafael; TEIXEIRA, Gerson 
Paz. Sistemas elétricos: componentes – Porto Alegre: SAGAH, 2018. 

3 – MAMEDE FILHO, João; MAMEDE, Daniel Ribeiro. Proteção de 
Sistemas Elétricos de Potência. Grupo Gen-LTC, 2000. 

Bibliografia Complementar: 

1 – PINTO, Milton de Oliveira. Energia elétrica geração, transmissão e 
sistemas interligados. 1. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2018. 
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2 – COSTA, Lucas Araujo da; et al. Análise de circuitos elétricos – Porto 
Alegre: SAGAH, 2018. 

3 – SADIKU, Matthew N. O; Musa, Charles K. Alexander. Análise de 
circuitos elétricos com aplicações  – Porto Alegre : AMGH, 201 

Ementa PI: Projeto de Instalações Elétricas: 

Discutir e interpretar o sistema elétricos de potência a partir da 
composição das instalações elétricas prediais e industriais. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – CREDER, Hélio. Instalações Elétricas. 16ª edição. LTC, 02/2016. 

2 – MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais: de acordo 
com a norma brasileira NBR 5419:2015. 9ª. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 
2018. 

3 – MOHAN, Ned. Sistemas Elétricos de Potência: Curso Introdutório. 
2012. 

4 – SADIKU, Matthew N. O. Elementos de eletromagnetismo. 5. ed. Porto 
Alegre, RS: Bookman, 2012. 

Bibliografia Complementar: 

3 – SOUZA Giancarlo de; et al. Medidas em engenharia elétrica – Porto 
Alegre: SAGAH, 2018. 

 

7º PERÍODO 

Ementa Automação e Controle: 

Sistemas de produção e automação. Conceitos básicos de controle. 
Sistemas de controle. Modelos de sistemas. Loop causal. Realimentação 
positiva/negativa. Diagramas de processo. Sistemas supervisores. 
Função de transferência. Método do lugar das raízes. Análise no domínio 
da frequência. Sistemas de controle PD, PI e PID. Transdutores. CLP.  

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – NATALE, Ferdinando. Automação Industrial. 10ª ed. rev. São Paulo: 
Érica, 2008. 

2 – SILVEIRA, Paulo Rogério da. Automação e Controle discreto. 9. ed. 
São Paulo: Érica, 1998. 

3 – ALVES, José Luiz Loureiro. Instrumentação, Controle e Automação de 
Processos. Grupo Gen-LTC, 2000. 

Bibliografia Complementar: 
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1 – BONACORSO, Nelso Gauze; NOLL, Valdir. Automação 
eletropneumática. 

Saraiva Educação SA, 2000. 

2 – FIALHO, Arivelto Bustamante. Automação hidráulica: projetos, 
dimensionamento e análise de circuitos. São Paulo: Editora Érica, 2004. 

3 – CAPELLI, Alexandre. Automação industrial: controle do movimento e 
processo contínuos. Ed. Érica, 2008. 

4 – STEVAN, Sergio Luiz; SILVA, Rodrigo Adamshuk. Automação e 
instrumentação industrial com Arduino: teoria e projetos. Saraiva 
Educação SA, 2015. 

5 – DE MORAES, Cícero Couto; DE LAURO CASTRUCCI, Plínio. 
Engenharia de Automação Industrial. Grupo Gen-LTC, 2000.  

Ementa Eletrônica Digital: 

Sistemas numéricos. Portas lógicas básicas. Álgebra de Boole e 
Simplificação de Circuitos Lógicos. Circuitos Combinacionais. Sistemas 
sequenciais Flip-flops, Registradores e Contadores. Conversores 
Digital/Analógico e Analógico/Digital. Circuitos Multiplex, Demultiplex e 
Memórias. Familiais de Circuitos Lógicos, 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – IDOETA, Ivan Valeiji; CAPUANO Francisco Gabriel. Elementos de 
Eletrônica - 41.ed. São Paulo: Érica, 2012. 

2 – SZAJNBERG, Mordka. Eletrônica digital: teoria, componentes e 
aplicações - 1. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

3 – ARAÚJO, Celso de; CRUZ, Eduardo Cesar Alves; CHOUERI 
JÚNIOR, Salomão. Eletrônica Digital - 1. ed. - São Paulo: Érica, 2014  

Bibliografia Complementar: 

1 – GARCIA, Paulo Alves; MARTINI, José Sidnei Colombo. Eletrônica 
Digital: Teoria e Laboratório – 2. ed. São Paulo: Érica, 2008. 

2 – TOKHEIM, Roger. Fundamentos de eletrônica digital: sistemas 
combinacionais. Volume I – 7. ed.– Porto Alegre: AMGH, 2013. 

3 – TOKHEIM, Roger. Fundamentos de eletrônica digital: sistemas 
sequênciais. Volume II – 7. ed.– Porto Alegre: AMGH, 2013. 

4 – LENZ, Maikon Lucian; MORAES, Marlon Leandro. Eletrônica – Porto 
Alegre: SAGAH, 2019. 

5 – HETEM JUNIOR, Annibal. Fundamentos de informática: eletrônica 
digital. - Rio de Janeiro: LTC, 2010. 
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Ementa Microprocessadores e Microcontroladores: 

Conceitos fundamentais dos sistemas de microprocessados e 
microcontrolados. Arquitetura básica de microprocessadores 
microcontroladores. Conjunto de instruções para microprocessados e 
microcontrolados. Fluxograma e programação em Assembly. Sub-Rotinas 
e linguagem de programação estruturada. Portas de entrada e saída. 
Conversor Analógico-Digital. Interrupções básicas. Contadores. Interfaces 
de comunicação. Controle de displays. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – BAER, Jean-Loup. Arquitetura de microprocessadores: do simples 
pipeline ao multiprocessador em chip - Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

2 – DELGADO, José; RIBEIRO Carlos. Arquitetura de computadores - 5° 
ed. atual. - Rio de Janeiro: LTC, 2017. 

3 – LENZ, Maikon Lucian; TORRES, Fernando Esquírio. 
Microprocessadores – Porto Alegre: SAGAH, 2019. 

Bibliografia Complementar: 

1 – WEBER, Raul Fernando. Fundamentos de arquitetura de 
computadores– 4. ed. – Porto Alegre: Bookman, 2012. 

2 – GIMENEZ, Salvador Pinillos Microcontroladores 8051: teoria e prática. 
1° ed. - São Paulo: Érica, 2010. 

3 – PAIXÃO, Renato Rodrigues. Arquitetura de computadores. 1° ed. São 
Paulo: Érica, 2014. 

4 – ZANCO, Wagner da Silva. Microcontroladores PIC: técnicas de 
software e hardware para projetos de circuitos eletrônicos com base no 
PIC16F877A. - 2. ed. - São Paulo: Érica, 2008. 

5 - Monk, Simon. Programação com Arduino: começando com sketches. 
2. ed. – Porto Alegre: Bookman, 2017. 

Ementa Servomecanismos: 

Introdução a servoacionamentos. Servomotores. Servoconversores. 
Modelo Matemático de Controle de Servoacionamentos. 
Dimensionamento de Servoacionamentos. Arquitetura de 
Servoacionamentos de Potência. Aplicações de Servoacionamentos. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – SCHEFFER, Eduardo; NERY, Eduardo Gabe; LEANDRO, Jordana. 
Teoria de controle e servomecanismo – Porto Alegre: SAGAH, 2018. 

2 – PENEDO, Sergio Ricardo Master. Servoacionamento: arquitetura e 
aplicações. - 1. ed. - São Paulo: Érica, 2014. 
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3 – PETRUZELLA, Frank D. Motores elétricos e acionamentos. – Porto 
Alegre : AMGH, 2013. 

Bibliografia Complementar: 

1 – CHAPMAN, Stephen J. Fundamentos de máquinas elétricas. – 5. ed. 
– Porto Alegre: AMGH, 2013. 

2 – UMANS, Stephen D. Máquinas elétricas de Fitzgerald e Kingsley – 7. 
ed. – Porto Alegre: AMGH, 2014. 

3 – BRITO, Fabio. Sensores e Atuadores. São Paulo: Érica, 2017. 

4 - SILVEIRA, Paulo Rogério; DOS SANTOS, Winderson E. Automação e 
Controle Discreto 9. ed. - São Paulo: Érica, 1998  

Ementa PI: Protótipo de Sistema Automatizado: 

Realizar a construção de protótipo de um sistema automatizado a partir da 
integralização dos conhecimentos de eletrônica digital, sistemas 
microprocessados, servomecanismo e automação e controle. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – BAER, Jean-Loup. Arquitetura de microprocessadores: do simples 
pipeline ao multiprocessador em chip - Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

2 – NATALE, Ferdinando. Automação Industrial. 10ª ed. rev. São Paulo: 
Érica, 2008. 

3 – SCHEFFER, Eduardo; NERY, Eduardo Gabe; LEANDRO, Jordana. 
Teoria de controle e servomecanismo – Porto Alegre: SAGAH, 2018. 

Bibliografia Complementar: 

1 – IDOETA, Ivan Valeiji; CAPUANO Francisco Gabriel. Elementos de 
Eletrônica - 41.ed. São Paulo: Érica, 2012. 

2 – DELGADO, José; RIBEIRO Carlos. Arquitetura de computadores - 5° 
ed. atual. - Rio de Janeiro: LTC, 2017. 

3 – PENEDO, Sergio Ricardo Master. Servoacionamento: arquitetura e 
aplicações. - 1. ed. - São Paulo: Érica, 2014. 

4 – SILVEIRA, Paulo Rogério da. Automação e Controle discreto. 9. ed. 
São Paulo: Érica, 1998. 

 

8º PERÍODO 

Ementa Eficiência Energética e Energias Renováveis: 

Energia e panorama energético. Elementos de engenharia 
termodinâmica. Máquinas e processos de transformação de energia 
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térmica. Combustão e combustíveis. Motores e geradores elétricos. 
Armazenamento de energia. Geração distribuída e redes inteligentes. 
Energia eólica. Fundamentos da utilização de energia solar. Energia solar, 
tecnologia e aplicações. Cogeração de energias térmica e eletromecânica 
energia das marés e ondas. Economia do hidrogênio. Eficiência 
energética. Análise de investimentos aplicados a projetos de energia. 
Questões ambientais e licenciamento ambiental. Legislação e regulação. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – NETO, Alberto Hernandez; et al. Energias renováveis, geração 
distribuída e eficiência energética - 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. 

2 – REIS, Lineu Belico dos, FADIGAS, Eliane A. f. Amaral; CARVALHO, 
Cláudio Elias. Energia, recursos naturais e a prática do desenvolvimento 
sustentável. 2. ed. - Barueri, SP: Manole, 2012. 

3 – BARROS, Benjamim Ferreira de; Borelli, Reinaldo; Gedra, Ricardo 
Luis. Eficiência energética: técnicas de aproveitamento, gestão de 
recursos e fundamentos. São Paulo: Érica, 2015. 

Bibliografia Complementar: 

1 – ROMÉRO, Marcelo de Andrade; REIS, Lineu Belico dos. Eficiência 
energética em edifícios. Barueri, SP: Manole, 2012. 

2 – FERREIRA, Heline Sivini; LEITE, José Rubens Morato. 
Biocombustíveis – fonte de energia sustentável?: considerações jurídicas, 
técnicas e éticas. São Paulo: Saraiva, 2010. 

3 – REIS, Lineu Belico dos; SANTOS, Eldis Camargo. Energia elétrica e 
sustentabilidade: aspectos tecnológicos, socioambientais e legais – 2° ed. 
Barueri, SP: Manole, 2014. 

4 – CAPELLI, Alexandre. Energia elétrica: qualidade e eficiência para 
aplicações industriais - 1. ed. - São Paulo: Érica, 2013. 

5 - BALFOUR, John; SHAW Michael; NASH Nicole Bremer. Introdução ao 
projeto de sistemas fotovoltaicos – 1. ed. – Rio de Janeiro: LTC, 2019. 

Ementa Eletrônica de Potência: 

Conversores CA-CC. Conversores CC-CC. Conversores CC-CA. 
Conversores CA-CA. Conversores ressonantes. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – HART, Daniel W. Eletrônica de potência – Dados eletrônicos. – Porto 
Alegre: AMGH, 2011. 

2 – MOHAN, Ned. Eletrônica de potência: curso introdutório – 1. ed. – Rio 
de Janeiro: LTC, 2014. 
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3 – ARRABAÇA, Devair Aparecido; GIMENEZ Salvador Pinillos. 
Eletrônica de potência: conversores de energia (CA/CC): teoria, prática e 
simulação. – 2. ed. – São Paulo: Érica, 2016. 

Bibliografia Complementar: 

1 – BALDNER, Felipe de Oliveira; et al. Eletrônica de potência. – Porto 
Alegre: SAGAH, 2018 

2 – MARRAUI, Fauzi; et al. Eletrônica de potência I. – Porto Alegre: 
SAGAH, 2019. 

3 – ARRABAÇA, Devair Aparecido; GIMENEZ, Salvador Pinillos. 
Conversores de energia elétrica CC/CC para aplicações em eletrônica de 
potência: conceitos, metodologia de análise e simulação. - 1. ed. -- São 
Paulo: Érica, 2013. 

4 – SILVA, Fabricio Ströher da; CUKLA, Anselmo Rafael; LENZ Maikon 
Lucian. Eletrônica industrial. – Porto Alegre: SAGAH, 2018. 

5 - ALMEIDA, José Luiz Antunes de. Eletrônica industrial: conceitos e 
aplicações com SCRs e TRIACs. - 1. ed. - São Paulo: Érica, 2014.  

Ementa Geração e Distribuição de Energia Elétrica: 

Geração de energia elétrica e o desenvolvimento sustentável. Centrais 
hidrelétricas. Centrais termelétricas. Sistemas solares para geração de 
eletricidade. Sistemas híbridos. Energia dos oceanos. Células a 
combustível. Aspectos técnicos e econômicos da integração da geração 
aos sistemas elétricos de potência. Redes de distribuição de energia 
elétrica. Subestação de energia elétrica. Equipamentos para sistemas de 
distribuição de energia elétrica. Distúrbios presentes nos sistemas de 
distribuição de energia elétrica. Gerenciamento de energia elétrica. 
Legislação da ANEEL. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – REIS, Lineu Belico dos Geração de energia elétrica. -2. ed. -Barueri, 
SP: Manole, 2011. 

2 – BORGES NETO, Manuel Rangel. CARVALHO, Paulo Cesar Marques 
de. Geração de energia elétrica: fundamentos. - 1. ed. -- São Paulo: Érica, 
2012. 

3 – BARROS, Benjamin Ferreira de; BORELLI, Reinaldo; GEDRA, Ricardo 
Luis. Geração, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica. -
1. ed. - São Paulo: Érica, 2014.  

Bibliografia Complementar: 

1 – MAMEDE FILHO, João. Manual de equipamentos elétricos.5° ed. - Rio 
de Janeiro: LTC, 2019. 
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2 – FRIEDRICH, Delmonte N.; et al. Equipamentos elétricos. – Porto 
Alegre: SAGAH, 2018.  

3 – PINTO, Milton de Oliveira. Energia elétrica: geração, transmissão e 
sistemas interligados. - 1. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2018. 

3 – HERNANDEZ NETO, Alberto; et al. Energias renováveis, geração 
distribuída e eficiência energética. - 1. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2019. 

5 – Barros, Benjamim Ferreira de.; GEDRA, Ricardo Luis. Cabine 
Primária: subestações de alta tensão de consumidor. - 4. ed. - São Paulo: 
Érica, 2015. 

Ementa Transmissão de Energia Elétrica: 

Classificação das linhas de transmissão. Linhas de transmissão no Brasil. 
Histórico da transmissão em CA. Comparações entre a transmissão em 
CA e transmissão em CC. Escolha da tensão de transmissão. Escolha 
econômica da tensão de transmissão. Sistemas CC de transmissão. Efeito 
corona. Modelagem de linhas de transmissão. Parâmetros de uma linha 
de transmissão. Indutância. Transposição de linhas de transmissão. 
Flecha em linhas aéreas de transmissão. Impacto ambiental das linhas de 
transmissão. Torres de transmissão de energia elétrica. Condutores de 
transmissão de energia elétrica. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – WENTWORTH, Stuart M. Fundamentos de Eletromagnetismo. 1ª 
Edição, LTC, 2006. 

2 – BARROS, Benjamin Ferreira de; BORELLI, Reinaldo; GEDRA, Ricardo 
Luis. Geração, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica. -
1. ed. - São Paulo: Érica, 2014.  

3 – MAMEDE FILHO, João. Manual de equipamentos elétricos.5° ed. - Rio 
de Janeiro: LTC, 2019. 

Bibliografia Complementar: 

1 – HAYT JUNIOR, William Hart; BUCK, John A. Eletromagnetismo. 8. ed. 
Porto Alegre: AMGH, 2013. 

2 – PINTO, Milton de Oliveira. Energia elétrica: geração, transmissão e 
sistemas interligados. - 1. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2018. 

3 – FRIEDRICH, Delmonte N.; et al. Equipamentos elétricos. – Porto 
Alegre: SAGAH, 2018.  

4 – Barros, Benjamim Ferreira de.; GEDRA, Ricardo Luis. Cabine 
Primária: subestações de alta tensão de consumidor. - 4. ed. - São Paulo: 
Érica, 2015. 
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5 – BINOTTO, Jessica Marques; ZAMODZKI, Rafael; TEIXEIRA, Gerson 
Paz. Sistemas elétricos: componentes – Porto Alegre: SAGAH, 2018. 

Ementa PI: Análise Econômica de um Projeto de Instalação: 

Avaliar a importância da evolução tecnológica da eletrônica de potência 
para eficiência energética e energias renováveis no sistema de geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – NETO, Alberto Hernandez; et al. Energias renováveis, geração 
distribuída e eficiência energética - 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. 

2 – HART, Daniel W. Eletrônica de potência – Dados eletrônicos. – Porto 
Alegre: AMGH, 2011. 

3 – BARROS, Benjamin Ferreira de; BORELLI, Reinaldo; GEDRA, Ricardo 
Luis. Geração, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica. -
1. ed. - São Paulo: Érica, 2014.  

Bibliografia Complementar: 

1 – PINTO, Milton de Oliveira. Energia elétrica: geração, transmissão e 
sistemas interligados. - 1. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2018. 

2 – BARROS, Benjamim Ferreira de; Borelli, Reinaldo; Gedra, Ricardo 
Luis. Eficiência energética: técnicas de aproveitamento, gestão de 
recursos e fundamentos. São Paulo: Érica, 2015 

3 – MOHAN, Ned. Eletrônica de potência: curso introdutório – 1. ed. – Rio 
de Janeiro: LTC, 2014. 

4 – ARRABAÇA, Devair Aparecido; GIMENEZ Salvador Pinillos. 
Eletrônica de potência: conversores de energia (CA/CC): teoria, prática e 
simulação. – 2. ed. – São Paulo: Érica, 2016. 

 

9º PERÍODO 

Ementa Eletrônica Analógica: 

Física básica dos semicondutores. Modelos de diodos. Circuitos com 
diodos. Diodos para aplicações especiais. Transistores de junção bipolar. 
Circuito de polarização de transistor. Amplificadores com TBJ. 
Transistores de efeito de campo. Amplificadores com JFET. Transistor de 
efeito de campo com óxido de semicondutor e metal. Amplificadores com 
MOSFET. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – MALVINO, Albert; BATES, David. Eletrônica. Volume I. 8° ed. São 
Paulo: AMGH EDITORA, 2016. 
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2 – RAZAVI, Behzad. Fundamentos de microeletrônica. - 2. ed. - Rio de 
Janeiro: LTC, 2017. 

3 – DUARTE, Marcelo de Almeida. Eletrônica analógica básica. - 1. ed. - 
Rio de Janeiro: LTC, 2017. 

Bibliografia Complementar: 

1 –SCHULER, Charles. Eletrônica I. – 7. ed. – Porto Alegre: AMGH, 2013. 

2 – CAPUANO, Francisco Gabriel; MARINO, Maria A. Mendes. 
Laboratório de Eletricidade e Eletrônica. - 24. ed. -- São Paulo: Érica, 
2007. 

3 – CRUZ, Eduardo C. Alves; CHOUERI JÚNIOR, Salomão. Eletrônica 
analógica. - 2.ed. - São Paulo: Érica, 2014. 

4 – MALOBERTI, Franco. Entendendo microeletrônica: uma abordagem 
top-down. - 1. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2015. 

5 – SILVA, Fabricio Ströher da; CUKLA, Anselmo Rafael; LENZ, Maikon 
Lucian. Eletrônica industrial. – Porto Alegre: SAGAH, 2018. 

Ementa Proteção de Sistemas Elétricos: 

Elementos da proteção. Transformadores de medida. Relés de proteção. 
Proteção de transformadores. Proteção de geradores. Proteção de 
motores elétricos. Proteção de sistemas de distribuição. Proteção de 
linhas de transmissão. Proteção de barramentos. Proteção de capacitores. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – MAMEDE FILHO, João; MAMEDE, Daniel Ribeiro. Proteção de 
sistemas elétricos de potência. - Rio de Janeiro: LTC, 2017. 

2 – MAMEDE FILHO, João; MAMEDE, Daniel Ribeiro. Proteção de 
Sistemas Elétricos de Potência. Grupo Gen-LTC, 2000. 

3 – MAMEDE FILHO, João Manual de equipamentos elétricos. - 5. ed. - 
Rio de Janeiro: LTC, 2019. 

Bibliografia Complementar: 

1 – MOHAN, Ned. Sistemas Elétricos de Potência: Curso Introdutório. 
2012. 

2 – BINOTTO, Jessica Marques; ZAMODZKI, Rafael; TEIXEIRA, Gerson 
Paz. Sistemas elétricos: componentes – Porto Alegre: SAGAH, 2018. 

3 – BARROS, Benjamim Ferreira de; GEDRA, Ricardo Luis. Cabine 
Primária: subestações de alta tensão de consumidor. - 4. ed. - São Paulo: 
Érica, 2015. 

Ementa Sistemas de Telecomunicação: 
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Introdução a sistemas de telecomunicações. Processo de comunicação. 
Representação de sinais e sistemas. Teoria da probabilidade. Ruído. 
Teoria da informação e codificação. Meios de transmissão. Propagação 
de ondas. Espectro de frequência. Unidades de medidas. Frequência e 
acústica. Comunicação por micro-ondas. Filtros. Circuitos ressonantes. 
Redes de telecomunicações. Antenas. Redes sem fio. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – SOARES NETO, Vicente Telecomunicações avançadas e as 
tecnologias aplicadas. – São Paulo: Érica, 2018. 

2 – MEDEIROS, Julio Cesar de O. Princípios de telecomunicações: teoria 
e prática. - 5. ed. rev. - São Paulo: Érica, 2016. 

3 - ALENCAR, Marcelo Sampaio de. Telefonia Digital. - 5. ed. - São Paulo: 
Érica, 2011. 

Bibliografia Complementar: 

1 – CAVALCANTE, José Ranieri Ribeiro. Gestão de telecomunicações: 
uma abordagem para grandes usuários. - 1. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 
2014. 

2 – CAMPOS, Antônio Luiz Pereira de Siqueira. Laboratório de princípios 
de telecomunicações. - 1. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2015. 

3 – FLOYD, Thomas L. Sistemas digitais: fundamentos e aplicações. – 9. 
ed. – Porto Alegre: Bookman, 2007. 

4 – CARVALHO, Luiz Pinto de. Introdução a sistemas de 
telecomunicações: abordagem histórica. - 1. ed. - Rio de janeiro: LTC, 
2014. 

Ementa Estágio Supervisionado I: 

O Estágio Supervisionado de caráter obrigatório poderá ser realizado em 
qualquer lugar do Brasil, ou mesmo no exterior, pois o aluno terá a 
liberdade de escolha do lugar em que ele realizará seu estágio. Realizar 
as atividades em conformidade com o Manual de Estágio Curricular. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de 
fichamentos, resumos, resenhas. 12ª Edição. Atlas. 2014. 

2 – LOZADA, Gisele. Metodologia científica. Porto Alegre: SAGAH, 2018. 

3 – MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa 
científica. 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 2019.  

Bibliografia Complementar: 
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1 – BREVIDELLI, Maria Meimei. Metodologia da pesquisa. São Paulo: 
Érica, 2017. 

2 – ESTRELA, Carlos. Metodologia científica: ciência, ensino, pesquisa 
3ª. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2018. 

3 – DE SORDI, José Osvaldo. Elaboração de Pesquisa Científica: 
seleção, leitura e redação. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

4 – Brasil. Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o 
estágio de estudantes. 

 

10º PERÍODO 

Ementa Análise da Qualidade de Energia: 

Interpretação da qualidade de energia. Qualidade da energia por 
segmento. Conceito dos distúrbios que influências na qualidade de 
energia. Cuidados com qualidade de energia. Soluções para a qualidade 
da energia elétrica. Normalização 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – MARTINHO, Edson Distúrbios da energia elétrica. - 3. ed. - São Paulo: 
Érica, 2013. 

2 – CAPELLI, Alexandre. Energia elétrica: qualidade e eficiência para 
aplicações industriais. - 1. ed. - São Paulo: Érica, 2013. 

3 – REIS, Lineu Belico dos; FADIGAS, Eliane A. f. Amaral; CARVALHO, 
Cláudio Elias. Energia, recursos naturais e a prática do desenvolvimento 
sustentável. 2. ed. - Barueri, SP: Manole, 2012. 

Bibliografia Complementar: 

1 – BARROS, Benjamim Ferreira de; BORELLI, Reinaldo; GEDRA, 
Ricardo Luis. Gerenciamento de Energia: ações administrativas e técnicas 
de uso adequado da energia. - São Paulo: Érica, 2016. 

2 – SANTOS, Thauan; SANTOS, Luan. Economia do meio ambiente e da 
energia: fundamentos teóricos e aplicações. - 1. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 
2018. 

3 – REIS, Lineu Belico dos; SANTOS, Eldis Camargo. Energia elétrica e 
sustentabilidade: aspectos tecnológicos, socioambientais e legais. – 2. ed. 
Barueri, SP: Manole, 2014. 

4 – HERNANDEZ NETO, Alberto; et al. Energias renováveis, geração 
distribuída e eficiência energética. - 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019 

Ementa Transmissão Digital: 
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Fundamentos de comunicação de informação. Serviços de 
telecomunicações. Meios de transmissão de dados. Sistemas de 
modulação. Transformação de sinais analógicos em digitais. Modulação 
por pulsos. Técnicas de modulação em modem. Conceitos básicos de 
antenas. Radiofusão digital. Comunicação por satélite.  

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – SOARES NETO, Vicente. Sistemas de comunicação: serviços, 
modulação e meios de transmissão. – 1. ed. – São Paulo: Érica, 2015. 

2 – ROCHOL, Juergen. Comunicação de dados. Porto Alegre: Bookman, 
2012. 

3 – FOROUZAN, Behrouz A. Comunicação de dados e redes de 
computadores. – 4. ed. – Porto Alegre: AMGH, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

1 – ROCHOL, Juergen. Sistemas de comunicação sem fio: conceitos e 

aplicações. Porto Alegre: Bookman, 2018. 

2 – FITZGERALD, Jerry; DENNIS, Alan. Comunicações de dados 
empresariais e redes. - Rio de Janeiro: LTC, 2010. 

3 – CAPUANO, Francisco Gabriel. Sistemas digitais: circuitos 
combinacionais e sequenciais. - 1. ed. - São Paulo: Érica, 2014. 

4 – FLOYD, Thomas L. Sistemas: fundamentos e aplicações. – 9. ed. – 
Porto Alegre : Bookman, 2007. 

Ementa Inteligência Artificial: 

Introdução à inteligência artificial. Preparação de dados. Modelos 
preditivos. Modelos descritivos. Representação de conhecimento e 
raciocínio automático. Aprendizado de máquinas. Tópicos avançados. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – FACELI, Katti; et al. Inteligência Artificial: Uma Abordagem de 
Aprendizagem de Máquina. - Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

2 – COPPIN, Ben. Inteligência artificial. - Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

3 – SILVA, Fabrício Machado da;.et al. Inteligência artificial. – Porto 
Alegre: SAGAH, 2019. 

Bibliografia Complementar: 

1 – VAHID, Frank. Sistemas digitais: projeto, otimização e HDLs. Porto 
Alegre: Bookman, 2008. 

2 – MORAIS, Izabelly Soares de.et al. Introdução a Big Data e Internet das 
Coisas (IoT). – Porto Alegre: SAGAH, 2018. 
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3 – MONK, Simon. Internet das coisas: uma introdução com o Photon.– 
Porto Alegre: Bookman, 2018. 

Ementa Estágio Supervisionado II: 

O Estágio Supervisionado de caráter obrigatório poderá ser realizado em 
qualquer lugar do Brasil, ou mesmo no exterior, pois o aluno terá a 
liberdade de escolha do lugar em que ele realizará seu estágio. Realizar 
as atividades em conformidade com o Manual de Estágio Curricular. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – FARIAS FILHO, Milton Cordeiro. Planejamento da pesquisa científica. 
2ª. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

2 - LOZADA, Gisele. Metodologia científica. Porto Alegre: SAGAH, 2018. 

3 - MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa 
científica. 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 

 Bibliografia Complementar: 

1 – BREVIDELLI, Maria Meimei. Metodologia da pesquisa. São Paulo: 
Érica, 2017. 

2 – ESTRELA, Carlos. Metodologia científica: ciência, ensino, pesquisa 
3ª. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2018. 

3 – DE SORDI, José Osvaldo. Elaboração de Pesquisa Científica: 
seleção, leitura e redação. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

4 – Brasil. Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o 
estágio de estudantes. 

Ementa Trabalho de Conclusão de Curso: 

Justificativa, metodologia e fontes. A determinação dos objetivos. O 
embasamento teórico. O projeto de pesquisa, estrutura e formatação. A 
redação científica: ética e legitimidade do saber. Normas técnicas para 
formatação do TCC: artigo científico e monografia. Confecção de projeto 
final que envolva os conhecimentos adquiridos durante o curso. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

1 – RAMOS, Albenides. Metodologia da pesquisa científica: como uma 
monografia pode abrir o horizonte do conhecimento. São Paulo: Atlas, 
2009. 

2 – CASA NOVA, Silvia Pereira de Castro...[et al.] TCC Trabalho de 
conclusão de curso. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. 

3 – BIRRIEL, Eliena Jonko. TCC para ciências exatas: trabalho de 
conclusão de curso com exemplos práticos. 1ª. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2017. 
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 Bibliografia Complementar: 

1 – BREVIDELLI, Maria Meimei. Metodologia da pesquisa. São Paulo: 
Érica, 2017. 

2 – ESTRELA, Carlos. Metodologia científica: ciência, ensino, pesquisa. 
3ª. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2018. 

3 – DE SORDI, José Osvaldo. Elaboração de Pesquisa Científica: seleção, 
leitura e redação. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
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4.8 Metodologia 
 

As políticas educacionais sofreram importantes transformações nas 

últimas décadas. A reboque dessa proposta surgiu a necessidade de 

qualificação profissional para que sustentasse a implantação e implementação 

das ações, concebendo educação como uma resposta direta dos determinantes 

sociais e esses como norte das práticas pensadas para esse modelo. 

O currículo é concebido e revisado de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais na busca da inovação metodológica atendendo aos 

novos paradigmas, sendo organizados a fim de desenvolver as habilidades e 

competências previstas para a formação profissional. 

Nesse sentido a articulação do fazer pedagógico com o uso de novas 

tecnologias, a flexibilização e a interdisciplinaridade curriculares são 

fundamentais para a prática interprofissional, propiciando aos alunos a 

integração prática/teoria e permitindo uma nova forma de ser, fazer, conhecer e 

conviver.  

O UniSL-Ji-Paraná tem uma expectativa de formação profissional com 

fundamentos epistemológicos que explicam a origem dos conhecimentos como 

fruto das interações. 

Assim concepção de metodologia inovadora para o ensino responde com 

a proposição de metodologias ativas de forma curricular com atividades 

integradas em Ensino, Pesquisa e Extensão, desenvolvidas de acordo com o 

PDI do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná.  

Pensando na evolução sistemática e contínua do curso de Engenharia 

Elétrica, o UniSL-Ji-Paraná tem desenvolvido nos últimos anos, estratégias de 

consolidação metodológica por meio de profundas reflexões com seus pares 

sobre tendências pedagógicas e métodos de ensino. 

Nesta perspectiva, traduziu-se que uma tendência não se sobrepõe à outra, 

bem como um método não supera todas as dimensões do outro, ficando decidido 

entre os pares que a utilização dupla de métodos contempla o emergir de um fio 

condutor composto por importantes elementos que vão desde as tendências e 

métodos ativos de ensino até a materialização das propostas contidas nesse 

projeto, objetivo principal do que ao longo dos anos vem discutindo e trabalhando 
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ações que vislumbram o caráter de complementaridade existente entre eles. Os 

métodos escolhidos são: projetos e problematização. 

O UniSL-Ji-Paraná entende que a metodologia de projetos traz em sua 

essência a ideia de complexas contextualizações rumo ao produto finito, 

trabalhado à luz de objetivos claros e previamente concebidos. Surgem a partir 

de uma situação problema, uma necessidade real frente à necessidade 

formativa, uma oportunidade ou interesses de uma pessoa, um grupo de 

pessoas ou uma organização. Quanto à tipologia, os projetos podem ser do tipo 

intervenção, desenvolvimento, pesquisa, ensino e aprendizagem. Embora todo 

projeto seja uma atividade instrutiva por excelência, a ênfase da pesquisa irá 

ocorrer a partir do Trabalho integrador. 

A aprendizagem baseada em projetos considera e condiciona situações 

reais relativas ao contexto do desenvolvimento de uma vida, não deixando de 

pensá-la em sua totalidade e representatividade nas relações sociais, criando 

uma ligação profunda ao objeto central do projeto em desenvolvimento que 

delineia toda ação de construção da sistemática do processo de ensino 

aprendizagem.   

A aprendizagem baseada em projetos, concebida de forma espiral, a partir 

da matriz curricular para o curso de Engenharia Elétrica do UniSL-Ji-Paraná, 

contempla o pensar pedagógico transformando os conteúdos em processos 

integrativos que facilitam o desenvolvimento de todas as ações por meio de 

problematização. Nesse sentido podemos verificar que aprendizagem baseada 

em projetos pode ser evidenciada no cotidiano do curso:  

 

A) Pelas dimensões do processo de ensino aprendizagem; 

B) Pelos eixos acolhedores e agregadores entre as disciplinas. 

 

Todos os projetos desenvolvidos no curso de Engenharia Elétrica destinam-se a 

cada etapa de desenvolvimento acadêmico dos alunos considerando a 

aprendizagem como eixo central no processo educativo propiciando a 

internalização dos principais conteúdos ministrados na matriz curricular.  

Além disso, esse currículo possibilita a associação do desenvolvimento de 

competências profissionais como paradigma da formação de recursos humanos 

voltados para a região amazônica. 
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Todas as proposições de aprendizagens foram concebidas para promover 

a articulação Interdisciplinar e a problematização que reproduzem um método 

científico investigativo, uma vez que propõem uma situação-problema em torno 

da qual há questionamentos, reflexões e elaboração de hipóteses 

fundamentadas em literaturas que podem ou não validar a busca pela solução 

da situação-problema apresentada, resultando um produto que transcende o 

processo de ensino aprendizagem. 

Do ponto de vista prático esta estrutura concretiza a articulação das ações 

de ensino-pesquisa-extensão como política institucional na formação de 

parcerias com os diversos setores da sociedade civil, instituições públicas e 

privadas, previstas nos convênios firmados pelo UniSL-Ji-Paraná para o Curso 

de Engenharia Elétrica. 

A problematização deve contemplar complexidade crescente, isto é, os 

diferentes contextos profissionais, com suas especificidades e abordar a relação 

do homem com o meio ambiente, a sociedade e os respectivos modos de viver. 

Buscando alcançar nesse aspecto, ensaiando e ao mesmo tempo produzindo 

conhecimento, para que o aprendiz materialize todo o processo de ensino 

aprendizagem desenvolvido no projeto formativo maior, elemento que será 

apresentado adiante. 

Dentro desta perspectiva, os problemas constituem o artifício didático que 

fornece a linha condutora dos conteúdos curriculares, a motivação para os 

estudos e o momento de integração de disciplinas. 

Os problemas obedecem a uma sequência planejada, para levar os 

estudantes ao estudo dos conteúdos curriculares programados para o momento 

em curso. Eles são discutidos e trabalhados em sala de aula no decorrer do 

desenvolvimento das disciplinas com objetivo é fazer com que os alunos 

discutam o problema, identifiquem os objetivos do aprendizado, estudem e 

rediscutam o problema, em face do aprendizado obtido, demonstrado por meio 

da Espiral do Conhecimento (Figura 4) que será norteador do formato do 

percurso de aprendizagem. 
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Figura 7 – Espiral construtivista do processo de ensino-aprendizagem a partir de uma 

situação - problema 

 
Fonte: Lima (2002)4 

A organização didático-pedagógica do curso inclui a problematização por 

meio da metodologia de projetos com foco na aprendizagem significativa dos 

atores envolvidos. 

A aprendizagem baseada em projetos com a metodologia da 

problematização, usando o Arco de Maguerez dá suporte para a construção de 

Mapas Conceituais, Portfólios Reflexivos da aprendizagem, atividades didáticas 

e pesquisa.  

As disciplinas são constituídas de componentes teóricos, práticos e por 

Trabalhos Efetivos Discente (TED’s) - que se constituem em atividades 

acadêmicas discente e são desenvolvidas sob orientação, supervisão e 

avaliação de docentes, conforme regulamentado pelo parecer CNE/CES 

261/2006, que trata do trabalho efetivo discente.  

Os TED são produzidas a partir das Unidades de Ensino, oriundas das 

ementas das disciplinas, estabelecidas na Matriz de Referência. Os TED’s dão 

significância ao processo de aprendizagem, pois são contextualizadas, 

problematizadoras e desafiadoras. Elas podem ser em sala de aula ou 

extraclasses, elaboradas pelos próprios professores das disciplinas e/ou 

ocorrerem em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Quando acontecem no 

AVA, são do tipo “estruturadas”, também denominadas Desafios - situações-

                                                           
4 LIMA VV. Competência: Distintas abordagens e implicações na formação dos profissionais da saúde. 
Inteface – Comunic., Saúde, Educ. 2005, 9(17): 369-379.  
LIMA VV. Learning issues raised by students during PBL tutorials compared to curriculum objectives. 
Dissertação de Mestrado – Department of Health Education – University of Illinois at Chicago, 2002. 
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problema. Os desafios são de dois tipos: micro e macro. Os micros desafios são 

exercícios objetivos de múltipla escolha e os macros desafios correspondem às 

questões discursivas. Quando são do tipo “estruturada”, elaboradas por 

instituições parceiras ou por docentes do UniSL-Ji-Paraná, levam em conta a 

Matriz de Referência, garantindo assim a aderência curricular. 

Os TED’s podem ser avaliadas de diferentes maneiras: auto avaliação, 

avaliação pelos pares e pelos docentes e gerar debates.  

O componente curricular Projetos Integradores (PI) que acontece ao longo 

do curso, permite aos discentes o desenvolvimento de habilidades de análise 

crítica, a busca pela inovação e a criatividade. Ao mesmo tempo, articula e 

explora a unicidade do conhecimento, acelerando os mecanismos de correlação 

dos conteúdos desenvolvidos nas diversas disciplinas. 

O desenvolvimento do Projeto Integrador requer dedicação extraclasse 

dos discentes, pois destina-se à realização do Trabalho Integrador (TI), que se 

estabelece como essência desse componente curricular. Propõe-se que o 

Trabalho Integrador se constitui em solução de problemas simulados e reais. Os 

problemas reais serão obtidos a partir da interação do curso com a sociedade 

local ou regional. 

Os Trabalhos Integradores desenvolvem pesquisa em todos os Projetos 

Integradores, definidos no PPC. Cada PI tem uma temática própria, a saber: 

● 1° semestre do PI – Engenharia 4.0; 

● 2° semestre do PI – Projeto Computacional Engenharia e 

Sustentabilidade; 

● 3° semestre do PI – Modelagem Matemática par Soluções de Problemas 

de Engenharia; 

● 4° semestre do PI – Levantamento de Cargas Elétricas de uma Instalação; 

● 5° semestre do PI – Projeto de Máquinas Elétricas; 

● 6° semestre do PI – Projeto de Instalações Elétricas; 

● 7° semestre do PI – Protótipo de Sistema Automatizado; 

● 8° semestre do PI – Análise Econômica de um Projeto de Instalação. 

Assim, pode se afirmar, que o PI é lócus de pesquisa, que ocorre em todos 

os semestres, de forma continuada e correlacionada com os componentes 

curriculares, em escala ascendente de complexidade teórica e metodológica. 

Nesse âmbito os trabalhos são desenvolvidos, apresentados pelo discente, e 
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socializados entre os cursos de maneira institucionalizada, conforme previsão no 

calendário acadêmico semestral, de acordo com as normas da ABNT. Há 

incentivo à publicação acadêmica e participação em eventos, como o Simpósio 

Regional de Pesquisa Científica e Tecnológica de Rondônia, o que faz a interface 

da pesquisa com a extensão, quando se socializa o que se produziu com outros 

períodos do curso, com outros cursos e com a comunidade. 

 

4.9 Estágio Curricular Supervisionado 
 

Estágio Supervisionado do Curso de Engenharia Elétrica do UniSL-Ji-

Paraná é caracterizado como um conjunto de atividades de aprendizado social, 

profissional e cultural realizadas pelo aluno com a intenção de se integralizar aos 

processos produtivos da sociedade e de intervenção da profissão de Engenharia 

Elétrica, realizado sob responsabilidade e coordenação de estágio desta 

Instituição de Ensino Superior. 

O Estágio Curricular Supervisionado tem caráter obrigatório no Curso de 

Engenharia Elétrica do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, em 

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso, conforme 

disposto o Art. 6º, da Resolução CNE Nº 02, de 24 de abril de 2019, e ainda pelo 

item 2.3.4 do Plano de Desenvolvimento Institucional do UniSL-Ji-Paraná, 

quinquênio 2020-2024, normatizado pelo regimento Interno da Instituição e pelo 

Regulamento de Estágio Supervisionado do Curso. Assim, o Estágio Curricular 

Supervisionado encontra-se previsto na Matriz Curricular, com carga horária total 

de 160 (cento e sessenta) horas, que deverão ser cumpridas no 9 º e 10º período 

da matriz curricular. 

O Estágio é um instrumento complementar para a formação da identidade 

do futuro profissional Engenheiro Eletricista e como tal visa desenvolver e 

aperfeiçoar competências, com base nos conhecimentos construídos, atitudes e 

habilidades desenvolvidas. É um espaço privilegiado para colocar em contato os 

conhecimentos teóricos e a prática, analisando os resultados, num processo de 

aprendizado organizacional efetivo, consolidando o conhecimento, habilidades e 

competências e colocando o acadêmico em situações reais de atuação 

profissional, o que consolida sua formação proposta neste PPC pelo eixo de 

formação prática profissional. 
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Para a efetiva realização do programa de estágio, o UniSL-Ji-Paraná 

buscou amparo legal na Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe 

sobre o estágio de estudantes, estando presente nesta a relação das horas de 

trabalho semanais e a regulamentação das atividades. A responsabilidade pelas 

decisões acerca da inclusão do programa de aprendizagem social, profissional 

e cultural proporcionadas ao estudante é exclusivamente da Instituição de 

Ensino (Art. 2º e 3º do Decreto 87.497/82). 

O estágio curricular no curso de Engenharia Elétrica, programado com 

número de horas específicas conforme o PPC, visa possibilitar ao aluno uma 

integração maior entre a teoria e a prática, regendo-se por normas e podendo 

ser realizado segundo a opção de cada aluno-estagiário nas modalidades das 

áreas de eletrotécnica e eletrônica. O trabalho discente relativo ao programa de 

Estágio do Curso de Engenharia Elétrica do UniSL-Ji-Paraná será desenvolvido 

integrandos dispositivos legais que regem o estágio, bem como seu caráter 

pedagógico, centrando-se na aprendizagem do aluno. 

O estágio curricular estrutura-se com as funções de Coordenador de 

Estágio da IES e a supervisão, cabendo ao coordenador a função administrativa 

e gerencial de zelar pelas condições necessárias para realização do estágio nos 

termos das normas legais e do Regulamento de Estágio Supervisionado. O 

Supervisor será um profissional com formação e/ou experiência na área 

específica pretendida pelo aluno, designado pela direção da unidade concedente 

de estágio, necessariamente um profissional da empresa apto a auxiliar o 

estagiário em campo. 

O Estágio Supervisionado, em relação à horas de trabalho semanais e 

regulamentação das atividades será orientado pela Lei 11.788 de 2008. Havendo 

a possibilidade do aluno-estagiário cumprir a carga horária curricular obrigatória 

por meio dos Termos de Cooperação ou Convênios, utilizando-se estratégias 

para gestão da integração entre ensino e o mundo do trabalho. 

A avaliação do estágio Supervisionado será composta pelo relatório de 

estágio, assim como dos documentos de avaliação do supervisor em 

concordância com análise do professor de estágio da IES, com atribuições de 

notas com valores de 0,0 (zero) a 10 (dez) pontos. A avaliação ocorrerá em dois 

momentos, primeiramente pelo supervisor responsável no âmbito da empresa 

e/ou órgão conveniado, e posteriormente pelo Coordenador de Estágio da IES, 
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onde deverá ter a entrega do trabalho escrito e também apresentação em 

formato banner de um resumo do estágio.  

Propiciar ao futuro profissional condições para o desenvolvimento de 

atividades práticas, sob supervisão de preceptores e/ou docentes, em diferentes 

cenários profissionais, para que possa desenvolver as habilidades que garantam 

uma prática efetiva na utilização dos conhecimentos desenvolvidos e 

possibilitem os saberes e competências requeridas ao profissional da 

Engenharia Elétrica. 

Portanto, o Estágio Supervisionado do Curso de Engenharia Elétrica do 

UniSL-Ji-Paraná é caracterizado como um conjunto de atividades de 

aprendizado social, profissional e cultural realizadas pelo aluno com a intenção 

de se integralizar aos processos produtivos da sociedade e de intervenção da 

profissão de Engenharia Elétrica, realizado sob responsabilidade e coordenação 

de estágio desta IES. 

 

4.9.1 Objetivo Geral 
 
Propiciar ao futuro profissional condições para o desenvolvimento de 

atividades práticas, sob supervisão do docente, em diferentes cenários 

profissionais, para que possa desenvolver as habilidades que garantam uma 

prática efetiva na utilização dos conhecimentos desenvolvidos e possibilitem os 

saberes e competências requeridas ao profissional Engenheiro Eletricista.  

 

4.10 Atividades Complementares 
 

Em conformidade com a Resolução nº 2 de 24 de abril de 2019, que 

estabelece as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Engenharia, fica 

estabelecido que os alunos do Curso de Engenharia Elétrica do UniSL-Ji-Paraná 

têm o dever de cumprir 110 horas de atividades complementares, como requisito 

imprescindível para obtenção de grau superior, podendo ser realizadas em 

qualquer fase do curso, para integralização curricular, desde que aprovadas pela 

coordenação do curso. Cabendo ao aluno a responsabilidade pela organização 

dos documentos comprobatórios e pelo seu devido encaminhamento ao setor 

responsável.  
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A contabilização das horas atribuídas a atividades complementares do 

aluno ocorrerá por meio de requerimento de aproveitamento de Atividades 

Complementares, e protocolado no Centro de Atendimento ao Aluno (CEAL), 

aprovados pela coordenação de curso, lançados em favor do aluno em seu 

histórico escolar.  

As atividades complementares, no seu contexto de flexibilização 

curricular, têm por finalidade propiciar ao aluno a oportunidade de realizar, em 

integração com o currículo pleno, uma trajetória autônoma e particular, com 

conteúdos extracurriculares que lhe permitam enriquecer o conhecimento 

jurídico propiciado pelo curso. As atividades complementares, inseridas no 

âmbito das práticas acadêmicas, são desenvolvidas sob múltiplos formatos e se 

destinam, essencialmente, a complementar a formação do aluno e ampliar sua 

base de conhecimento teórico-prático com atividades acadêmicas.  

Essas atividades complementares estão contempladas em 

Regulamento, e, presentemente, deixam de ser uma obrigação exclusiva do 

aluno, para envolverem todo o curso, que se obriga a proporcionar meios e 

modos para que o alunado possa realizar essas atividades com proficiência. 

As Atividades Complementares podem incluir projetos de pesquisa, 

monitoria, iniciação científica, projetos de extensão, módulos temáticos, 

seminários, simpósios, congressos, conferências, conforme classificadas de 

acordo com a Tabela 6, além de disciplinas oferecidas por outras instituições de 

ensino ou por outros cursos do UniSL-Ji-Paraná, ou de regulamentação e 

supervisão do exercício profissional, ainda que esses conteúdos não estejam 

previstos no currículo pleno da instituição, mas nele podem ser aproveitados 

porque circula em um mesmo currículo, de forma interdisciplinar, e se integram 

com os demais conteúdos realizados. 
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Tabela 6 – Relação das Atividades Complementares e o máximo de sua integralização 

curricular, por item. 

Grupos Atividades 
Máximo de 

caga horária 
atribuíveis 

Procedimento para 
avaliação e validação 

AC  
de Ensino 

Disciplinas cursadas em outros cursos, 
inclusive o Curso de Engenharia Elétrica, 
no UniSL-Ji-Paraná ou em outras IES, 
não aproveitadas por equivalência ou 
aproveitamento de estudos, devendo ser 
disciplinas correlatas à área de Humanas. 

40 horas Histórico Escolar 

Atividades de monitorias ou lideranças 
nas disciplinas de Projetos Integradores 

20 horas 
Relatório Final de 
Monitoria 

Cursos livres (softwares de projeto, 
simulação, modelagem, desenho, gestão 
e gerenciamento de obras e projetos e 
idiomas) em instituição juridicamente 
constituída. 

40 horas 
Certificado emitidos 
pelas unidades de 
ensino 

Aprendizagem à distância com afinidade 
e aderência ao curso (não são 
consideradas para este fim os Trabalhos 
Efetivos Docentes – Ted) 

30 horas 
Certificados/histórico 
emitidos pelos 
organizadores 

Participação em projetos/competições 
regionais e internacionais de interesse e 
relevância acadêmica, desde que 
relacionados com os objetivos do Curso. 

20 horas 
Certificados/histórico 
emitidos pelos 
organizadores 

Participação de apresentação de 
Trabalho de Conclusão de Curso como 
ouvintes em bancas do próprio UniSL-Ji-
Paraná. 

1 h para cada 
banca 

assistida 
(limitada a 3 
bancas por 
semestre) 

Declaração assinada 
por no mínimo 1 (um) 
membro da banca 
avaliadora. 

Participação em palestras (fora do UniSL-
Ji-Paraná) relacionadas à área de 
concentração do curso. 

20 horas 
Certificado emitido pela 
instituição/entidade 
promotora 

Formação Gerais 10 horas 

Atividades correlatas ao 
Curso de Engenharia 
Elétrica, que 
desenvolvam visão de 
mundo, humanidades 
ética. 

AC 
 de 

Pesquisa 

Grupos de Estudos e pesquisas sob a 
supervisão de professor do Curso de 
Engenharia Elétrica. 

20 horas Projeto e Relatório final 

Participação em pesquisa científicas, 
projetos de ensino e extensão. 

10 horas por 
semestre 

Certificado de 
participação 

Publicação de artigos científicos relativos 
à Engenharia Elétrica e áreas correlatas. 

Qualis C ou B 
= 10horas 

Qualis A = 20 
h 

Artigo científico e 
comprovante de 
publicação 

Iniciação científica, incluindo pesquisas 
fora do âmbito do UniSL-Ji-Paraná. 

10 h por 
semestre 

Certificado de 
participação/Relatório 

AC 
de 

Extensão 

Seminários, Oficinas, Congressos, 
Simpósios, Conferências, Encontros 
Nacionais e Regionais, Palestras, Cursos 
de Extensão, Workshops, de natureza 
acadêmica ou profissional 

40 horas 
Certificado de 
Participação 

Visita técnica monitorada por professor do 
curso 

20 horas 
Declaração Assinada 
pelo Professor e 
Relatório 

Estágios extracurriculares não 
obrigatório, desde que que em atividades 
relacionadas com as disciplinas da matriz 
curricular do Curso ou participação de 
projetos no EMAUE 

60 horas 
Termo de Compromisso 
do Estágio e Relatório 
de Atividades 
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Representação discente em colegiados 
de curso e cargos de representação 
estudantil 

10 horas 
Declaração de 
participação. Ata de 
Eleição. 

AC 
 Sociais 

Trabalhos desenvolvidos com orientação 
docente, apresentados na Instituição 
(extraclasse), em organizações não 
governamentais, de assistência social, 
cooperativas e similares, de trabalho 
comunitário ou junto à comunidade e de 
relevância social 

10 horas 
Declaração Assinada 
pelo Professor e 
Relatório 

AC Outras Atividades correlatas ao Curso de 
Engenharia Elétrica, não contempladas 

10 horas 
Documentação 
comprobatória 

FONTE: Elaborado pelo curso de Engenharia Elétrica. 

 

4.11 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
 

O Curso de Engenharia Elétrica, considerando o disposto no Art. 6º, da 

Resolução CNE/CES 02, de 24 de abril de 2019, Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Graduação em Engenharia, prevê em sua estrutura 

curricular o Projeto Final do Curso, como componente curricular obrigatório. 

O curso de Engenharia Elétrica, do UniSL-Ji-Paraná, prevê em sua 

estrutura curricular a oferta de uma disciplina de Trabalho de Conclusão de 

Curso: no 10° período (40h). Entretanto a pesquisa, no UniSL-Ji-Paraná, ainda 

é oferecida por meio dos projetos integradores, os quais consistem em 

disciplinas práticas integradas às teóricas, incentivando o esforço coletivo entre 

professores e alunos com o intuito de revisar, descrever ou ampliar os espaços 

de discussão científica dos conhecimentos da área de formação do discente.  

Os alunos desenvolvem a pesquisa nas diferentes temáticas dos 

Projetos Integradores definidas neste PPC, sendo estas temáticas das 

diversas áreas da Engenharia Elétrica. A pesquisa científica ocorre ao longo do 

curso e em todos os semestres, de forma continuada e correlacionada com os 

componentes curriculares, em escala ascendente de complexidade teórica e 

metodológica. 

A construção do trabalho integrador é desenvolvida em ambiente 

apropriado físico ou virtual, oferecendo as características adequadas ao trabalho 

colaborativo, levando os alunos à vivência de metodologias ativas, com o 

desenvolvimento de habilidades e a formação do espírito cientifico a partir das 

resoluções de problemas individuais e comunidades.  

Os Trabalhos Integradores contem embasamento teórico, e apresentar-

se de acordo com as normas da ABNT e manuais de metodologia científicas 
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adotados pela UniSL-Ji-Paraná semestralmente desenvolvido e resultado de 

pesquisa, com método orientado pelo professor do componente curricular 

Projeto Integrador e que possa ser socializado para a comunidade acadêmica e 

a sociedade em geral. 

Com o intuito de promover o aprendizado dinâmico e sensibilizar o 

discente para a compreensão da interdisciplinaridade presentes nos conteúdos 

das unidades curriculares, o projeto integrador de cada período é trabalhado uma 

temática de projeto relacionando as demais disciplinas estudadas naquele 

período. 

O curso de Engenharia Elétrica dispõe de 08 (oito) projetos integradores, 

que visam desenvolver as competências e habilidades para uma sólida formação 

de profissional generalista; com aptidão de compreender e traduzir as 

necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação à 

utilização da energia elétrica de forma eficiente, optando sempre pela proteção 

do equilíbrio do ambiente natural e utilização racional dos recursos disponíveis. 

Em todos os Projetos Integradores, os alunos desenvolvem produtos 

que tem entregas finais, como projetos com uso de softwares, memoriais de 

cálculo, memoriais descritivos, relatórios técnicos e protótipos, além disso, em 

alguns Projetos Integradores são desenvolvidos também, artigos científicos.  

A importância destas entregas finais está não apenas no conteúdo que 

visa elencar todas as disciplinas que fazem parte do período, mas também no 

modelo de apresentação e análise, que precisa se fazer coerente com o curso 

de Engenharia Elétrica. Sendo assim, a intenção no desenvolvimento dos 

produtos finais foi estimular o aluno a pensar a teoria e prática como partes de 

um todo que não podem ser tratados de formas separadas, porém como lados 

diferentes de um mesmo elemento. 

Portanto, o Projeto Integrador se constitui gênese do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), quando desenvolve o espírito científico dos 

acadêmicos, evoluindo para sua produção científica final. 

O objetivo do Trabalho de Conclusão de Curso é demostrar a capacidade 

de articulação das competências inerentes à formação do engenheiro eletricista, 

no que diz respeito às suas atribuições profissionais, dessa forma, atender a 

CNE/CES Nº 02 de 24 de abril de 2019, o TCC do Curso de Engenharia Elétrica 
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do UniSL-Ji-Paraná, deve ser feito individualmente ou em equipe, na fase de 

conclusão do Curso de Graduação, mas especificamente no último semestre do 

curso. 

No TCC o acadêmico conta obrigatoriamente com a orientação de um 

professor do quadro docente do curso, escolhido pelo aluno ou indicado pela 

coordenação do curso, dentre os seus professores ao longo do curso que 

participará desde a escolha do tema até sua defesa final. 

O TCC apresenta-se com a carga horária total de 40 horas, estando 

disposto no 10º semestre, com o título Trabalho de Conclusão de Curso, onde 

se desenvolverá a parte escrita e a parte prática.  

Pretende-se com esse trabalho, que o acadêmico demonstre capacidade 

de articulação das competências inerentes à formação do engenheiro eletricista. 

A defesa deste trabalho acontecerá, de maneira pública, para uma banca 

examinadora com no mínimo 3 membros, indicados pela coordenação do curso, 

sendo estes, o professor orientador, um professor do corpo docente da IES e um 

membro externo a este corpo. Fica determinado que o participante externo 

deverá ser formalmente convidado pela coordenação do curso. 

O TCC do UniSL-Ji-Paraná, componente curricular obrigatório do curso 

de Engenharia Elétrica, será elaborado conforme Regulamento Institucional e 

Manual Unificado de Trabalho de Conclusão de Curso (MUTCC), sendo 

propiciado aos alunos mecanismos efetivos de acompanhamentos, 

principalmente pela atenção e orientação por parte do corpo docente do curso, 

de forma integrada pelos atores envolvidos, constituindo-se numa prática 

institucionalizada devidamente implantada. Um dos instrumentos para a 

publicação e arquivamento dos trabalhos dos alunos é por meio de repositório 

eletrônico próprio, devidamente institucionalizado. 

 

4.12 APOIO AO DISCENTE 
 

A atenção aos discentes se dará, inicialmente, pelo programa de 

nivelamento e bolsas de estudo e vai se estendendo no percurso acadêmico com 

apoio à participação de eventos, apoio psicopedagógico, apoio no 

acompanhamento acadêmico, acessibilidade, divulgação de trabalhos e 

produções dos alunos, bolsas de trabalho e etc. 
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O Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPP) é um órgão de apoio 

educacional, que presta acompanhamento psicopedagógico, pedagógico e 

psicológico, no sentido de contribuir para a melhoria do processo de ensino-

aprendizagem, no que tange os diversos tipos de acessibilidade, na interação da 

formação acadêmica com o mundo do trabalho e a realidade social, visando uma 

formação profissional na educação superior de maior qualidade, a 

democratização do saber e a participação cidadã. É um órgão ligado à Diretoria 

de Ensino. 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico atua com: 

● Orientação acadêmico-profissional; 

● Acompanhamento psicológico aos discentes; 

● Inclusão de acadêmicos com necessidades educacionais 

especiais- NEE (auditiva, visual, física e múltiplas deficiências); 

● Desenvolvimento de metodologias específicas de cada uma das 

necessidades educacionais especiais – NEE; 

● Orientação metodológica de intervenção pedagógica para 

responder, com qualidade, a alunos com altas 

habilidades/superdotação; 

● Desenvolvimento de alternativas didáticas de apoio e estímulo ao 

aluno com altas habilidades/superdotação; 

● Contribuir para a construção do conhecimento de alunos com 

transtorno do espectro autista; 

● Orientação psicológica a funcionários. 

● Contribuição com a aprendizagem do acadêmico, buscando sua 

inserção no meio profissional docente – Monitoria; 

● Elaboração e intervenções pedagógicas e psicopedagógicas, 

visando à reestruturação da aprendizagem do acadêmico; 

●  Intervenções pedagógicas e psicopedagógicas, visando à 

reestruturação metodológica docente; 

● Orientação do acadêmico quanto à sua decisão profissional – 

Teste Vocacional (POV). 

 

Essas ações do NAPP associadas a um trabalho de mediação junto aos 

colegiados de curso e demais docentes inseridos na situação, priorizam o bem-
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estar físico e emocional dos estudantes acompanhados, bem como, a melhoria 

das condições indispensáveis à sua aprendizagem e formação profissional 

qualificada, desde o ingresso até o final de sua trajetória acadêmica. 

O trabalho realizado pelo NAPP considera que o UniSL-Ji-Paraná não é 

uma instituição com fim terapêutico, e que, no entanto, deve zelar pela qualidade 

de vida e formação profissional de seus estudantes no ingresso, na permanência 

e finalização do curso, atuando e intervindo com ações pedagógicas e 

psicopedagógicas. 

É função do NAPP, a partir de uma análise e discussão, realizar o 

planejamento de mecanismos de acessibilidade e de acompanhamento dos 

estudantes que, em caráter permanente ou temporário, apresentarem condições 

especiais geradoras de limitações ou dificuldades, demandando apoio 

institucional especial no processo de ensino-aprendizagem, a fim de que lhes 

sejam oportunizadas a equiparação de condições que levem à expressão plena 

de seu potencial. 

Ainda, de acordo com a Lei nº 12.764, de 2012, o UniSL-Ji-Paraná busca 

contribuir para a construção do conhecimento de alunos com transtorno do 

espectro autista por meio de atendimento psicológico e de propostas 

metodológicas apropriadas diferenciadas e de instrumentos avaliativos sob as 

perspectivas das necessidades individuais.  

O UniSL-Ji-Paraná apresenta-se preparado para atender as demandas 

especiais como: deficiência visual, auditiva, física e múltiplas deficiências, 

transtorno do espectro autista e altas habilidades.  

Aos alunos com deficiências visuais pode-se ofertar software de leitura e 

instrumentos avaliativos apropriados e com tempos diferenciados, além de 

ações de promoção de acessibilidade e atendimento prioritário e diferenciado 

para a utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e 

equipamentos. Aos alunos de baixa visão oferta-se instrumentos avaliativos com 

fontes customizadas às necessidades individuais. Aos deficientes auditivos 

disponibiliza-se o intérprete de LIBRAS e instrumentos avaliativos adaptados.  

Os acadêmicos com demandas educacionais especiais, podem recebem 

apoio do NAPP, que lhes oferta recursos de tecnologia assistida e também 

humana. O Programa “Quinta Cultural” é um estímulo às diferentes habilidades. 
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A proposição de Monitorias que potencializa interesses por áreas de interesse e 

de altas habilidades.  

O UniSL-Ji-Paraná entende que é imperativo hoje uma equipe 

multidisciplinar preparada, com conhecimentos necessários para atender aos 

alunos nas suas demandas e direitos e, para isso, desenvolve com a parceria do 

NAPP com o projeto Programa de Avaliação e Intervenção Psicológica e 

Psicopedagógico (PAIP).  

No escopo desse projeto se faz diagnóstico e se traça percursos e fluxos 

de apoio e suporte interdisciplinar, com profissionais da Pedagogia e da 

Psicologia, com suporte na área da saúde, psicológico e didático-pedagógico, 

garantindo condições adaptadas de aprendizagem e avaliação, para alunos com 

as mais diferentes necessidades especiais, assim como, prevê os mecanismos 

e condições de acessibilidade. O NAPP contempla também capacitação 

docente, para a proposição de metodologias diferenciadas. 

 

4.12.1 Estímulo à Permanência  
 

O UniSL-Ji-Paraná tem como compromisso promover a atenção integral ao 

aluno, visando garantir sua permanência na IES e oportunizando a interface 

entre o conhecimento teórico e a experiência prática, assim como a inserção em 

atividades de extensão. Portanto, proporcionará ao corpo discente um adequado 

e eficiente atendimento de apoio por meio do NAPP, às atividades de sala de 

aula, bem como todos os mecanismos de acessibilidade. Além disso, 

proporcionará atendimento individual ao aluno, buscando identificar os 

obstáculos estruturais e funcionais ao pleno desenvolvimento do processo 

educacional, prestando informações aos órgãos competentes, aos quais solicita 

providências e propõe soluções. Eis as formas de estímulos à permanência 

propostos pelo UniSL-Ji-Paraná: 

 

a) Monitoria 

 

O Programa de Monitoria é destinado aos alunos interessados pela 

oportunidade de desenvolver suas habilidades para a carreira docente, nas 

funções de ensino, pesquisa científica e extensão. 
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Os monitores auxiliarão o corpo docente na execução de tarefas didático-

científicas, inclusive na preparação de aulas; de trabalhos didáticos e 

atendimento a alunos; de atividades de pesquisa e extensão e de trabalhos 

práticos e experimentais. 

Ao corpo discente, os monitores atuam, sob a supervisão docente, na 

orientação em trabalhos de laboratório, de biblioteca, de campo e outros 

compatíveis com seu grau de conhecimento e experiência. 

A seleção discente para a Monitoria se dá na forma de Edital Semestral. 

 

b) Mecanismos de Nivelamento 

 

O UniSL-Ji-Paraná oferece o Programa Institucional de Nivelamento 

(PINSL), conforme anexo, a partir de um diagnóstico inicial, a partir do primeiro 

semestre letivo de cada curso, como ação voltada à preparação do ingressante, 

considerando as suas deficiências de formação, com vistas a dar-lhes suporte 

para o desenvolvimento, com êxito, das atividades acadêmicas. O nivelamento 

segue um cronograma validado pela diretoria de ensino e oferece as disciplinas 

de Português, Matemática Básica, Matemática Intermediária e Química. 

 

c) Estímulo a Atividades Acadêmicas 

 

O curso apoiará a participação de seus alunos em atividades de iniciação 

científica, nos programas de extensão e em eventos diversos, de natureza 

educacional, cultural e científica, como estratégia do processo ensino-

aprendizagem. A participação dos alunos em projetos e programas de iniciação 

científica e de extensão, sempre será sob a orientação docente, fazendo parte 

da estratégia de aprendizagem e objetivando o estreitamento da relação 

professor-aluno e da interface com a comunidade. 

O UniSL-Ji-Paraná estimulará e incentivará os alunos a produzirem 

artigos científicos para, posteriormente, serem publicados em revista acadêmica, 

da IES ou de outras instituições, conforme critérios estabelecidos pelo órgão 

competente. 

 

d) Organização Estudantil 
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O corpo discente será estimulado a criar órgãos de representação, 

organizados pelos próprios estudantes, regidos por regimento próprio por ele 

elaborado e aprovado de acordo com a legislação vigente. A representação tem 

por objetivo promover a cooperação da comunidade acadêmica e o 

aprimoramento da instituição, vedadas atividades de natureza político-partidária, 

em entidades alheias ao UniSL-Ji-Paraná. 

O UniSL-Ji-Paraná dará apoio aos estudantes no processo de 

organização dos diretórios acadêmicos além de associações culturais e 

Atléticas, com atividades artísticas e desportivas. A convivência estudantil será 

estimulada, mediante a oferta de atividades artísticas, culturais e desportivas, na 

sede do UniSL-Ji-Paraná ou em instalações cedidas, mediante convênio. 

 

e) Capacitações Tecnológicas  

 

As capacitações discentes são realizadas pela equipe da Diretoria de 

Ensino, no início de cada semestre para os alunos ingressantes. Os professores 

de Projeto Integrador também são preparados pelas capacitações docentes para 

que capacitem os alunos a utilizar as tecnologias dos Trabalhos Efetivos 

Discente (TED’s).  

As capacitações para as demais turmas são ministradas pela equipe da 

Diretoria de Ensino, de acordo com o agendamento realizado pela coordenação 

de curso. Além dessas capacitações, os alunos contam com uma equipe de 

suporte tecnológico que fica alocada no laboratório de informática, de forma que 

as dúvidas e dificuldades são sanadas rapidamente. Esse suporte funciona de 

segunda à sexta-feira, das 8h até 12h e das 13h até 22h, e aos sábados das 8h 

até 12h. 

Os encontros de Projeto Integrador, que utilizam extensivamente a 

tecnologia, são auxiliadas pela equipe de suporte tecnológico que passa nas 

salas para verificar se há necessidade de ajuda.  

Constituem currículo da formação discente: 

• Estrutura básica do AVA: forma de acesso, via portal do aluno; 

• Formas de comunicação: mural de notícias e diálogo; 
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• Acesso às TED que estão no AVA: acesso e formas de desenvolvimento 

dos desafios; 

• Acesso ao material de apoio;  

• Funcionalidade e importância dos ambientes para comunicação 

acadêmica e uso na aprendizagem; 

• Formas de integralização de nota. 

 

f) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC 

/UniSL-Ji-Paraná/CNPq (governamental) 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica-PIBIC da 

UniSL-Ji-Paraná/CNPq, de acordo com a Resolução Normativa nº 015/2004 do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e com 

as decisões do Comitê Técnico-Científico do Centro Universitário, tem como 

objetivos: 

I. despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre 

estudantes de graduação, mediante sua participação em projetos de 

pesquisa que introduzam o jovem universitário no domínio do método 

científico; 

II. qualificar quadros para os programas de pós-graduação e aprimorar o 

processo de formação de profissionais para o setor produtivo. 

III. estimular pesquisadores a envolverem estudantes de graduação no 

processo de investigação científica, otimizando a capacidade de 

orientação da instituição. 

Para concorrer às bolsas do PIBIC, o professor deve submeter para 

análise da Secretaria de Pesquisa, o projeto elaborado em conformidade com as 

condições e os requisitos estabelecidos em edital próprio, aceitar os termos de 

compromissos a serem assumidos tanto pelo orientador quanto ao bolsista. 

Os planos de trabalho dos bolsistas deverão ser dimensionados para um 

ano de bolsa, com vistas a gerar resultados, a serem apresentados na forma de 

Relatório Final e apresentação oral por ocasião do Encontro de Iniciação 

Científica do UniSL-Ji-Paraná. 
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g) Apoio à Participação em Eventos 

 

O discente é estimulado a participação em atividades culturais e eventos 

científicos (jornadas, seminários, congressos etc.). É dever do aluno frequentar 

e participar da organização de eventos internos do UniSL-Ji-Paraná, como 

jornadas acadêmicas e outros eventos promovidos pelo curso e IES, além de 

serem incentivados a participar de outros eventos, realizados pelos demais 

cursos/ou pela Instituição, bem como eventos externos (inclui-se a participação 

em palestras, workshops, videoconferências, congressos nacionais e 

internacionais, feiras, seminários, entre outros.), definidos nos regulamentos de 

atividades complementares. 

 

4.12.2 Formas de Acesso ao Curso 
 

O ingresso no curso de Engenharia Elétrica do UniSL-Ji-Paraná, conforme 

normatização se dará por meio do vínculo estabelecido no ato da matrícula, quer 

seja via processo seletivo, por transferência, ou ainda como portador de diploma 

e a manutenção do vínculo com a instituição requer a renovação, 

semestralmente, através das rematrículas, gerando no decorrer do curso, em 

cada caso, registros de notas e frequências, adaptações curriculares, 

aproveitamentos de estudos e equivalência de disciplinas, a expedição de 

documentos como declarações, certidões, históricos, entre outros, abertura e 

tramitação de processos requeridos e protocolados pelos acadêmicos.  

Esses procedimentos são normatizados, através de documentos e 

instrumentais específicos, como o Regulamento para Aproveitamento de 

Estudos e Equivalências, Plano de Ensino e Ementas, conforme o Regimento 

Interno da Instituição. 

Além disso, destaca-se que os Processos Seletivos do UniSL-Ji-Paraná 

são orientados por critérios que avaliem os conhecimentos adquiridos pelos 

candidatos no Ensino Médio ou equivalente para admissão nos Cursos de 

graduação pretendidos, bem como são regulados por meio de Editais 

preparados pela Comissão de Processo Seletivo e aprovados pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão.  
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As vagas oferecidas para cada curso são as contidas em atos 

autorizativos estabelecidas pelo Ministério da Educação e pelo Conselho 

Universitário do UniSL-Ji-Paraná. Os Processos Seletivos são abertos e 

publicados, pelo menos, 15 dias antes da realização da seleção, por meio de 

editais. As opções de ingresso disponíveis no UniSL-Ji-Paraná para 

preenchimento de vagas, nos cursos superiores são: 

 

1. PROCESSOS SELETIVOS são abertos e publicados, pelo menos, 15 

dias antes da realização da seleção, por meio de editais cuja prova é 

realizada na sede do UniSL-Ji-Paraná ou em Unidade de Apoio Parceira. A 

responsabilidade de aplicação da prova é sempre do UniSL-Ji-Paraná.  

 VESTIBULAR TRADICIONAL, cuja prova é realizada em dia, hora e local 

publicados em edital; 

 VESTIBULAR AGENDADO cuja prova é realizada em dia e hora, 

previamente agendada pelo candidato. 

 

2. NOTA DE ENEM, Exame Nacional de Ensino Médio, possibilita o 
ingresso, por: 

 Processo seletivo específico do UniSL-Ji-Paraná; 
 PROUNI; 
 FIES; 

 
3. TRANSFERÊNCIA, o candidato que desejar ingressar por transferência 

em um curso do UniSL-Ji-Paraná, deve comparecer à instituição com a 

entrega da documentação necessária e solicitar matrícula, que poderá ser 

deferida caso haja vaga remanescentes. 

 

4. PORTADOR DE DIPLOMA o candidato que possui formação superior e 

deseja ingressar em um novo curso, deve comparecer à instituição com a 

documentação necessária e solicitar matrícula, que poderá ser deferida 

caso haja vagas remanescentes. 
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4.13 Gestão do Curso e os Processos de Avaliação Interna e Externa   

 
 

As ações para avaliação de todos os cursos estão previstas no PDI do 

UniSL-Ji-Paraná, sendo que a gestão do curso é planejada considerando a 

autoavaliação institucional, e o resultado das avaliações externas como insumo 

para aprimoramento contínuo do planejamento do curso. 

Um dos mecanismos de autoavaliação no âmbito do curso são os fóruns 

e/ou grupos focais que se constituem importante oportunidade de reflexão sobre 

o processo de formação universitária, o ambiente em que essa formação ocorre, 

as pessoas que contribuem para a mesma, as oportunidades de mercado e a 

responsabilidade social atribuída à futura profissão do estudante. Assim, se 

constituem um eficiente instrumento de autoavaliação voltado ao curso. 

Os fóruns e/ou grupos focais permitem que o acadêmico observe o 

ambiente interno, refletindo os espaços de infraestrutura e processos de ensino-

aprendizagem, incluindo indicadores de desempenho docente, coordenação de 

curso e propostas de modificação de matriz de curricular e de referência, 

representado pela infraestrutura de apoio aos seus estudos, tanto aquele que se 

dá na sala de aula quanto o que ocorre durante atividades de extensão, de 

estágio supervisionado ou de pesquisa científica.  

Os relatórios gerados do processo de discussão se revelam importante 

estratégia de avaliação institucional e no âmbito do curso e, por isso, as 

estratégias utilizadas veem sendo utilizados como fontes privilegiadas de 

delineamento de processo autoavaliativo periódico do curso de Engenharia 

Elétrica do UniSL-Ji-Paraná. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) desenvolve em parceria com o 

NDE os relatórios de avaliação interna considerando os indicadores 

institucionais no âmbito do curso. Esses relatórios são analisados pela CPA e 

apresentados semestralmente no que se refere aos resultados das avaliações 

para a comunidade acadêmica e ao NDE do curso. Após esse processo, ocorrem 

ações da CPA e NDE reuniões que incentivam a adoção de práticas 

institucionais de autoavaliação institucional. Em seguida ocorrem campanhas 
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sistemáticas de conscientização e estímulo à participação de docentes e 

discentes na avaliação direcionadas aos gestores, docentes, discentes e 

funcionários. A divulgação ampliada dos resultados do processo de avaliação é 

realizada continuamente. 

No que diz respeito a avaliações externas, tanto pelo INEP como o 

acompanhamento dos Resultados do ENADE é sistemático.   

Com o objetivo de garantir à sociedade brasileira profissionais com os 

conhecimentos básicos imprescindíveis ao exercício de suas prerrogativas 

profissionais no mercado de trabalho, o NDE de Engenharia Elétrica do UniSL-

Ji-Paraná, realiza uma vez por semestre, análise das provas aplicadas 

integradas, objetivando verificar as competências exigidas por disciplina e 

conteúdo, verificando assim a necessidade de ajustes e atualizações do PPC e 

da Matriz de Referência, assegurando assim, o nível de competência mínimo 

essencial, ao mesmo tempo em que adéqua os conteúdos curriculares de forma 

a atender à exigência de capacitação dos profissionais do Engenharia Elétrica 

em conformidade com as diretrizes traçadas por um mercado de trabalho 

globalizado.  

O Exame Nacional de Desempenho de estudantes (ENADE), integra o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que junto com 

a Avaliação de Cursos de Graduação e da Avaliação Institucional, formam o tripé 

avaliativo, permitindo conhecer e monitorar a qualidade dos cursos e das 

instituições superiores.  

O aprimoramento continuo do PPC, por meio de análise de conteúdos e 

competências exigidas nas edições do ENADE, pelas revisões da Matriz de 

Referência, o Curso de Engenharia Elétrica do UniSL-Ji-Paraná (Coordenação 

e NDE), acompanha continuamente tais exigências de conteúdos programáticos, 

com o objetivo de melhor o desempenho dos acadêmicos, o desenvolvimento 

das competências e habilidades necessárias na formação geral e profissional do 

egresso de Engenharia Elétrica, que o tornem aptos para o exercício da 

profissão.  

Concluindo, o UniSL-Ji-Paraná propõe uma autoavaliação como 

instrumento de evolução constante e de concretas mudanças qualitativas, no 

âmbito dos cursos, para o bem da Instituição, da sua comunidade acadêmica e 

da sociedade que vive em sua área de influência.  
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4.14 Tecnologias de Informação e Comunicação no Processo Ensino- 
Aprendizagem 
 

O UniSL-Ji-Paraná, no escopo de uma mudança de modelo acadêmico, 

investiu em tecnologias de informação e comunicação (TICS) como ferramentas 

de suporte ao processo ensino-aprendizagem, para todos os seus cursos.  

O UniSL-Ji-Paraná utiliza salas virtuais de aprendizagem (AVA) para as 

disciplinas presenciais e uma respectiva supervisão pedagógica para apoio, 

treinamento e suporte. Estas salas norteiam os trabalhos das coordenações, 

docentes e discentes, pois, são utilizadas como espaço de referência para 

comunicação. Além disso, é utilizada como ambiente de aprendizagem pelo 

docente. 

Há dois tipos de salas virtuais:  

 Para disciplinas; 

 Para cursos de extensão. 

 

Ainda há o espaço virtual denominado “comunidade virtual do curso”, 

que proporcionam diferentes ferramentas de comunicação entre coordenadores, 

professores e alunos.  

Pesquisa “Online”. A biblioteca possui rede local composta de um servidor 

e seis terminais. Podem ser acessadas da Biblioteca a base de dados que 

contém o acervo da Biblioteca, fontes de informação em CD-ROM, as bases do 

IBICT (somos Unidade Participante) como o CCN – Catálogo Coletivo Nacional, 

o COMUT – Programa de Comutação Bibliográfica e os periódicos online; A 

BIREME e suas bases MEDLINE, Academic Search Elite e LILACS (somos 

Unidade Participante); além do acesso à rede mundial de informações, a 

Internet, através dos computadores disponíveis para os usuários. “Minha  

Biblioteca” – essa base de dados de livros digitais é fruto de um consórcio 

formado pelas editoras: Atlas, Saraiva, Grupo GEN (composto pelas editoras  

Guanabara Koogan, LTC, Santos, Forense, Método, Forense Universitária, EPU 

e AC Farmacêutica) e Grupo A (composto pelas editoras Artmed, Bookman, 

Artes Médicas McGrawHill, Penso e Tekne). 
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A “Minha Biblioteca” oferece acesso online ao texto integral de mais de 

4350 livros digitais 24 horas por dia 7 dias por semana, através de acesso via 

internet a uma plataforma simples e moderna disponível dentro do portal do 

aluno e do professor. Os professores e acadêmicos podem acessar essa base 

de dados de qualquer lugar via computador, tablet e smartphone, A assinatura 

dessa base de dados de livros é uma solução ética e sustentável para problemas 

de cópias ilegais de obras. 

Disponibiliza também a ferramenta “Minha Biblioteca” onde 

coordenadores de cursos e professores podem montar suas próprias referências 

bibliográficas, através da consulta ao catálogo de editoras do consórcio. Bem 

como, podem customizar livros oferecendo títulos personalizados, composto por 

capítulos de diversas obras, já separados para seus alunos, atendendo a uma 

necessidade bibliográfica específica dos seus cursos.  

Laboratórios de Informática: O Centro Universitário São Lucas Ji-

Paraná tem 3 (três) Laboratórios para uso discente, somando 80 máquinas 

disponibilizadas, além de 3 grupos de laboratórios móveis, somando 150 

notebooks com diferentes configurações para atenderem às diversas 

necessidades.  

Acesso à Internet “sem fio”: O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná 

disponibiliza acesso à internet nas áreas de convivência e na Biblioteca. 

Funciona regularmente de segunda a sexta-feira das 08 às 22 horas 

ininterruptamente. Aos sábados de 08 às 18 horas. 

A biblioteca é aberta a toda a comunidade acadêmica e egressos das IES. 

Todos os livros e periódicos estão disponíveis para consulta. O empréstimo 

domiciliar, assim como a utilização dos equipamentos, é restrito aos acadêmicos, 

funcionários e professores da instituição. 

Recursos Didático-Pedagógicos (Audiovisual): O UniSL Ji-Paraná 

disponibiliza para alunos e professores materiais de apoio didático-pedagógico, 

com reserva “online” pelo portal do professor, facilitando a disponibilidade dos 

equipamentos e a previsão de uso em tempo hábil. São disponibilizados 

Projetores Multimídia, Televisores, Amplificadores de Som, Caixas de Som 

Acústicas, Microfones com fio e Microfones sem fio, Caixas de Som para 

Multimídia.  
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O curso de Engenharia Elétrica, conta com a moderna plataforma Blue. 

Nesse ambiente virtual de aprendizagem, há espaços de comunicação e 

interação como: quadro de avisos, materiais e conteúdo da(s) disciplina(s), 

calendário, cronogramas, recursos para envio de tarefas e ferramentas de 

comunicação. 

No curso de Engenharia Elétrica, uma das formas de TICS é o uso dos 

Laboratórios de Química, Laboratório de Física – móvel, Laboratório de 

Fenômenos dos Transportes, Laboratório de Maquete, Laboratório de 

Instalações Elétricas, softwares sofisticados, visitas técnicas e os projetos 

Integradores como ferramenta didática, o que permite aos educandos estarem 

conectados com as novas tendências da profissão de Engenharia Elétrica. 

No curso de Engenharia Elétrica o Software REVIT, AUTOCAD e 

SKETSHUP, também se constitui em TICS. O aluno do curso tem ainda, 

sustentado por tecnologias e como âncora de seu processo de aprendizagem, 

acesso ao acervo da Biblioteca o UniSL-Ji-Paraná, tanto o acervo físico (para 

localização e reserva) como o virtual. Tem disponível, virtualmente a “Minha 

Biblioteca”, links para periódicos eletrônicos e bases de dados. O acervo é 

totalmente informatizado. O software bibliográfico utilizado é o Arches Lib. O 

software permite a recuperação de dados através do título, autor, assunto, 

editora, local de publicação, tipo de documento. 

 

4.15 Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs - Na Gestão 
Acadêmica 
 

 No UniSL-Ji-Paraná o uso de tecnologias para a gestão acadêmica prevê 

mecanismos no portal destinado aos discentes. O Portal do Aluno disponibiliza 

aos discentes serviços tecnológicos online que facilitam o acompanhamento da 

vida acadêmica e financeira na instituição.  

 

Alguns dos serviços disponíveis através do Site institucional: 

● Suporte ao Aluno: Por meio de chat online, o aluno pode solicitar suporte 

via Web simplificando e dando agilidade em seu atendimento. 
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Alguns dos serviços disponíveis pelo Portal do Aluno são: 

● Comunicado: informações de interesse comum aos discentes podem 

ser disponibilizadas por meio do Portal do Aluno. 

● Plano de Ensino: o plano de ensino de cada disciplina na qual o aluno 

está matriculado fica disponível no Portal e pode ser baixado no formato 

pdf. Cada plano contém a bibliografia básica e o cronograma da 

disciplina. 

● Extrato de Notas: o sistema disponibiliza as notas e faltas do semestre 

vigente ao aluno, e sinaliza se este está aprovado, reprovado, reprovado 

por falta ou se terá que realizar o exame final. 

● Acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA): o Portal do 

Aluno possui um redirecionamento para os AVAs que a instituição utiliza. 

● Acesso ao Medline e Academic Search Elite: o Portal do Aluno oferece 

o redirecionamento para a biblioteca Medline ou Academic Search Elite. 

● Acesso à Minha Biblioteca: o Portal do Aluno oferece o 

redirecionamento para ao acervo online “Minha Biblioteca”.  

● Gerenciamento Financeiro: por meio do Portal do Aluno o discente 

pode imprimir boletos, verificar o histórico financeiro e o valor do 

currículo que está cursando. 

● Rematrícula Web: o discente pode realizar sua rematrícula, escolhendo 

as disciplinas que irá cursar. 

● Gerenciamento Acadêmico: o sistema permite que o discente verifique 

o seu horário, acesse o material didático que o docente disponibilizou, 

visualize o histórico comparativo com as disciplinas já concluídas, 

solicite e acompanhe protocolos de atendimento. 

● Protocolos: por meio de função de Protocolo, o aluno pode solicitar on-

line a solicitação de documentos e processos. Assim, o aluno pode 

acompanhar passo a passo como está o andamento de seus protocolos, 

de forma que o pode se dirigir à instituição apenas para efetuar a retirada 

do mesmo.  

 

4.16 Ambiente Virtual de Aprendizagem 
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O UniSL-Ji-Paraná alinhado a experiência do usuário, conta com a 

moderna plataforma Blue. Essa plataforma tem três características:  

1.  Realiza avaliações com alunos da rede de ensino, apura os resultados 

de maneira automática, permitindo a visualização de pontos de melhoria 

de cada habilidade, liberando atividades à partir do perfil do aluno.  

2. Gerencia conteúdo e Desafios de aprendizagem, que têm por 

finalidade favorecer o processo de ensino e aprendizagem. Os Desafios 

são problematizações e sua sistemática está alicerçada na Pedagogia 

Ativa. O sistema permite agendamento de atividade presencial com a 

finalidade de trabalhar as correções em grupos, individuais, em pares ou 

autocorreção, postar atividades dissertativas e fazer o fechamento da 

atividade.  

3. Avaliação final; o sistema permite fazer agendamento de avaliação. 

 

Nesse ambiente virtual de aprendizagem, há espaços de comunicação e 

interação como: quadro de avisos, materiais e conteúdo das disciplinas, 

calendário, cronogramas, recursos para envio de tarefas e ferramentas de 

comunicação. 

Permite também a gestão da aprendizagem dos alunos, um 

acompanhamento eficaz, onde os gestores conseguem em tempo real saber 

tudo que está acontecendo com os alunos, permitindo que façam o 

acompanhamento da evolução do aluno criando as melhores estratégias de 

intervenção. 

 

4.17 Procedimentos de Acompanhamento e de Avaliação dos Processos 
de Ensino-Aprendizagem  

  

Avaliar nunca foi e nunca será um fácil procedimento no processo de 

ensino aprendizagem no âmbito universitário. Depende de esforço coletivo e 

reflexões acerca de suas dimensões, incluem uma série de atividades 

elaboradas para analisar a aplicação geral de um programa, componentes de 

aula ou objetivos, permitindo que avaliadores analisem dentro de padrões 
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previamente estabelecidos até que ponto as metas e os objetivos esperados 

para o momento foram atingidos.  

A avaliação posiciona a análise docente acerca das informações 

necessárias para que seja possível a implementação de programas de 

melhoramento das deficiências do grupo em formação, seja estas específicas de 

sala de aula, teóricas, de aplicação ou comportamental, podendo de forma direta 

impactar no resultado final do somatório de saberes que se busca para compor 

o saber profissional. Neste sentido, avaliação é muito mais que construir 

programas em que se busca mensurar objetivos comportamentais, elaborar 

testes ou analisar resultados, pois busca-se harmonizar, do ponto de vista 

pedagógico, o que se ensina com o que se aprende.  

O docente tem o papel de acompanhar o desempenho do aluno por meio 

de instrumentos voltados ao cumprimento dos objetivos e dos resultados da 

disciplina, tendo como ponto de observância as seguintes questões: 

 Acompanhar e avaliar o movimento do aluno na busca do saber e os 

elementos que este constrói para o alcance dos objetivos, devendo, 

assim, ser parceiro durante este processo;  

 Especificar, inicialmente, os critérios de avaliação e pontuação ao 

início do semestre incluindo o aspecto atitudinal como elemento de 

pontuação; 

 Dar retorno crítico ao processo desenvolvido pelo aluno como 

avaliações, seminários, estudos de caso clínico, entre outros 

instrumentos de avaliação, devendo ser cuidadoso para que as críticas 

sejam estimuladoras para as melhorias;  

Atentar para que todos os aspectos do desempenho de um aluno devem 

ser avaliados conforme especificado na disciplina;  

O docente deve, no mínimo, garantir que o método selecionado para 

atribuição de nota ou conceito seja claramente entendido pelo aluno. O método 

deve explicar como cada conceito é determinado e delinear o que o aluno deve 

fazer para alcançá-lo. A avaliação deve possuir caráter de fácil entendimento; 

Os alunos devem ser informados logo no início da disciplina sobre os critérios de 
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desempenho e mediante acesso ao plano de ensino disponível para acesso por 

meio do portal do aluno e plataforma Blue. 

Os conceitos devem basear-se em critérios imparciais que avaliem o 

desempenho no decorrer da disciplina.   

 

4.18 Estratégia da Avaliação  
 

Como estratégia da avaliação o curso de graduação em Engenharia 

Elétrica, coerente com os objetivos propostos, busca utilizar diferentes 

abordagens didáticas para avaliar o processo de ensino e de aprendizagem. E 

ainda a criatividade, capacidade de compreensão e desenvolvimento de projetos 

e problematização. 

A construção de uma proposta de avaliação é decorrente da concepção 

que se sobre aprendizagem, a qual expressa por sua vez uma opção por um 

modelo epistemológico-pedagógico. É importante se definir o papel da avaliação 

no processo de ensino aprendizagem, articulando-a aos objetivos, conteúdos, 

métodos, ao projeto político pedagógico da institucional e aos objetivos, 

características e perfil do profissional que se quer formar.  

O processo de avaliação do desempenho discente, no âmbito do UniSL-

Ji-Paraná, é entendido como parte integrante do processo de ensino-

aprendizagem e obedece às normas e concepções pedagógicos.  

O UniSL-Ji-Paraná tem entendido que assim como a Matriz Curricular 

direciona o currículo de uma instituição educacional, levando em conta as 

concepções de ensino e aprendizagem, apresentando competências e 

habilidades, conteúdos, metodologias e processos de avaliação; a Matriz de 

Referência é orientadora do processo avaliativo da Proposta Curricular, 

objetivando diagnosticar a ocorrência ou não de aprendizagem e suas razões, 

visando também o replanejamento do trabalho pedagógico.  

A Matriz de Referência (MR) apresenta as competências que em seus 

diferentes níveis de complexidade, gera as associações desejadas e em cada 

uma delas, a indicação das habilidades a serem desenvolvidas e 
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consequentemente avaliadas. Assim, a MR apresenta de modo explícito, o que 

se quer verificar em termos de avanços da aprendizagem dos estudantes. Por 

meio das habilidades a matriz indica a formulação dos instrumentos de avaliação 

e a análise dos resultados do desempenho.  

Portanto, a matriz aponta para as habilidades a serem desenvolvidas, 

evocam os conteúdos que estão informados com uma função mental, via 

descritores, e alimenta a avaliação processual e somativa ao longo do semestre, 

como também a Avaliação Integrada no final do semestre. Com esse desenho, 

a Matriz de Referência também se constitui como parâmetro para promover 

orientações e feedback nas trajetórias profissionais formativas, para os próprios 

participantes da avaliação e para gestores educacionais.  

Os instrumentos avaliativos são concebidos a partir de problematizações, 

simulações e situações-problema, promovendo articulações entre teorias e 

práticas. Para o caso de questionários, provas ou testes, as situações-problema 

poderão ser avaliadas por meio de questões abertas ou fechadas; assim, uma 

questão poderá investigar, de forma concomitante, vários recursos e 

características de perfil, permitindo um levantamento de indicadores das 

competências desenvolvidas. A avaliação do desempenho discente é feita por 

disciplina, abrangendo os aspectos de frequência e aproveitamento.   

4.18.1 Sistema de Apuração de Notas Atribuídas ao Rendimento Escolar do 
Aluno  

 

Os critérios avaliativos estão previstos em Resolução aprovada em 

CONSEPE e CONSU. O desempenho discente é mensurado por Trabalho 

Efetivo Discente (TED) e Demais instrumentos Avaliativos (DEM.AV) para a 

composição de notas parciais referentes ao 1º e ao 2º bimestres e denominadas 

(N1) e (N2), respectivamente e Avaliação Substitutiva (AS). As notas parciais de 

N1 e N2 têm composição semelhante. A N1 e N2 resulta da somatória de 2 (dois) 

pontos de TED mais 8 (oito) pontos oriundos de diferentes instrumentos 

avaliativos, denominados (DEM.AV – Demais Instrumentos Avaliativos), 

excluídas as disciplinas de Projeto Integrador.    
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Todo TED vale 2 pontos e a nota final resulta da soma de todas os TED 

desenvolvidos, podendo este valor ser distribuído em mais de uma atividade a 

ser desenvolvida pela discente por bimestre.  

Para compor a nota de Demais instrumentos Avaliativos (DEM.AV), o 

professor deve recorrer a no mínimo um instrumento avaliativo, devendo ser 

usados mais do que um instrumento avaliativo, e a eles serem atribuídos pesos 

de acordo com a sua importância e complexidade na composição da nota, para 

que seja calculada uma média ponderada bimestral. 

A Média do Semestre (MS) é resultado da Média Aritmética Simples das 

notas parciais de N1 e N2, admitindo-se somente fração de meio ponto, com 

arredondamento. [MS = (N1 +N2)/2]  

A Avaliação Substitutiva (AS) é realizada ao final do semestre letivo, 

conforme calendário acadêmico e sua nota substituirá a nota parcial de menor 

valor, prevalecendo sempre nota maior (N1, N2 e AS).  

É critério de aprovação e reprovação por desempenho MS igual ou superior a 

6,0 (seis) pontos e a MS corresponderá à Nota Final (NF), considerado aprovação direta.  

Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado 

reprovado na disciplina o aluno que não obtenha frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades programadas.  

 

4.19 Número de Vagas  
  

O Curso de Engenharia Elétrica do UniSL-Ji-Paraná vem cumprindo seu 

papel com a sociedade na medida em que forma profissionais com competências 

técnicas e científicas, com postura ética e comprometidos com a justiça social 

equânime. 

O UniSL-Ji-Paraná possui 120 (cento e vinte) vagas anuais autorizadas 

para o curso de Engenharia Elétrica, oferecidas em processos seletivos 

semestralmente, sendo 40 vagas para o turno vespertino 80 vagas para o turno 

noturno. O número de vagas do curso de Engenharia Elétrica corresponde de 
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forma excelente à dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura 

da IES. 

O UniSL-Ji-Paraná conta com uma adequada infraestrutura física, 

caracterizadas por edificações que permitem o funcionamento de uma Instituição 

de Educação Superior, salas de aula amplas, salas de inovação metodológica, 

espaço docente e reuniões, laboratórios de informática, biblioteca com acervo 

disponível para consulta e empréstimo e equipada, áreas de convivência e 

demais ambientes necessários às atividades acadêmicas visando à eficiência e 

à efetividade. 

 

4.20  Administração Acadêmica do Curso 
 

A coordenação do curso funciona em tempo integral, atuando de forma 

articulada com os demais órgãos institucionais de suporte acadêmico, avaliando 

sistematicamente o projeto pedagógico do curso de forma a mantê-lo atualizado 

e sintonizado com as demandas locais e regionais, atendendo aos objetivos, 

metas e ações do PDI. 

O UniSL-Ji-Paraná, consciente de que a gestão do conhecimento implica 

diretamente em seu desempenho organizacional, acadêmico e financeiro, 

privilegia condições para processos de localização, consulta, recuperação, 

criação e compartilhamento do conhecimento institucional ao longo do tempo.  

Para tanto, favorece o uso de ferramentas e tecnologias de informação e 

comunicação. Dentre estas, destacam-se o sistema de gestão do diário 

eletrônico, e o sistema acadêmico GV College. 

O diário eletrônico é um sistema desenvolvido pela própria instituição com 

base em suas demandas específicas. Serve ao professor para realizar todos os 

registros acadêmicos como notas, controle de frequência e matéria lecionada. 

Este sistema alimenta as informações disponibilizadas no portal do aluno para 

que seja possível a administração da vida acadêmica em curso. O uso desta 

ferramenta é condicionado à aprovação, pela coordenação, do plano de ensino. 

O sistema de gestão do diário eletrônico (GDE), também um sistema 

próprio, serve ao curso para que o coordenador possa acompanhar os registros 

feitos no diário eletrônico de todos os professores. Assim, tem uma visão de 
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todas as turmas, de todos os professores e alunos. É possível acompanhar o 

cumprimento dos planos de ensino, uma vez que o sistema dá visibilidade dos 

instrumentos de planejamento de ensino. O GDE também serve aos membros 

do NGA para analisar a pertinência dos instrumentos avaliativos de acordo com 

as habilidades alvo e ao NDE para que seja possível avaliar as relações entre 

as disciplinas e também entre as diferentes etapas de formação. No 

cumprimento do projeto pedagógico, serve ainda como um importante 

instrumento de monitoramento das estratégias propostas. O mesmo sistema tem 

funcionalidades que subsidiam consultas pela Diretoria de Ensino, Coordenação 

de Curso, Núcleo de Planejamento e Controle Acadêmico e Secretaria 

Acadêmica. 

O sistema GV College é uma empresa terceirizada que serve às 

necessidades do UniSL-Ji-Paraná. Trata-se de um sistema de informações 

acadêmicas, projetado para suportar um grande número de processamentos 

distribuídos e simultâneos que fornece rapidez de respostas no que se refere a 

Tecnologia de Informação. 

 

4.21 Conselho de Curso 
  

Em conformidade com o Regimento Interno do UniSL-Ji-Paraná cada 

curso é administrado por uma Coordenação, formando unidades 

interdependentes entre si, ligadas à Diretoria Acadêmica, responsável pela 

execução do ensino, pesquisa, extensão e respectiva organização. 

Cada curso tem seu Conselho de Curso, órgão especializado, deliberativo 

e normativo em assuntos de ensino, pesquisa e extensão, que é constituído: 

I - Pelo Coordenador de Curso – seu Presidente; 

II - Por 2 representantes docentes de cada período letivo, eleitos por seus 

pares, 1 (um) titular e 1(um) suplente; 

III - Pelo secretário da coordenação; 

IV - Por dois representantes do corpo discente, eleitos por seus pares; 

 

O Conselho de curso reúne-se, ordinariamente, 2 vezes por semestre, em 

datas fixadas no calendário acadêmico e, extraordinariamente, quando 

convocada por seu Coordenador ou por 2/3 de seus membros. O Conselho de 
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Curso reúne-se com maioria absoluta e delibera com a presença da maioria 

simples de seus membros, o voto de qualidade é dado pelo coordenador, o 

secretário não tem direito a voto e é responsável por lavrar as atas de reunião 

em livro próprio. 

 

4.22 Coordenação de Curso 
  

Em conformidade com o Regimento Interno do UniSL-Ji-Paraná a 

Coordenação de Curso constitui unidade da estrutura do Centro Universitário, 

para todos os efeitos de organização administrativa, didático-científica e de 

administração de pessoal docente. 

A Coordenação de Curso é dirigida por um Coordenador designado pelo 

Reitor, podendo ser reconduzido. O Coordenador de Curso é substituído em 

suas faltas e impedimentos eventuais pelo Diretor Acadêmico e em seu 

impedimento por um professor, designado previamente pelo Reitor. 

 

5 CORPO DOCENTE 
  

 Nessa dimensão encontram-se os dados referentes ao corpo docente do 

curso de Graduação em Engenharia Elétrica do UniSL-Ji-Paraná. Essa parte do 

projeto pedagógico segue os indicadores do instrumento de avaliação do 

Instituto Nacional de Avaliação da Educação Superior (INEP), que se encontra 

vigente. 

5.1 Núcleo Docente Estruturante – NDE 
 

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia Elétrica, como 

órgão de apoio a atividade acadêmica, encontra-se implantado nos termos do 

Plano de Desenvolvimento Institucional 2016-2020, do UniSL-Ji-Paraná, que 

trata das atribuições do Núcleo Docente Estruturante.  

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo-revisor-

deliberativo responsável pela concepção do Projeto Pedagógico dos cursos e 

tem, por finalidade, a implantação-aplicação-desenvolvimento dos mesmos.  
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Conforme consta no Regimento Interno do UniSL-Ji-Paraná, são 

atribuições do NDE:  

I. Propor alteração na matriz curricular, matriz de referência e das 

disciplinas que integram o curso, submetendo-a ao Colegiado de 

Curso; 

II. Acompanhar a implementação da matriz curricular, matriz de 

referência e o ementário que integram o curso;  

III. Propor ações de pesquisa e extensão que desenvolvam os 

objetivos do curso garantindo a construção do perfil do egresso 

conforme projeto pedagógico do curso; 

IV. Analisar a pertinência dos materiais didáticos necessários ao 

currículo;  

V. Avaliar os indicadores de desempenho discente;  

VI. Propor novos cenários de aprendizagem nos estágios 

supervisionados e nas práticas profissionais que permitam o 

aumento da qualidade das vivencias profissionais para o aluno. 

 

Ainda, sua função também será atuar no acompanhamento, consolidação 

e atualização do PPC, realizando estudos e atualização periódica e verificando 

o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na formação do estudante, 

a partir da análise e adequação do perfil do egresso, considerando as DCN e as 

novas demandas do mundo do trabalho. A partir disso, haverá o planejamento 

dos procedimentos para permanência de parte de seus membros até o ato 

regulatório seguinte. 

O NDE do Curso de Engenharia Elétrica do UniSL-Ji-Paraná encontra-se 

instalado e atuante, nomeado por portaria expedida pela Reitoria da instituição, 

composto por cinco professores (Tabela 7). 

 

TABELA 07 – Núcleo Docente Estruturante  

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE 
NOME FORMAÇÃO RT TITULAÇÃO 

Vonivaldo 
Gonçalves Leão 

Engenharia Química 
Integral Mestre 

Vladimir José 
Chagas 

Arquiteto e 
Urbanista 

Parcial Mestre 

Ana Flávia Moreira Bacharel em Parcial Mestre 
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Camargo Sistemas de 
Informação 

Yugo Lemos 
Kawano 

Engenheira Civil 
Parcial Especialista 

Nilton de Araújo 
Ribeiro  

Engenheiro Civil 
Parcial Especialista 

FONTE: Elaborado pelo curso de Engenharia Elétrica. 

 

5.2 Atuação do Coordenador 
 

O coordenador do Curso de Engenharia Elétrica do UniSL-Ji-Paraná, a 

cargo do Professor Mestre Vonivaldo Gonçalves Leão, atua em regime de 

trabalho de tempo integral, permanecendo a frente da coordenação designado 

por meio de Portaria. A atuação do coordenador do curso de Engenharia Elétrica 

do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, como unidade acadêmica 

administrativa, vincula-se à Diretoria de Ensino e a Pró-Reitoria Acadêmica.  

Assim, para cumprir os requisitos legais e de qualidade do curso, este 

gestor também atua nas relações interpessoais, nas proposições de ações 

pedagógicas de ensino-aprendizagem, na representação e atuação efetiva nos 

diferentes espaços educativos e de gestão e nas políticas e ações institucionais. 

Estas funções estão em acordo com o previsto no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e Regimento interno do UniSL-Ji-Paraná.  

Em sintonia com o NDE, apresenta ao núcleo todas as demandas de 

ordem acadêmica e pedagógica, visando o contínuo aperfeiçoamento do Projeto 

Pedagógico do Curso. 

O coordenador do Curso de Engenharia Elétrica, exerce assim uma 

função importante de gestão do curso em especial junto ao Núcleo Docente 

Estruturante do qual é seu gestor. Além da atuação no NDE, atua no Colegiado 

de curso, e é membro nato do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE). Atua em parceria com a CPA nos procedimentos de auto avaliação 

do curso. Assim, para cumprir os requisitos legais e de qualidade do curso, este 

gestor atua a partir de um plano de ação documentado e compartilhado, nas 

proposições de ações pedagógicas de ensino-aprendizagem, no planejamento 

do curso, na representação e atuação efetiva nos diferentes espaços educativos 

e de gestão e nas políticas e ações institucionais. Nas relações interpessoais 



 

132 
 

com alunos e docentes, administrando as potencialidades desses professores 

favorecendo a integração de docentes e o autodesenvolvimento dos mesmos e 

do curso. Estas funções estão em acordo com o previsto no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e Regimento Interno do UniSL-Ji-Paraná.  

Em sintonia com o NDE, apresenta ao núcleo todas as demandas de 

ordem acadêmica e pedagógica, visando o contínuo aperfeiçoamento do Projeto 

Pedagógico do Curso de Engenharia Elétrica. 

As atribuições da Coordenação de Curso encontram-se descritas no 

Regimento Interno do UniSL-Ji-Paraná, dentre elas: 

São atribuições do Coordenador de Curso: 

 

I. Superintender, coordenar, acompanhar e controlar o 

funcionamento do curso sob a sua Coordenação;  

II. Coordenar a elaboração e atualização permanente do projeto 

pedagógico do curso em consonância com as correspondentes 

diretrizes curriculares nacionais e com o apoio do respectivo 

Núcleo Docente Estruturante;  

III. Especificar e propor a infraestrutura necessária à realização e 

execução do projeto pedagógico do curso, observando-se os 

padrões de qualidade fixados pelo Centro Universitário;  

IV. Promover a integração das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão no âmbito do curso, com o apoio das Diretorias;  

V. Sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente e técnico-

administrativo no âmbito do seu curso;  

VI. Encaminhar a Diretoria de Registro e Controle Acadêmico, nos 

prazos fixados pela Pró-Reitoria Acadêmica, os relatórios e 

informações sobre avaliações e frequência de alunos;  

VII. Coordenar o planejamento e o controle das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão e as atividades complementares previstas no 

projeto pedagógico do curso, assegurando-lhes integração e 

articulação vertical e horizontal;  

VIII. Presidir o Colegiado de Curso e o Núcleo Docente Estruturante 
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(NDE) e participar ativamente, como membro do CONSEPE e do 

CONSU quando for o caso, encaminhando os projetos e os 

assuntos de natureza de ensino e administrativas de interesse do 

curso;  

IX. Administrar, de forma ética, os relacionamentos, criando condições 

favoráveis ao desenvolvimento de um clima de respeito e 

cordialidade;  

X. Realizar visitas periódicas às turmas do curso e fazer reuniões com 

os seus representantes, registrando expectativas e informações 

que contribuam para a autoavaliação dos cursos subsidiando as 

melhorias das condições de ensino;  

XI. Coordenar a elaboração e implantação de manuais de 

procedimentos específicos do curso, visando à padronização e à 

otimização dos processos de trabalho, em consonância com as 

normas do Centro Universitário; 

XII. Articular-se com o mercado de trabalho, visando à constante 

adequação do curso e do processo seletivo dos seus candidatos 

às necessidades e exigências econômicas, políticas e sociais;  

XIII. Definir o público-alvo, o mercado e as estratégias necessárias à 

consolidação da imagem e do conceito do curso e programas e 

projetos a ele relacionados, apoiando as atividades de divulgação 

do Curso e de captação de novos alunos;  

XIV. Estabelecer parcerias visando à integração da comunidade interna 

e externa e à obtenção de melhores resultados nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão;  

XV. Executar a política de acompanhamento de egressos no âmbito do 

seu curso;  

XVI. Propor a criação de cursos sequenciais, de cursos e programas de 

pós-graduação e de extensão, através da elaboração de projetos 

que demonstrem a viabilidade administrativa e financeira da 

proposta;  

XVII. Comprometer-se com a autoavaliação do curso no que diz respeito 

aos processos de trabalho e dos resultados esperados da gestão 

do curso, assim como, com a avaliação do desempenho dos 
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docentes e dos seus colaboradores técnico administrativos, 

identificar necessidades e propor ações para a sua qualificação; 

XVIII. Analisar os indicadores de qualidade resultantes dos processos 

avaliativos relacionados ao SINAES, e propor ações de melhoria 

para superar fragilidades identificadas no âmbito do curso;  

XIX. Gerenciar aspectos acadêmicos, administrativos e financeiros 

relacionados com os alunos vinculados ao curso;  

XX. Articular-se com coordenadores dos demais cursos do UniSL, com 

vistas ao apoio técnico na apresentação de propostas, elaboração 

de projetos e instrumentos de controle e acompanhamento de seus 

processos de trabalho;  

XXI. Adotar as providências necessárias ao funcionamento regular do 

curso e, em caso de urgência, as medidas que considerar 

pertinentes, mesmo que sujeitas à aprovação posterior das 

autoridades acadêmicas; 

XXII. Distribuir tarefas de ensino, pesquisa e extensão entre seus 

professores, respeitadas as especialidades;  

XXIII. Supervisionar a execução do programa de monitorias;  

XXIV. Decidir, relativamente aos pronunciamentos de professores das 

disciplinas, sobre aproveitamento de estudos e adaptações de 

alunos;  

XXV. Delegar competência, sem prejuízo de sua responsabilidade;  

XXVI. Aplicar as penalidades disciplinares, no âmbito de sua 

competência, previstas neste Regimento Geral;  

XXVII. Manifestar-se sobre aproveitamento de disciplinas isoladas 

cursadas em outras instituições, para fins de creditação no histórico 

escolar do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, conforme 

regulamentação própria, ouvido o Colegiado de Curso, quando 

necessário; 

XXVIII. Deliberar sobre o aproveitamento de publicações para fins 

de dispensa de TCC, nos termos de seu regulamento, tal como 

definir os critérios para que o pedido de dispensa seja apreciado, 

ouvindo, quando necessário, o Colegiado de Curso; e 

XXIX. Exercer todas as funções próprias ou correlatas à Coordenação de 
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Curso ou ainda outras que lhe sejam delegadas pelo Reitor e pelo 

Pró-Reitor. 

 

TABELA 8 – Coordenação do Curso  

Coordenador 

Nome Vonivaldo Gonçalves Leão 

Titulação acadêmica Mestre em Ciências da Saúde 

Formação Engenheiro Químico 

 

Experiência 
Profissional 

Magistério 

Superior 

Gestão 

Acadêmica 

29 anos 21 anos 10 anos- 

Regime de trabalho Integral 

 

5.3 Regime de Trabalho da Coordenadora do Curso 
 

O Coordenadora do Curso de Engenharia Elétrica, professor Mestre 

Vonivaldo Gonçalves Leão, atua em regime de trabalho de tempo integral, 

(40 horas semanais) sendo 30 horas dedicadas à coordenação, o que 

possibilita: o atendimento da demanda; gestão do curso; relação com os 

docentes, discentes, e equipe multidisciplinar; e a representatividade nos 

colegiados superiores.  

O atendimento da demanda, somente é possível por meio da 

elaboração de um plano de ação documentado e compartilhado, com o 

estabelecimento de indicadores de desempenho da coordenação, e o 

planejamento da administração do corpo docente do seu curso, favorecendo 

a integração e a melhoria contínua. Considerando que o Curso de Engenharia 

Elétrica possui autorização de 120 vagas anuais, a relação número de vagas 

por horas de coordenação é de 4h vagas por hora de coordenação. 

 

5.4 Corpo Docente  
 

Os diversos espaços de ensino-aprendizagem do curso de Engenharia 

Elétrica do UniSL-Ji-Paraná contam com uma estrutura docente qualificada, 

com predominância de docentes com título de Pós-graduação Stricto Sensu, 
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com formação acadêmica compatível com o Projeto Político Pedagógico, em 

consonância com as diretrizes curriculares estabelecidas pelo CNE. Possui 

adequação de carga horária necessária para o desenvolvimento das 

atividades propostas no Projeto Pedagógico de Curso e demais diretrizes 

institucionais. Essa adequação permite um melhor relacionamento dos 

docentes com as necessidades identificadas pela comunidade acadêmica 

visando a uma melhor formação educacional, humanística e sociocultural 

dos discentes da Instituição.  

Assim, o curso possui a grande maioria de docentes contratados em 

regime de tempo parcial e/ou integral garantindo um regime de trabalho 

adequado para atender as práticas acadêmicas em suas ações internas e 

externas desenvolvidas no âmbito do ensino, pesquisa e/ou extensão.  

O curso de Engenharia Elétrica do UniSL-Ji-Paraná é constituído por 

08 professores, dentre os quais possuem pós-graduação, 04 mestres e 04 

especialistas. A titulação desses docentes auxilia e proporciona o acesso a 

conteúdo de pesquisa, por meio da correlação entre os objetivos das 

disciplinas e o perfil do egresso, visando incentivar a produção do 

conhecimento inovador por meio de grupos de estudo, pesquisa e 

publicação. Isso garante o conhecimento necessário e compatível para o 

bom desenvolvimento da organização curricular, que é fundamentada nas 

diretrizes curriculares nacionais na educação superior para o referido curso 

e nas exigências das disposições legais, medidas legais do MEC, assim 

como em condições impostas atualmente. O corpo docente do curso 

constitui-se com os seguintes profissionais.  

 

TABELA 9 – Experiência Acadêmica do Corpo Docente 

Nº NOME FORMAÇÃO EXPER
. 

TÍTULO TP 

1 Vonivaldo 
Gonçalves 
Leão 

Engenharia Química 21 
anos 

Mestre TI 

2 Maycon Del 
Piero da Silva  

Arquiteto e Urbanista 4 anos Mestrando TP 

3 Yugo Lemos 
Kawano 

Engenharia Civil  4,3 
anos 

Mestrando  TP  

4 Nilton de Araújo 
Ribeiro  

Engenharia Civil 8 anos Mestrando TP 
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5 Alisson Nunes 
da Silva 

Engenheiro Agrônomo  8 anos Mestre  TP  

6 Vladimir José 
Chagas 

Arquiteto e Urbanista 24 
anos 

Mestre  TP  

7 Ana Flávia 
Moreira 
Camargo 

Bacharel em Sistemas 
de Informação 

5 anos  Mestra  TP  

8 
Neivaldo 
Rodrigues dos 
Santos 

Ciências Econômicas 
e Matemática 

16 
anos 

Mestrando TP 

FONTE: Elaborado pelo curso de Engenharia Elétrica. 

 

Um contingente representativo do corpo docente efetivo possui 

experiência profissional além da docência, conferindo-lhes vasto conhecimento 

relacionado ao curso e suas competências. Possuindo ainda vasta experiência 

de magistério superior. 

Estas experiências em Educação Superior são fatores de fundamental 

importância para uma atuação responsável, em uma Instituição que visa à 

consolidação do PPC e do PDI, buscando o desenvolvimento de seus estudantes 

para uma leitura e consciência crítica dos problemas de gestão e de seus 

impactos locais e regionais, que deverão ser assumidos pelo egresso da 

Instituição como imperativo ético e humanístico para definir sua forma de 

inserção no mundo do trabalho. 

 

5.5 Atuação do Colegiado de Curso 

 

Os espaços em que se materializam as discussões para articulação do 

PDI, PPC’s e da CPA são os órgãos colegiados (CONSU, CONSEPE e 

Colegiado de cursos) e NDE. Estes órgãos definem e redefinem ações mediante 

deliberações, programas e políticas institucionais como resposta aos processos 

avaliativos.  

O Colegiado de Curso de Engenharia Elétrica do UniSL-Ji-Paraná, 

encontra-se implantado no Plano de Desenvolvimento Institucional (2020-2024), 

estruturado como órgão deliberativo e com a responsabilidade de orientação 

didático-pedagógica, dentro das suas competências, atendendo de maneira 

excelente a representatividade dos segmentos, a periodicidade das reuniões e o 

encaminhamento das decisões. A partir dessa sistemática, haverá o suporte, 
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acompanhamento e execução de processos e decisões, acerca da avaliação 

periódica sobre desempenho, visando o ajuste de práticas de gestão inovadoras. 

Integra o Colegiado de Curso em instância superior de colegiado, o 

coordenador de curso na qualidade de presidente nato, dois representantes 

docentes de cada período letivo, eleito por seus pares, sendo um titular e um 

suplente e por dois representantes do corpo discente eleitos por seus pares.  

As reuniões, ordinárias e/ou extraordinárias são registradas em atas e 

livros próprios sobrestado na coordenação do Curso de Engenharia Elétrica. A 

organização e a gestão da Instituição, quanto ao funcionamento, 

representatividade e competências dos colegiados, bem como o funcionamento, 

representatividade, competências e autonomia dos Colegiados Superiores 

(CONSEPE e CONSU) e dos Colegiados de Curso (Conselho de Curso), 

seguem os ditames do Regimento Interno. 

O Colegiado de Curso reúne-se em caráter ordinário duas vezes por 

semestre letivo, ou de acordo com a demanda do NDE, corpo docente, corpo 

discente e coordenação do curso, e suas competências estão previstas no 

Regimento do UniSL-Ji-Paraná:  

 

I. Aprovar matriz curricular, matriz de referência e revisão ementaria 

das disciplinas que integram o curso, submetendo-as à apreciação 

da Diretoria de Ensino; 

II. Elaborar os projetos de ensino, pesquisa e extensão e executá-los 

depois de aprovados pelo Conselho Universitário e homologados 

pelo Reitor;  

III. Decidir, quando solicitado, sobre aproveitamento de estudos e 

adaptações de alunos transferidos e diplomados;  

IV. Homologar a admissão e a dispensa de alunos-monitores;  

V. Analisar, selecionar e propor os planos dos cursos de 

especialização, aperfeiçoamento e extensão, bem como os 

projetos de pesquisa na área do curso, e submetê-los à deliberação 

do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e homologação do 

Conselho Universitário;  

VI. Manifestar-se sobre aproveitamento de disciplinas isoladas 

cursadas em outras instituições, para fins de creditação no histórico 
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escolar do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, conforme 

regulamentação própria;  

VII. Deliberar, a pedido da Coordenação de Curso, sobre o 

aproveitamento de publicações para fins de dispensa de TCC, nos 

termos de seu regulamento, tal como definir os critérios para que o 

pedido de dispensa seja apreciado; 

VIII. Emitir pareceres em assuntos de sua competência; e 

IX. Exercer as demais atribuições que lhe sejam designadas pelo 

Reitor, pelo Pró-Reitor Acadêmico, pela Diretoria de Ensino, pelo 

Coordenador do Curso ou pelos órgãos colegiados, previstas em 

lei e neste Regimento.  

 

Além do colegiado, o curso promove debate com os líderes de turma. 

Eventualmente, podem ser convidados docentes ou funcionários administrativos, 

de acordo com o tema e situações abordadas. A garantia de participação começa 

no grupo de representação, e se reforça nos objetivos do UniSL-Ji-Paraná. 

 

5.6 Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica  
  

A pesquisa contribui para a elevação da qualidade dos processos 

educacionais melhorando a qualificação docente, aprimorando a formação do 

corpo discente e gerando benefícios para a comunidade local, regional e 

nacional, cumprindo um papel determinante na integração com os diferentes 

níveis do ensino superior, por meio da capacitação científica e tecnológica 

agregando novos conhecimentos com repercussão social, científica e 

tecnológica.  

O UniSL-Ji-Paraná possui uma política estratégica que sustenta e 

direciona as ações na área da pesquisa, como o estímulo às atividades de 

iniciação científica junto aos alunos de graduação; incentivo à apresentação de 

trabalhos científicos em eventos nacionais e internacionais de relevância; a 

busca de novas parcerias internas e externas; o fortalecimento das parcerias já 

existentes com órgãos de fomento à pesquisa, a ampliação e a divulgação dos 

resultados em forma de publicações científicas.  
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O UniSL-Ji-Paraná com o objetivo de estimular a pesquisa consolidou 

grupos e linhas de pesquisa institucionais, assegurando maior cooperação entre 

corpo docente e discente nas atividades de pesquisa no âmbito das áreas 

correlatas ao curso, incluindo o meio ambiente, o que é fundamental para o 

fomento da atividade científica e à geração do conhecimento.  

Em relação ao corpo docente, os Mestres e Doutores que integram a IES, 

possuem um percentual de produções científicas nos últimos 3 anos. Tais dados 

corroboram para um ensino constantemente atualizado e integrado ao contexto 

da pesquisa e extensão. Os professores possuem projetos e/ou produções 

técnicas/cultural em uma proporção de produções técnicas individuais 

registradas.  

O corpo docente do curso possui produções científicas, cultural, artística 

e tecnológica. Destas produções científicas, constam artigos publicados em 

periódicos, trabalhos completos, trabalhos técnicos e resumos publicados em 

anais.  
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6 INFRAESTRUTURA 
 
 O UniSL-Ji-Paraná tem por política oferecer modernidade e 

funcionalidade em relação à infraestrutura, proporcionando à comunidade 

acadêmica maior conforto e eficiência na execução da proposta pedagógica do 

Curso de Engenharia Elétrica. 

 Os equipamentos passam por manutenções e atualizações em função 

das necessidades dos cursos e do avanço tecnológico. A manutenção dos 

equipamentos é realizada por técnicos contratados pela instituição ou por 

empresas especializadas, quando for o caso. 

 A construção dos prédios e instalações é realizada por empresas de 

comprovada competência, atendendo aos preceitos de forma integral e irrestrita 

de acessibilidade e sustentabilidade. A manutenção e conservação das 

instalações físicas é realizada pela própria IES, o que torna mais célere e 

eficiente qualquer adequação que se faça necessária, em um menor espaço de 

tempo. 

 O UniSL-Ji-Paraná tem como política balizadora da gestão da 

infraestrutura os padrões de qualidade definidos para as diversas áreas de 

atuação da Instituição; incluindo processos e procedimentos de gestão que 

proporcionem o uso adequado e racional da infraestrutura; pronta disponibilidade 

da infraestrutura necessária, assegurando as condições de trabalho e as 

demandas da expansão; manutenção regular e constante. 

O Campus, endereço de oferta do curso de Engenharia Elétrica, está 

instalado em uma área de aproximadamente 34.598m². A Instituição dispõe das 

salas de aula e laboratórios, em período integral, adequados ao número de 

alunos atendendo, plenamente, aos requisitos de dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessária à 

atividade proposta, com uso de recursos tecnológicos instrucionais sempre que 

necessários e solicitados, possuindo iluminação condizente, climatização, sendo 

mobiliadas com carteiras tipos escolares, mesa e cadeira para o professor, 

equipamentos audiovisual: Projetor multimídia e computadores nas salas, telas 

para projeção, lousa, caixa de som, microfone, depósitos de lixo em lugares 

estratégicos, limpeza e arrumação efetuada após término de cada turno.  
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As salas de aula são compatíveis com as condições de acesso para 

pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Os laboratórios do UniSL-Ji-

Paraná consistem em ambientes modernos e equipados com instalações 

específicas ao seu uso. 

Os gabinetes de trabalho para os docentes em tempo integral, tempo 

parcial e Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos cursos do UniSL-Ji-Paraná 

possuem infraestrutura completa, em ambiente propício, necessária ao 

desenvolvimento de suas atividades. 

 

6.1 Espaço de Trabalho para Professores Tempo Integral – TI  
 

 Os espaços de trabalho para professores em Tempo Integral estão 

diversificados em locais estratégicos no campus de modo convergente com a 

atividade extra classe de maior relevância deste docente na instituição. Além 

destes, há ainda, dentro da sala dos professores, aqui denominado Espaço 

Docente, gabinetes de trabalho de professores Tempo Integral de uso 

compartilhado atendendo de forma excelente as necessidades dos docentes de 

Tempo Integral da instituição e do curso de Engenharia Elétrica.  

O Espaço Docente também é dedicado aos demais professores da 

instituição e possui ampla sala, com gabinetes individuais, mesa de trabalho, 

acesso à internet em espaços individualizados, além de sala de atendimento e 

orientação aos discentes, conta com equipamentos de informática atualizados e 

possuem uma central de impressão compartilhada. 

Os espaços de trabalho para os docentes em tempo integral dos cursos 

do UniSL-Ji-Paraná possuem infraestrutura completa, em ambiente propício 

necessário ao desenvolvimento das suas atividades acadêmicas. O wi-fi está 

disponibilizado, bem como o acesso aos meios de comunicação institucionais 

permeados pelas TIC´s, ao acervo bibliográfico da biblioteca virtual – Minha 

Biblioteca e aos periódicos eletrônicos. Esses espaços permitem a privacidade 

necessária para acesso aos recursos e armário disponível para guarda de 

pertences pessoais e de trabalho. Além disso, anexo ao espaço, há sala de 

orientação aos acadêmicos. 
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6.2 Espaço de Trabalho para Coordenação do Curso  
 

O UniSL-Ji-Paraná entende que se preocupar com a qualidade de vida no 

ambiente de trabalho é propiciar a infraestrutura física, tecnológica e ambiente 

pessoal com condições excelentes de trabalho, favorecendo a dedicação do 

colaborador no desenvolvimento de suas atividades. 

Nesse contexto o organograma espacial proposto pelo UniSL-Ji-Paraná, 

para o ambiente das coordenações atende às necessidades laborais, projetado 

de forma inteligível, bem planejado e prático, com cores adequadas, móveis 

ergonômicos, iluminação favorável e climatização confortável para a região 

amazônica na qual o UniSL-Ji-Paraná está inserido. 

É um espaço que integra um verdadeiro centro de convivência 

harmonioso entre os coordenadores, professores e Diretoria de Ensino. 

O espaço individual para o trabalho de Coordenação de Engenharia 

Elétrica encontra-se inserido nesse desenho de ambiente agradável e produtivo, 

composto por recepção de alunos, sala individual do coordenador e sala de 

reuniões. Ao apoio deste ambiente o UniSL-Ji-Paraná disponibiliza pessoal 

técnico administrativo capacitado para dar suporte aos coordenadores às 

demandas operacionais do dia-a-dia. 

A sala da Coordenação de Curso em espaço individual, com estação de 

trabalho, armário para guarda de documentos, cadeira ergonômica, com conforto 

ambiental e excelente iluminação, acústica, limpeza e acessibilidade; possui 

ainda telefone, computador com acesso a impressora e internet com 

conectividade wi-fi.  

A Coordenação de Curso tem a sua disposição três salas de reunião 

climatizadas e iluminação favorável, com capacidade para receber até 10 

pessoas e acesso à internet. 

O espaço das coordenações também dispõe de ambiente reservado à 

convivência pessoal entre os coordenadores e colaboradores, onde podem 

socializar e compartilhar experiências enquanto realizam suas pequenas 

refeições, na copa e cozinha disponibilizadas. 
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6.3 Sala de Professores  
 

O UniSL-Ji-Paraná disponibiliza o “espaço docente” que é mais que uma 

simples “sala de professores”, para que os docentes possam planejar e preparar 

suas aulas, efetuar correções de atividades, entre outros compromissos 

docentes.  

Há uma recepção com colaborador capacitado para realizar uma triagem 

de demandas oriundas de discentes e outros setores institucionais para com os 

professores. A recepção também faz agendamentos para o uso do espaço de 

atendimento e orientação a alunos. 

No mesmo espaço há uma sala própria para atendimento ao aluno, em 

que o professor pode fazer uso para orientação individual ou de pequenos 

grupos.  

Um ambiente maior é reservado para atividades gerais dos professores, 

onde são dispostas mesas individuais e coletivas, bancadas para notebooks e 

computadores desktop e impressora de uso coletivo, além de material de 

expediente. 

Há também no âmbito do “espaço docente” uma sala onde fica alojada 

uma equipe de suporte tecnológico e pedagógico à atividade docente em todos 

os turnos do dia. Essa equipe faz orientações pedagógicas (Matriz Curricular, 

Matriz de Referência, Plano de Ensino etc.), capacitações individuais e de 

pequenos grupos sobre metodologias ativas e oferta capacitações tecnológicas 

de novos sistemas (Blue, Portal do Professor, Amobile, Sistema de Biblioteca e 

Reserva de Recursos). Assim, pedagogos (a) e especialistas em tecnologias 

educacionais estão disponíveis para apoiar o professor nas suas demandas e 

necessidades diárias. 

O espaço também foi concebido como um ambiente em que o professor 

pode fazer uso de copa, com estrutura para pequenos lanches. O professor tem 

também à sua disposição uma sala de estar com televisão para uso nos 

intervalos de descanso. 

 

6.4 Salas de Aula   
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O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná possui uma área construída 

aproximada de 17.780,70 m², composto por 4 (quatro) prédios, sendo destes 3 

(três) blocos e 1 Hospital Veterinário. Esta estrutura possibilita o adequado 

exercício das atividades de ensino, pesquisa e extensão da IES, compatibilidade 

com o número de alunos da IES.  

Os prédios e ambientes institucionais atendem a Lei e Normas de 

Acessibilidade, com elevador ou plataforma de elevação, corrimãos das escadas 

e rampas, sinalização nos pisos, cadeiras identificadas, balcões de atendimento, 

prateleiras, portas, sinalização e mapa tátil.  

Estão disponíveis no campus 54 salas de aula que oferecem excelentes 

condições para o exercício de aulas teóricas e atividades em grupo, com espaço 

físico proporcional ao número de acadêmicos, todas climatizadas, bem 

iluminadas, com adequada acústica e conservação. Seguem plano de 

conservação, manutenção e limpeza no mínimo duas vezes ao dia, de acordo 

com o turno de uso das salas. As salas possuem carteiras estofadas e 

anatômicas, quadros brancos, equipamento multimídia e acesso à internet 

liberado para a realização das atividades acadêmicas. Outros recursos 

audiovisuais estão disponíveis de acordo com a necessidade e solicitação prévia 

do docente (caixas de som, microfone e notebooks para uso dos acadêmicos), 

realizado por meio do portal do professor. 

Existem ainda 10 (dez) salas específicas, chamadas de inovação 

metodológica, que servem para o desenvolvimento das disciplinas de Projeto 

Integrador que dispõem de mesas de trabalho em grupo com capacidade de 

oito lugares, facilidade de acesso à energia elétrica para notebooks e outros 

dispositivos eletrônicos, TV móvel, computador do tipo desktop e impressora. 

Neste ambiente é favorecida a aprendizagem ativa e colaborativa. 

 

6.5 Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática   
 

 

Os laboratórios e outros meios implantados de acesso à informática 

descrita à informática descrita abaixo atendem de maneira excelente, 

considerando os aspectos: quantidade de equipamentos relativa ao número total 
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de usuários, acessibilidade plena, velocidade de acesso à internet, wi-fi, política 

de manutenção e atualização de equipamentos e softwares, de maneira 

periódica, adequação do espaço físico e acessibilidade plena. Os alunos do 

curso de Engenharia Elétrica compartilham com os demais alunos, do UniSL, 3 

(três) Laboratórios de Informática, dispostos conforme Tabela 10. 

Tabela 1: Quantidade dos laboratórios de informática 

Blocos  Quantidade  

Laboratório de Informática 1 25 

Laboratório de Informática 2 25 

Laboratório de Informática 3 30 

Total de computadores dos Laboratórios 80 

FONTE: Elaboração pelo curso de Engenharia Elétrica 

 

 

Os laboratórios de Informática do UniSL Ji-Paraná são adequados às 

necessidades dos alunos, tanto do ponto de vista qualitativo, quanto do ponto de 

vista quantitativo. A tabela 11 demonstra a especificação técnica dos laboratórios 

de informática do UniSL Ji-Paraná.  

Tabela 21: Especificação dos Laboratórios de Informática 

 
Especificações dos Laboratórios de Informática 

 
Equipamentos Especificações Quantidades 

Laboratório Informática 01 

Processador Core I5 Coffe Lake 
2.8 Ghz 
Memória Ram 8 GB 
Disco Rígido 1TB 
Monitor LCD/LED 20 Pol. 

25 

Laboratório Informática 02 

Processador Core I5 Coffe Lake 
2.8 Ghz 
Memória Ram 8 GB 
Disco Rígido 1TB 
Monitor LCD/LED 20 Pol. 

25 

Laboratório Informática 03 Processador Core I7 Coffe Lake 
3.2 Ghz 
Memória Ram 16 GB 
Placa de Vídeo Geforce 1060 6 
GB 
Disco Rígido HD de 1 TB/SSD 
de 250 GB 
Monitor LCD/LED 22 Pol. 

30 

Laboratório móvel 

Notebook VAIO: processador 
core I7 1.8 Ghz, memória RAM 8 
GB, SSD 250 GB, tela LCD/LED 
15 pol. 

18 

Laboratório móvel Notebook VAIO: processador 
core I5 1.6 Ghz, memória RAM 8 
GB, SSD 250 GB, tela LCD/LED 

32 
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15 pol. 
Laboratório móvel Notebook VAIO: processador 

core I3 2.0 Ghz, memória RAM 8 
GB, Disco rígido 1 TB, tela 
LCD/LED 13 pol. 

100 

Total de Dispositivos dos 
Laboratórios 

 230 

FONTE: Elaboração pelo curso de Engenharia Elétrica. 

 

Além dos computadores de mesa que compõem os diversos laboratórios 

acima descritos, há ainda o que denominamos de “Laboratório móvel” 

constituído de 150 notebooks (no total) disponibilizados, a partir da solicitação 

do docente, para atividades de ensino nas salas de aula convencionais ou nas 

salas de Inovação Metodológica. 

O UniSL Ji-Paraná conta em seu parque tecnológico, com 

aproximadamente 114 computadores distribuídos em todas as salas de 

coordenações, secretarias de coordenação e todos os setores que compõem a 

administração do UniSL Ji-Paraná.  

 Todos os docentes têm acesso aos microcomputadores existentes na sala 

dos professores ou nos laboratórios localizados na biblioteca com 20 

computadores aproximadamente. 

Para uso do Laboratório de Informática é necessário agendamento prévio, 

por meio da coordenação de curso, possibilitando assim ao acadêmico o acesso 

aos computadores com Internet no período em que o mesmo esteja em 

funcionamento. Destaca-se que neste espaço, um técnico fica responsável pelo 

atendimento, acompanhamento e suporte, quando necessário conforme 

agendamento.  

 Todos os setores do UniSL Ji-Paraná possuem equipamentos de 

informática para atender as atividades desenvolvidas diariamente, tanto no 

âmbito acadêmico como administrativo, sendo atendidos com computadores 

completos e impressoras: os Laboratórios, os Núcleos, a Secretaria Geral, o 

Escritório Modelo de Arquitetura e Engenharia, as Diretorias e Coordenações e 

os demais setores possuem computadores para os serviços administrativos e 

/ou para atender os diversos equipamentos específicos. A Internet está 

disponível para todo e qualquer usuário da rede da instituição. 
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6.6 Bibliografia Básica, Complementar e Periódicos Especializados 

 

A Biblioteca Santa Bárbara tem por finalidade facilitar o acesso à cultura, 

à informação, à educação e ao lazer, contribuindo assim para a elevação do nível 

cultural e da qualidade de vida dos cidadãos. Está instalada em área de 820,92 

m2 dividida entre o acervo, guichês de atendimento, cabines para estudo 

individual, salão de estudos em grupo, guarda volumes, processamento técnico 

e restauração, laboratório de estudo com acesso à internet, processadores de 

texto e acesso à base de dados física e virtual da biblioteca, além de wireless 

em todo o ambiente. A atualização do acervo é permanente e crescente. A 

aquisição é de acordo com indicações dos coordenadores dos cursos, dos 

professores e solicitações de alunos ou ainda em virtude de novas publicações 

disponíveis no mercado e títulos de outras áreas do conhecimento que 

contribuam para a formação técnica e humanística da comunidade acadêmica, 

de forma a atender as necessidades de todas as disciplinas.  

A biblioteca é aberta a toda a comunidade acadêmica. Todos os livros e 

periódicos estão disponíveis para consulta. A retirada de material assim como a 

utilização dos equipamentos é restrita aos acadêmicos, funcionários, 

professores e egressos da instituição.  

O acervo é totalmente informatizado. Tendo como software bibliográfico 

o Arches Lib desenvolvido pela Empresa WA-CORBI. O software permite a 

recuperação de dados através do título, autor, assunto, editora, local de 

publicação, tipo de documento. Sua interface é de fácil utilização obedecendo às 

normas da ABNT e o formato MARC; a base de dados é alimentada de acordo 

com o AACR2, para catalogação, CDU e CUTTER, para classificação, e, VCBS, 

para indexação. A biblioteca possui rede local composta de um servidor e seis 

terminais.  

O acervo digital é composto pela base de dados de livros eletrônicos 

Minha Biblioteca e pela base de dados de periódicos eletrônicos Medline e 

Academic Search Elite através de link em sitio institucional, ou ainda por meio 

dos portais do aluno e do professor. O acesso é possível através dos dois 

laboratórios de estudo existentes ou via rede de internet por computadores 

pessoais, smartphones e tablets.  
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A bibliografia básica, do Curso de Engenharia Elétrica do UniSL-Ji-

Paraná, está elaborada de acordo com as habilidades da matriz de referência do 

curso com a finalidade de atender a formação do perfil do egresso proposta. 

A bibliografia básica contempla 3 (três) títulos por unidade curricular, está 

atualizada e tombada no patrimônio da instituição, atendendo aos programas de 

todas as disciplinas do curso. As unidades curriculares que possuem os 3 (três) 

títulos das unidades curriculares físicos, estão presentes na proporção média de 

1 exemplar para 9 vagas, enquanto as disciplinas que possuem 2 títulos físicos 

e 1 virtual (Minha Biblioteca) poderão configurar a proporção média de no 

máximo 1 exemplar para 12 vagas anuais autorizadas. 

 

6.7 Bibliografia complementar por unidade curricular (UC) 
 

O acervo da bibliografia complementar do curso de graduação em 

Engenharia Elétrica do UniSL-Ji-Paraná, atende aos descritores e programas 

apresentados nas respectivas disciplinas, também de forma física e/ou virtual. A 

bibliografia complementar encontra-se atualizada, e possui indicação de 5 títulos 

para cada unidade curricular, para consulta do acadêmico, e estão tombados 

junto ao patrimônio da instituição e disponíveis para consulta no acervo físico e 

eletrônico do UniSL-Ji-Paraná. Cada um dos 5 títulos disponíveis, quando na 

forma física, possuem pelo menos 2 exemplares de cada. 

O acervo de periódicos do UniSL-Ji-Paraná, conta com títulos de variadas 

áreas do âmbito científico e informativo, inclusive as multidisciplinares, e garante 

a formação de coleção com no mínimo os fascículos dos últimos três anos das 

publicações. 

O UniSL-Ji-Paraná disponibiliza a comunidade acadêmica o acesso à 

base de dados de periódicos eletrônicos Medline e Academic Search Elite 

especializados nas áreas do conhecimento de Ciências Sociais Aplicadas, 

Ciências Humanas, Ciências da Saúde e Ciências Exatas e da Terra.  

O contrato anual de assinatura mensal da base de dados de periódicos 

eletrônicos também garante a atualização do acervo que, respeitando o embargo 

contratual, disponibiliza artigos dos mais antigos aos mais atualizados. 
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6.8 Laboratórios Didáticos de Formação Básica e Específica: Quantidade, 
Qualidade e Serviços 

 

Os laboratórios didáticos do curso de Engenharia Elétrica do UniSL-Ji-

Paraná estão implantados com as respectivas normas de funcionamento, 

utilização e segurança e são usados durante as aulas teórico-práticas e práticas, 

bem como em atividades de pesquisa realizadas durante o curso e atendem 

adequadamente às demandas do curso, funcionando de acordo com a finalidade 

a que se destinam e correspondendo adequadamente aos objetivos, diretrizes e 

finalidades consignadas na proposta do curso. 

Os espaços dos laboratórios estão adequados com as normas de espaço 

físico e acessibilidade, conta com manutenção constante dos equipamentos 

através do setor especifico de manutenção que está devidamente 

regulamentado. 

O Departamento de Manutenção e Infraestrutura do UniSL-Ji-Paraná, 

realiza o apoio necessário, através de apoio técnico especializado, para 

manutenção dos equipamentos. O processo inicia com abertura de chamado, via 

sistema helpdesk, por meio do usuário indicando qual a prioridade do problema 

relatado (necessidades de urgência/emergência) e, semanalmente é realizada a 

atualização dos sistemas operacionais e antivírus, com manutenção diária de 

conectividade de rede e funcionamentos dos periféricos de entrada e saída. 

Considerando que a acessibilidade é uma manifestação de atitude 

inclusiva, que se revela em um processo de transformação atitudinal e do 

ambiente, os laboratórios atendem as exigências das Leis e Normas de 

Acessibilidade de pessoas com deficiência locomotora e com deficiência visual, 

bem como elaborou-se um plano de ação para promover a acessibilidade e 

atendimento prioritário, aos que necessitam de atendimento com segurança e 

autonomia, total ou assistida, nos prédios, salas de aulas, equipamentos e 

serviços. 

Assim, o UniSL-Ji-Paraná conta com elevadores, adequação das calçadas 

externas e internas, bebedouros, banheiros, corrimãos das escadas e rampas, 

sinalização nos pisos, cadeiras identificadas, balcões de atendimento, 

prateleiras, ampliação de portas, sinalização e mapa tátil, não somente nos 

laboratórios especializados, mas em todo o campus da instituição. 
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A política institucional de manutenção e atualização dos equipamentos 

tecnológicos obedece a uma periodicidade diferenciada, onde os hardwares são 

substituídos a cada 3 (três) anos. A atualização do sistema operacional e 

antivírus é realizada semanalmente, com manutenção diária de conectividade de 

rede, e funcionamento dos periféricos de entrada e saída. 

Os insumos disponibilizados atendem de forma excelente as atividades de 

ensino propostas nesses ambientes, como softwares específicos, impressora e 

material de expediente. 

As atividades desenvolvidas neste cenário de Engenharia Elétrica 

oportunizam a vivência da realidade profissional e do cumprimento da missão de 

responsabilidade social, quando o Curso de Arquitetura e Urbanismo intervém 

no meio em que convive, em especial a execução das atividades técnicas 

inerentes a profissão.  

Tem em seu escopo a missão de apresentar soluções técnicas, eficientes 

e que levem em consideração as questões econômicas, de eficiência enérgica, 

de meio ambiente e acessibilidade, levando em conta as questões culturais 

individuais e ou da comunidade, pautados pelos valores éticos profissionais e 

responsabilidade social, contribuindo para a formação integral de seus 

acadêmicos e para o desenvolvimento da sociedade, dentro da visão de se 

tornar referência na formação prática-profissional. 

Desta forma, o curso conta com 3 (três) laboratórios, são estes: 

 Laboratório de Informática;  

 Laboratório de Desenho; 

 Laboratório de Química; 

Os laboratórios contam com apoio técnico, que garante o suporte e 

manutenção dos mesmos, bem como presta auxílio aos professores nas práticas 

laboratoriais. Além disto, o curso de Engenharia Elétrica conta com professor de 

laboratório, que fica à disposição dos alunos em horários específicos, para 

auxiliar nas práticas necessárias para desenvolvimento de estudos e projetos. 

Além dos laboratórios, o curso conta com o Escritório Modelo Inovação e 

Tecnologia (EMAUE). 

 

6.8.1 Laboratórios Didáticos – Informática 
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O UniSL-Ji-Paraná disponibiliza 3 (três) laboratórios de informática (Tabela 

11) para uso do curso de Engenharia Elétrica, com sistema operacional Microsoft 

Windows instalado, e softwares de suporte para realização das atividades 

práticas de programação e simulação, bem como pacote de ferramentas de 

edição de texto. Funciona com excelência para atendimento das demandas 

pedagógicas de simulações das práticas de ensino e atendimento aos 

acadêmicos. 

 

6.8.2 Laboratórios de Desenho 
 

Os laboratórios de desenhos estão localizados no 2º piso do Bloco B, 

atendendo a diferentes finalidades dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, 

Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção e Engenharia Civil, visando 

instrumentalizar os alunos no desenvolvimento de representações gráficas 

e habilidades específicas dos acadêmicos.  

Os laboratórios de desenho apresentam em sua estrutura física lousa de 

vidro, luminárias no teto que promovem boa iluminação em aula noturna e 

climatização no ambiente laboratorial. O laboratório disponibiliza mesas de 

desenho em forma de pranchetas retas e/ou inclinadas com régua paralela para 

traçados, suporte para notebook, projetor multimídia, bem como objetos de 

desenho à disposição dos docentes, tais como: réguas, esquadros, 

transferidores e compassos de madeira (Tabela 12). São ao total 04 laboratórios 

de desenho, sendo um deles composto por pranchetas inclinadas, dispondo de 

uma infraestrutura para acomodar 35 acadêmicos. 

 

Tabela 12: Laboratórios de Desenho  

LABORATÓRIO DE DESENHO (1 – BLOCO B – 2° Andar) 

Utilização 

M T N 

Área (m2):  Capacidade: 30  X X 

Descrição do equipamento Qde 

INSTALAÇÕES PARA NOTEBOOK 30 
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PROJETOR MULTIMÍDIA 01 

LOUSA DE VIDRO 01 

PRANCHETAS RETAS COM RÉGUA PARALELA ACRÍLICO TRIDENT 80cm E CADEIRAS 

ESTOFADAS 

30 

MESA E CADEIRA PROFESSOR 01 

 

LABORATÓRIO DE DESENHO (2 – BLOCO B – 2° Andar) 

Utilização 

M T N 

Área (m2):  Capacidade: 30  X X 

Descrição do equipamento Qde 

INSTALAÇÕES PARA NOTEBOOK 30 

PROJETOR MULTIMÍDIA 01 

LOUSA DE VIDRO 01 

PRANCHETAS RETAS COM RÉGUA PARALELA ACRÍLICO TRIDENT 80cm E CADEIRAS 

ESTOFADAS 

30 

MESA E CADEIRA PROFESSOR 01 

 

LABORATÓRIO DE DESENHO (Prancheta Reta 1 – BLOCO B – 2° 

Andar) 

Utilização 

M T N 

Área (m2):  Capacidade: 35  X X 

Descrição do equipamento Qde 

INSTALAÇÕES PARA NOTEBOOK 35 

PROJETOR MULTIMÍDIA 01 

LOUSA DE VIDRO 01 
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PRANCHETAS RETAS COM RÉGUA PARALELA ACRÍLICO TRIDENT 80cm E CADEIRAS 

ESTOFADAS 

35 

MESA E CADEIRA PROFESSOR 01 

 

LABORATÓRIO DE DESENHO (Prancheta Reta 2 – BLOCO B – 2° 

Andar) 

Utilização 

M T N 

Área (m2):  Capacidade: 30  X X 

Descrição do equipamento Qde 

INSTALAÇÕES PARA NOTEBOOK 30 

PROJETOR MULTIMÍDIA 01 

LOUSA DE VIDRO 01 

PRANCHETAS RETAS COM RÉGUA PARALELA ACRÍLICO TRIDENT 80cm E CADEIRAS 

ESTOFADAS 

30 

MESA E CADEIRA PROFESSOR 01 

FONTE: Elaboração pelo curso de Engenharia Elétrica, 2020. 

 

Os laboratórios de desenho possuem regulamento próprio que dispõem 

sobre seu funcionamento e disponibilidade. 

 

6.8.3 Laboratório de Química 
 

 

O Laboratório de Química atende as demandas dos cursos de graduação 

da UniSL, dando suporte as atividades acadêmicas, especialmente nas 

atividades das disciplinas de Química e Bioquímica.  

 

Tabela 13: Laboratórios de Química 

DESCRIÇÃO DOS LABORATÓRIOS INSTALADOS – EQUIPAMENTOS 

LABORATÓRIO: Laboratório de Química 
Utilização 

M T N 
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Prédio: C Sala(s):  Área (m2): 55,69m² 
Capacidade: 25 
alunos 

 X X 

Cursos atendidos: Farmácia, Biomedicina, Ciências Biológicas, Agronomia, Engenharias 

Descrição do equipamento Qde 

BALÃO DE FUNDO CHATO 200 ML 3 

BALÃO DE FUNDO CHATO 250 ML 2 

BALDE INOX 5 L 1 

BICO DE BUNSEN 12 

CÁLISE DE VIDRO 4 

CHUVEIRO LAVA OLHOS 1 

EXTINTOR QUIMICO 2 

ERLENMEYER 125 ML 5 

ERLENMEYER 500 ML 1 

FUNIL DE SEPARAÇÃO 250 ML 4 

GRAL E PISTILO DE PORCELANA 1 

KITASSATO 250 ML 2 

LIXEIRA GRANDE COMUM 1 

LIXEIRA MEDIA INFECTATE 1 

PIPETA GRADUADA 5 ML 2 

PIPETA PASTEUR 10 

PIPETA VOLUMÉTRICA 10 ML 4 

PIPETA VOLUMÉTRICA 2 ML 10 

PIPETA VOLUMÉTRICA 20 ML 1 

PIPETA VOLUMÉTRICA 5 ML 1 

PROVETA 50 ML 2 

TUDO GRANDE  1 

QUADRO BRANCO 1 

SABONETEIRA 1 

SUPORTE P/ PAPEL 1 

SUPORTE UNIVERSAL 5 

TAMBURETES BRANCOS 8 

VIDRO RELÓGIO 2 

DETERMINADOR DE UNIDADE 1 

PROVETA 1000ML 2 

PIPETA VOLUMETRICA 1ML 11 

BURETA + PISSETA 10ML 1 

PENEIRA INOX 1 
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CAPELA GRANDE 1 

MUFLA 1 

DESSECADOR 200M/M 1 

DESSECADOR 250M/M 1 

ERLENMEYER 50ML 1 

ERLENMEYER 1000ML 2 

PIPETA GRADUADA 2ML 6 

SUPORTE DE PIPETA 1 

FONTE: Elaboração pelo curso de Engenharia Elétrica, 2020. 
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7 COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
 

O Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário São Lucas Ji-

Paraná - UniSL Ji-Paraná, registrado na Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa - CONEP, é de um órgão colegiado, multidisciplinar, com múnus 

público de natureza técnico-científica, de caráter consultivo, deliberativo e 

educativo, constituído nos termos da Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 

2012 e da Norma Operacional nº 001/2013 de 30 de setembro de 2013, do 

Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. 

O CEP da instituição, foi criado em 01 de dezembro de 2006, com o 

propósito de defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua 

integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro 

dos padrões ético-científicos, tendo a competência de regulamentar, analisar e 

fiscalizar a realização de pesquisas envolvendo seres humanos, seguindo as 

diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas regidas pela CONEP. 

É formado por profissionais de ambos os sexos de várias áreas do 

conhecimento e representantes da comunidade que atuam voluntariamente 

garantindo a interdisciplinaridade, a isenção de interesses e o bem comum num 

serviço que se caracteriza pelo “múnus público”. Tudo apoiado pela infra-

estrutura necessária colocada à disposição pela IES. Conta com funcionário 

administrativo que atende aos pesquisadores de segunda à sexta-feira no 

horário de 8h às 12h e das 13h30min às 18h, com secretária própria que dispõe 

de todos os materiais e equipamentos necessários ao seu pleno 

desenvolvimento e uma agenda de reuniões organizada e disponibilizada, com 

antecedência, aos pesquisadores responsáveis. Atualmente o CEP do UniSL 

encontra-se sob presidência da Professora Susana Maria Mana de Araoz. 

De acordo com as Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa 

com Participação de Seres Humanos – (Res. CNS 466/12, II.4), “toda pesquisa 

envolvendo seres humanos deverá ser submetida à apreciação de um Comitê 

de Ética em Pesquisa” e cabe à instituição, na qual se realizam as investigações, 

zelar pelo cumprimento das disposições citadas. 

 

O CEP do UniSL Ji-Paraná vem desenvolvendo seu trabalho em conjunto 

com a comunidade acadêmica e científica do Estado de Rondônia, de forma 



 

158 
 

contínua, informando e esclarecendo sobre a questão da ética em pesquisa 

nesse estado, para que haja respeito em relação ao sujeito da pesquisa, ser 

humano, que deve ser tratado com dignidade. 
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