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Nome do Curso: ENGENHARIA CIVIL 

TÍTULO 

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO -  

TIPO DE CURSO 

GRADUAÇÃO 

MODALIDADE 

PRESENCIAL 

INTEGRALIZAÇÃO 

Integralização do Curso: O Curso de Engenharia Civil da ESTÁCIO/FACITEC apresenta uma carga horária total de 3.694 horas, 
desdobradas em 2.340 horas teóricas, das quais 36 horas são eletivas, 468 horas práticas, 748 horas em atividades 
estruturadas e 242 horas de prática de estágio supervisionado. São também previstas 138 horas de atividades acadêmicas 
complementares. A matriz curricular é formada por 66 disciplinas que, tematicamente, compreendem tanto matérias de 
cunho tecnológico, quanto humanístico e complementar. 

 Tempo de integralização mínimo: 10 períodos 

 Tempo de integralização máximo: 20 períodos  

 Nº de disciplinas: 66 

 Carga horária total: 3.694 

 Carga horária eletiva: 36 

 Carga horária de atividades acadêmicas complementares: 138 

 Carga horária prática de estágio supervisionado: 242 

 Carga horária de atividade estruturada: 748 

 
 
 
 

REQUISITOS DE ACESSO 

O Centro Universitário Estácio de Brasilia tem como Requisitos de Acesso: 
 
Vestibular tradicional - Inclui questões elaboradas com base nos conteúdos do Ensino Médio e uma Redação. São 
reprovados os candidatos que não obtiverem pelo menos três pontos na redação. 
 
Processo Seletivo-Convênios - Inclui a realização de uma redação, cujo tema deve ser escolhido ente duas opções. A nota 
mínima para aprovação é de 3 pontos. 
 
- Por MSV - Os portadores de diploma de nível superior podem requerer a matrícula nos cursos de graduação da Estácio, 
mediante a apresentação de documentação (diploma, histórico escolar completo, descrição do regime de aprovação da 
instituição de origem e programa das disciplinas cursadas com aprovação). As solicitações serão analisadas e o requerente 
que tiver a solicitação de matrícula deferida terá aproveitadas apenas as disciplinas cujo conteúdo programático e carga 
horária, na instituição de origem, correspondam a 75% (setenta e cinco por cento) do conteúdo programático e da carga 
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horária das disciplinas ministradas no Centro Universitário Estácio de Brasilia. 
 
- Por TE - Transferência Externa. Para entrar com requerimento de transferência externa, os candidatos apresentam 
documentação fornecida pela instituição de ensino superior da qual pretendem transferir-se. Somente são aceitas 
solicitações de transferência para o mesmo curso ou para curso de área afim ao de origem e de mesmo nível. Não são 
aceitas solicitações de transferência de alunos em situação de abandono na instituição de origem ou de alunos desligados 
da instituição de origem.  
 
- Por TI - Para entrar com requerimento de transferência interna, os alunos candidatos apresentam solicitação para 
migrarem de curso. Somente são aceitas solicitações de transferência para os cursos que compoem a grande área do 
conhecimento do curso inicial ou para curso de área afim ao de origem e de mesmo nível. As transferências para os cursos 
que compem outras áreas de conhecimento, o aluno deve solicitar a transferência via secretaria e após análise da 
coordenação do curso desejado, com isso o aluno poderá ter sua solicitação deferida. 
 
- Por Enem - Processo Seletivo ENEM. A inscrição do candidato é realizada mediante a apresentação dos resultados obtidos 
no Exame Nacional do Ensino Médio (Prova Objetiva e Redação). Os candidatos são classificados de acordo com as vagas 
disponíveis, que, para esta modalidade, representam 20% do total das vagas oferecidas pela instituição. 
 
Seleção de candidatos do PROUNI. O candidato que fez o ENEM poderá se inscrever no site do MEC, escolhendo a 
instituição e o curso, e concorrer a uma vaga em instituições de ensino superior. O candidato encaminhado pelo governo 
apresenta a documentação na Estácio. Depois da análise da documentação, se o candidato for aprovado, ele deverá ser 
inscrito no PROCESSO DE AVALIAÇÃO - REDAÇÃO. 
 
 

HISTÓRICO E MISSÃO DA IES 

          As ações do Centro Universitário Estácio de Brasília são pensadas como respostas às demandas das comunidades do 
seu entorno. Nas propostas e ações de interação, o Centro Universitário Estácio de Brasília, por um lado, faz intervir o 
conjunto de seu potencial humano (servidores, docentes, técnico-administrativos e estudantes) e, por outro, procura 
garantir essa resposta com agilidade e qualidade, com ideias e propostas inovadoras.  
          O presente documento tem por finalidade apresentar o Curso de Bacharelado em Engenharia Civil do Centro 
Universitário Estácio de Brasilia. Neste inventário, serão tratados itens como história, características, concepção, perfil dos 
alunos, mercado de trabalho e outros que possam ser significativos. 
          Para facilitar a compreensão dos fatos históricos e entendermos o atual momento do Centro Universitário Estácio de 
Brasília iremos contextualizar os fatos ocorridos em ordem cronológica. Em 2.000 foi idealizado e criado o Instituto de 
Ensino Superior Social e Tecnológico – IESST, para ser o mantenedor da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas – 
FACITEC.  O IESST possuía sede no Distrito Federal, na cidade de Taguatinga, situado na QS 05, Rua 312, Lotes 08/12 - CEP: 
72.130-050, fones (061) 356-7072, 356-5043, 356-4982, 356-8250 e E-mail: facitec@facitec.br e site www.facitec.br. O 
presidente do IESST era o Administrador Hélio Felis Palazzo, idealizador do projeto FACITEC, empresário, radicado em 
Brasília a mais de 25 anos. Possui formação de nível superior, com bacharelado em Administração.   
        A Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas - FACITEC é uma instituição de ensino superior, Credenciada pela 
Portaria MEC 292, de 15.02.2001 - DOU Nº 35-E, de 19.02.2001, Seção 1, página 72. Mantida pelo Instituto de Ensino 
Superior Social e Tecnológico - IESST, com Estatuto Registrado sob nº PJ 1.370, do Livro ALE, em 23.11.2001, Microfilmado 
sob nº 381.744, do Cartório do Núcleo Bandeirante do 1º Ofício de Notas, Registro Civil e Protestos, Títulos e documentos e 
Pessoas Jurídicas, Avenida Central, Área Especial 12, Bloco K, N. Bandeirante - DF, CNPJ nº 03.316.456/0, com sede na QS 
05, Rua 312, Lotes 08/12 - Taguatinga - DF 72.130-050 - DF (061) 356-7072/ 356-5043 / 356-4982 / 356-8150, Distrito 
Federal, tem como finalidade precípua disseminar por todos os meios e modalidades, o ensino, a pesquisa e a extensão.  
          O primeiro Diretor-Geral da Instituição foi o Professor Ms. Abdon Soares de Miranda Júnior, Bacharel em Agronomia 
pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB, em 1977; Bacharel em Direito pelo Instituto Paraibano de Ensino Superior - IPÊ 
- PB, em 1988 e Magister Scientiae em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa - MG, em 1977 e foi designado 
pela Portaria Nº 002, de 02 de julho de 2.001. O segundo diretor da instituição foi o Senhor Bráulio Pereira Lins, brasileiro, 
casado, graduado em Administração de empresas pela Universidade Paraíba de Educação, Licenciado em Controle de 
Qualidade e Organização de Norma pela Universidade Paraíba de Educação.  
        Desde o princípio a FACITEC oferece instalações modernas aos acadêmicos, como Biblioteca com acervo atualizado em 
todos os cursos; diversos laboratórios de uso específico dos cursos e laboratórios de Informática, todos conectados em 
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redes. 
         A FACITEC atende os padrões exigíveis, tendo sido edificada em conformidade com as determinações do MEC, 
oferecendo conforto e comodidade aos nossos acadêmicos. Os investimentos são contínuos, visando atender à demanda 
crescente de acadêmicos. Os dirigentes da FACITEC vêm acompanhando mudanças e tendências que ocorrem nos mercados 
de trabalho dos egressos de seus cursos, procurando reformular os Currículos dos Cursos em funcionamento, respeitados as 
atuais Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  
        Já tendo consolidado vários cursos, define como meta fundamental, a transformação da FACITEC para Centro 
Universitário. No ano de 2013, no mês de abril,  o Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico – IESST, mantenedor da 
Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas – FACITEC em atenção a orientação do Conselho Superior e Administrativo, 
bem como em consonância ao clamor da comunidade acadêmica e dos atores técnico-administrativos, embasados pelos 
resultados apresentados pela auditoria da Empresa especializada em análise e viabilidade financeira de empresas – HOPER; 
decidem que o cenário socioeconômico do Brasil era propício para disponibilizar a IES para outra mantenedora. Assim, a 
FACITEC nesse ano foi adquirida pela Universidade Estácio de Sá – UNESA, que continua a investir na excelência acadêmica e 
no desenvolvimento da educação agregando valores à comunidade local e do entorno. Cumprindo com a sua missão de 
Educar para transformar.  
         O Centro Universitário Estácio de Brasília, está atualmente, localizado em uma região compreendida pelas seguintes 
cidades satélites: Taguatinga; Ceilândia; Samambaia; Recanto das Emas; Riacho Fundo I e II e Gama. Segundo dados da 
PDAD/2011 (Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios) da CODEPLAN (Coordenação de Desenvolvimento do Planalto) 
essa região possui uma população de: 992.839 habitantes, que corresponde a cerca de 35% da população do Distrito 
Federal, que segundo o IBGE em 2014 era de: 2,85 milhões de habitantes. Com relação aos rendimentos temos que: 75,5% 
da população da região abrangida pelo Centro Universitário Estácio Brasília, possui rendimentos que a classificam como 
classes A, B e C.   
        A renda domiciliar nessa larga região, de acordo com a PDAD/2015 variou entre R$ 2.747,59 no Recanto das Emas a R$ 
5.138,70 em Taguatinga; o perfil de renda dessa população garante significativo poder de consumo, que pode ser observado 
pelo acesso a determinados serviços domiciliares, como a internet Banda larga. Nessa região, tomando a cidade satélite 
com os mais altos rendimentos que é Taguatinga, 70,6% dos domicílios com rendimentos A e B, possuíam internet e 39,4% 
dos domicílios nas classes D e E, também possuíam, na cidade satélite com menor rendimento – Recanto das Emas – a 
internet banda larga estava presente em 58,5% dos domicílios das classes A e B e 14,9% nas classes D e E. Essa região tem 
um percentual elevado de moradores com nível superior completo, variando de: 18,24% em 2013, em Taguatinga a 5,52% 
no Recanto das Emas.  
       A região apresenta um elevado número de matrículas no ensino médio da rede pública de ensino, com 41.941 
matrículas em 2013, em 40 escolas públicas, sendo 1 escola de formação profissional; esse número de escolas públicas 
representa 43,5% do total de escolas públicas do DF nessa modalidade de ensino, a cobertura de rede de ensino é tão 
ampla que o percentual de moradores alfabetizados é quase de 100%, variando de 98,53% em Taguatinga a 96,42% em 
Ceilândia.  
        O Centro Universitário Estácio de Brasília, para atender às suas funções precípuas, busca implementar a formação de 
um sujeito competente, crítico, reflexivo, criativo e propositivo capaz de intervir na sociedade em prol da transformação da 
realidade. Nessa perspectiva, a política do Centro Universitário Estácio de Brasília para o ensino de Graduação está 
orientado para o enfrentamento de uma realidade marcada pela globalização e pela exclusão social, buscando disponibilizar 
oportunidades educacionais a uma parcela expressiva da população, independentemente da origem econômica, racial e 
cultural, oferecendo uma formação ampla, voltada para a aplicação dos conhecimentos aprendidos na resolução de 
problemas do cotidiano. Busca-se ensinar criticamente os conhecimentos, os métodos e as técnicas da ciência, de modo a 
assegurar o domínio de um campo específico do saber científico e profissional, apreendido a partir de suas articulações com 
o contexto social 

2. Dados gerais do curso 

         Nessa perspectiva, o Curso Superior em Engenharia Civil busca favorecer a formação de profissionais com uma visão 
ampla e crítica da realidade nacional, local e regional. O currículo foi concebido como uma realidade dinâmica, flexível, 

propiciando a integração teoria e prática, o diálogo entre as diferentes ciências e saberes, e as atividades facilitadoras da 
construção de competências. Procura, no âmbito do ensino, implementar uma dinâmica curricular integradora, capaz de 

assegurar um processo de formação, onde as diferentes disciplinas estão integradas.  

     De acordo com as políticas institucionais, o Curso Superior de Enfermagem busca ainda acompanhar as transformações 
científicas, técnicas, sociais e culturais, o que se concretiza mediante a realização de constantes atualizações no currículo, 
viabilizando a renovação e adequação do Curso às demandas da moderna sociedade. O Curso Superior de Engenharia Civil 
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do Centro Universitário Estácio de Brasília é ofertado para atender às demandas do setor local bem como as das regiões 
circunvizinhas. 

Do projeto pedagógico do curso de Engenharia Civil: 

         Ciente da sua importância para a sociedade local e imbuídos da responsabilidade de atender as demandas sociais da 
comunidade que anseia por profissionais da área de saúde que sejam competentes, hábeis  e reconhecidos no mundo do 
trabalho, capazes de transformar, positivamente, o meio em que vive, os atores do Centro Universitario Estácio de Brasilia 
decidem apresentar para a sociedade local o projeto pedagógico do Curso de Engenharia Civil. Proposta esta que vem 
atender as necessidades da nossa sociedade local, porém, com vistas e um olhar nos problemas sociais nacionais. 

        O projeto pedagógico do Curso de Engenharia Civil foi estruturado a partir de uma pesquisa da realidade e análise das 
condições do curso, sendo observada também a característica local às necessidades sociais da população que vive na 
circuvizinhansa do Centro Universitário Estácio de Brasilia. Foi analisado numa perspectiva futura de sobrevida da 
população, os dados epidemiológicos e os estabelecimentos de saúde, outrossim, não nos faltou inspirações para analisar o 
mercado de trabalho local e nacional e a inserção do nosso aluno egresso ao mundo do trabalho.  

        Foram descritos e analisados, também, os aspectos institucionais referentes à qualificação docente, quanto à titulação 
e à adequação à proposta do curso, infraestrutura para seu funcionamento, regime acadêmico, fluxo de ingresso no curso, 
possibilidade de convênios, projetos especiais e grupos de pesquisa. 

 

IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA 

Nome: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO – IESST 

CNPJ: 03.316.456/0001-53 

End.: CSG 09 LOTES 15/16 

Cidade: Taguatinga Sul UF: DF CEP: 72.035-509 

Fone: (61) 3038-9713 Fax: (61) 3038-9706 

E-mail: adriana.apio@estacio.br 

DIRIGENTE PRINCIPAL DA MANTENEDORA 

Nome: Pedro Thompson Landeira de Oliveira 

End.: CSG 09 LOTES 15/16 

Cidade: Taguatinga Sul UF: DF CEP: 72.023-500 

Fone: (61) 3038-9713 Fax: (61) 30389706 

E-mail: adriana.apio@estacio.br 
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IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTIDA 

Nome: FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS – ESTÁCIO/FACITEC  

CNPJ: 03.316.456/0001-53 

End.: CSG 09 LOTES 15/16 

Cidade: Taguatinga Sul UF: DF CEP: 72.035-509 

Fone: (061) 3038-9713 Fax: (61) 3038-9706 

E-mail: adriana.apio@estacio.br 

 

CORPO DIRIGENTE DA INSTITUIÇÃO MANTIDA 

Cargo REITOR 

Nome: ADRIANO LUÍS FONSECA 

e-mail: adriano.fonseca@estacio.br 

Currículo 
Resumido 

PROF. EDUCAÇÃO FÍSICA – FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SANTA FÉ 
DO SUL – GOIANIA – 2005. Especialização em Gestão de Instituições de Ensino 
Superior – UNESA – Rio de Janeiro. Mestrado em Educação Física - UCB– 2010. 
Admitido na Estácio em 2006,Ocupou as seguintes funções na Estácio: Gerente 
Acadêmico na Faculdade Estácio de Sá de Goiania 2006 a 2011, Pro Reitor 
Acadêmico no Centro Universitário Estácio Radial – SP no período de 2011 a 
2012, .Reitor no Centro Universitário Estácio Radial de São Paulo – SP no 
período de 2012 a 2014,  Transferido para o Centro Universitário Estácio de 
Brasilia em 2014 no exercio da função de Reitor. 

 

Cargo: Diretor Acadêmico 

Nome: ANDRE LUIZ MONSORES DE ASSUMPÇAO 

e-mail: andre.assumpcao@estacio.br 

Currículo 

Resumido 

Possui graduação em Matemática pela Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (1991) e mestrado em Educação Matemática pela Universidade Santa 
Úrsula (1995). Atualmente trabalha como Consultor Educacional e Pró-reitor 
de graduação do Centro Universitário Estácio de Brasília. Tendo experiência na 
área de Matemática e Pedagogia, tendo atuado principalmente nas seguintes 
áreas: cálculo, álgebra, estatística, geometria, educação matemática, gestão 
educacional e desenvolvimento de projetos educacionais. Na ESTÁCIO 
BRASÍLIA, também coordena o programa de nivelamento e formação 
complementar, que objetiva disponibilizar em ambiente virtual de 
aprendizagem - Plataforma Moodle, materiais didáticos para dar suporte aos 
alunos nas atividades de estudo e pesquisa desenvolvidas ao longo do curso de 
graduação. Além de ser autor de livros, também possuo grande experiência na 
área de gestão universitária. 
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Cargo: Diretor Unidade - FACITEC 

Nome: ADRIANA LINHARES ÁPIO 

e-mail: adriana.apio@estacio.br 

Currículo 

Resumido 
Pedagoga, especialização em Psicopedagogia, Gestão de Pessoas e Gestão de 
Projetos. Trabalha na área de Educação Superior há mais de 20 anos. 

 

        

Cargo: Diretor Financeiro - FACITEC 

Nome: Murilo de Souza Pereira 

e-mail: Murilo.souza@estacio.br 

Currículo 

Resumido 

Economista – Universidade Federal de Viçosa – 2010. Mestrando em Economia 
– UCB. Admitido na Estácio em 2011, ocupou as seguintes funções: Trainee de 
Operações Financeiras 2011-2012, Gerente Adm/Fin Núcleo Barra da Tijuca 
2013-2014, Gerente Adm/Fin Núcleo Manaus 2014-2016 e Gerente Adm/Fin 
Núcleo Brasília 2016 até o momento. 

 

 
 

 

CURSOS AUTORIZAÇÃO  RECONHECIEMENTO Nº VAGAS AUTORIZADAS TURNO 
INÍCIO  

1ª TURMA 

ASG - MKT ADM-

1º/2007 not-

2º/2008 mat/not 

Portaria nº 292 de 

15/02/2001 DOU nº 

35E de 19/02/2001 p. 

72 

Portaria nº 4375 de 

29/12/2004 DOU nº 

252 de 31/12/2004p. 

35 

300 anuais - Retificação DOU 

219 de 14/11/2007 p. 365 - 150 

anuais Portaria nº 882 de 

17/10/2007 DOU nº 201 de 

18/10/2007 p. 7 

Diurno e 

Noturno 
1º / 2001 

COS-JOR 

Portaria nº 2983 de 

18/12/2001 DOU nº 

242 de 20/12/2001 p. 

41 

Portaria nº 677 de 

27/09/2006 DOU nº 

187 de 28/09/2006 p. 

31/33 

160 anuais - Reconhecimento 
Diurno e 

Noturno 
1º / 2002 

COS-PUP 

Portaria nº 2983 de 

18/12/2001 DOU nº 

242 de 20/12/2001 p. 

41 

Portaria nº 759 de 

13/10/2006 DOU nº 

198 de 16/10/2006 p. 

21 

160 anuais - Reconhecimento 
Diurno e 

Noturno 
1º / 2002 

BSI 
Portaria nº 1044 de 

09/04/2002 DOU nº 69 

Portaria nº 1134 de 

21/12/2006 DOU nº 

150 anuais - Aumento - Portaria 

nº 882 de 17/10/2007 DOU nº 
Noturno 2º / 2002 
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de 11/04/2002 p. 7 156 de 26/12/2009 p. 

156/157 

201 de 18/10/2007 - 100 - 

Reconhecimento 

DIR-1º/2004-mat -

DOU nº 76 de 

22/04/2005 

Remanejameto-

Mat 

Portaria nº 129 de 

12/01/2004 DOU nº 09 

de 14/01/2004 p.1 

Portaria nº 653 de 

07/05/2009 DOU nº 86 

de 08/05/2009 p. 49 

160 anuais - Reconhecimento 
Diurno e 

Noturno 
1º / 2004 

NOS PED - 

2º/2006 

Portaria nº 2720 de 

03/09/2004 DOU nº 

172 de 06/09/2004 p. 

12 

Portaria nº 1.168 de 

04/08/2009 DOU nº 

148 de 05/08/2009 p 

16 

200 anuais Portaria nº 506 de 

17/08/2006 DOU nº 159 de 

18/08/2006 p. 10 - 

transformação de NOS p/ PED  

Diurno e 

Noturno 
2º / 2004 

TUR 

Portaria nº 2719 de 

03/09/2004 DOU nº 

172 de 06/09/2004 p. 

12 

Portaria n° 1.138, de  

25/08/2010 – DOU nº 

164 de 26/08/2010. 

100 anuais - Autorização Noturno 1º / 2005 

TRED 

Portaria nº 283 de 

12/04/2007. -DOU nº 

71 de 13/04/2007 p. 

17 

  200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 

2º/2007-

not 

TSIN 

Portaria nº 283 de 

12/04/2007 - DOU nº 

71 de 13/04/2007 - p. 

17 

  200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 

1º/2008-

not 

MAT 

Portaria nº 888 de 

18/10/2007 DOU nº 

202 de 19/10/2007 p.9 

  

200 anuais - Autorização - 

Retificação DOU nº 204 de 

23/10/2007 p. 14 

Diurno e 

Noturno 
1º/2008 

ENG 

Portaria nº 1107 de 

19/12/2008 DOU nº 

248 de 22/12/2008 

p.120 

  120 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 

1º/2009-

NOT 

TGT 

Portaria nº 556 de 

13/11/2007 DOU nº 

219 de 14/11/2007 p. 

365 

  200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 

2º/2008-

not 

CIC  

Portaria nº 337 de 

23/04/2007 DOU nº 78 

de 24/04/2007 p. 32 

  200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 

1º/2008-

not 

2º/2008 

mat-not 

ENF 

Resolução CONSUNI 

49/2014 de 

08/09/2014 

 200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 
2015.1 

FISIO 

Resolução CONSUNI 

48/2014 de 

08/09/2014 

 200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 
2015.1 
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ED.FÍSICA (B) 

Resolução CONSUNI 

47/2014 de 

08/09/2014 

 200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 
2015.1 

ED. FÍSICA (L) 

Resolução CONSUNI 

46/2014 de 

08/09/2014 

 200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 
2015.1 

ENG CIVIL 

Resolução CONSUNI 

16/2014 de 

09/07/2014 

 200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 
2015.1 

ENG. ELETRICA 

Resolução CONSUNI 

12/2016 de 

13/09/2016 

 200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 
2017.1 

GRH 

Portaria 174 de 

17/04/2013 DOU Nº 

75 de 19/04/2013 

 160 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 
2014.2 

FACITEC 
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Portaria nº 292 de 

15/02/2001 DOU nº 
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AUTORIZAÇÃO DE 

MUDANÇA Portaria n° 

3459 - 05/10/2005  

REGIMENTO INTERNO 

UNIFICADO Portaria n° 146 de 

09/02/2007 

  

 
A FACITEC, a partir dos estudos feitos quanto à demanda e a sua inserção social na sua região de abrangência, prevê a 
expansão de novos cursos até 2015, conforme Plano de Metas Institucional. A escolha destes cursos, no período do PDI (2.011 
a 2.015), visa a consolidar a área tecnológica, definida na missão da FACITEC e do futuro Centro Universitário.  Em 2.006 a 
FACITEC, já estruturada envia ao MEC a solicitação de Credenciamento do Centro Universitário para IES previamente 
credenciada. 
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TO 

RECREDENCIAMENTO CREDENCIAMENTO CENTRO 

NIVERSITÁRIO 

Portaria nº 96 de 
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DENOMINAÇÃO: Curso Bacharelado em Engenharia Civil 

REGIME DE MATRÍCULA 

Matrícula por Seriado Periodicidade Letiva Semestral 

TOTAL DE VAGAS ANUAIS 

Turnos  Total de vagas  

Matutino 50 

Noturno 50 

Total 100 

CARGA HORÁRIA 

Carga horária total do curso Prazo de integralização 

3694 MÍNIMA 10 SEMESTRES MÁXIMO DE 20 SEMESTRES 

 
 
 

APRESENTAÇÃO DO CURSO 

A Associação Brasileira de Ensino em Engenharia - ABENGE (2008) adota o seguinte ordenamento conceitual para definir a 
engenharia:  
ENGENHEIRO: “Tem uma forte base científica e tecnológica para realizar pesquisas e elaborar projetos. O engenheiro está 
envolvido na criação de novos produtos, processos e sistemas”. 
A definição de engenharia segundo o comitê de certificação em engenharia e tecnologia dos Estados Unidos (ABET, 1982), é:  
ENGENHARIA: “É a profissão em que o conhecimento das ciências matemáticas e naturais, é aplicado com julgamento para 
desenvolver maneiras de utilizar economicamente, os materiais e forças da Natureza para o benefício da humanidade”. 
ENGENHARIA CIVIL é o ramo da Engenharia que lida com a concepção, construção e manutenção do ambiente físico, 
construído ou natural, incluindo obras como estradas, pontes, canais, barragens e edifícios. 
Os termos construção civil e Engenharia Civil são originados de uma época em que só existiam apenas duas classificações para 
a engenharia sendo elas: civil e militar. A engenharia militar era destinada apenas aos militares e a Engenharia Civil destinada 
aos demais cidadãos. Com o tempo, a Engenharia Civil, que englobava todas as áreas, foi se dividindo, e hoje conhecemos 
várias divisões, como a elétrica, mecânica, química, entre outras. Em alguns poucos países, como a Bélgica e a Alemanha, o 
termo Engenharia Civil ainda é usado no seu sentido lato original, agrupando várias especialidades entre as quais a de 
construção de obras que é designada engenharia de construção. 
O engenheiro civil projeta e acompanha todas as etapas de uma construção e/ou reabilitação (reformas). Deve estudar as 
características dos materiais, do solo, incidência do vento, destino (ou ocupação) da construção. Com base nesses dados, 
desenvolve o projeto, dimensionando e especificando as estruturas, hidrosanitárias e gás, bem como os materiais a serem 
utilizados. No gabinete de obra, chefia as equipes, supervisionando os prazos, os custos e o cumprimento das normas de 
segurança, saúde e meio ambiente. Cabe-lhe garantir a segurança da edificação, exigindo que os materiais empregados na 
obra estejam de acordo com as normas técnicas em vigor. A Engenharia Civil tem, de alguma forma, relações com todas as 
atividades humanas, notadamente com a Arquitetura. 
Por possibilitar uma ampla variedade de atuação profissional, a Engenharia Civil oferece ainda grande oportunidade aos seus 
profissionais, possibilitando que estes que se dediquem à boa formação acadêmica tenham sucesso posteriormente, na sua 
carreira.1  
Para o exercício das atividades profissionais, o estudante tem de adquirir conhecimentos teóricos e práticos em estruturas, 
estradas e transportes, hidráulica e saneamento, geotecnia e materiais, também o conhecimento de todas as exigências legais 
e de segurança. O estágio é fundamental para que o aprendiz entre em contato com a realidade técnica de seu futuro local de 
atuação profissional. O curso de graduação é normalmente desenvolvido em cinco anos, ou muitas vezes onze semestres. 
O profissional de Engenharia Civil pode exercer suas atividades em: 

 Área técnica, como na elaboração de projetos; 

 Área gerencial, como execução de obra, gestão de empresas ou departamentos de grandes empresas voltadas 

à construção civil, ou não; 

                                                           
1
 http://www.unicamp.br/unicamp/ensino_pesquisa/areas/ensino_areas_exatas_engcivil.html 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estradas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pontes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barragens
http://pt.wikipedia.org/wiki/Edif%C3%ADcios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Militar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_el%C3%A9trica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_mec%C3%A2nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_qu%C3%ADmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Solo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
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 Área financeira, como gestão de carteiras de clientes corporativos (empresas) em bancos ou instituições 

financeiras. 

É desenvolvida em empresas de projeto e de consultoria, construtoras, empresas governamentais, instituições de ensino 
superior e de pesquisa, públicas e privadas. 
Durante a graduação, além de estágios em obras, são sugeridos cursos de atualização, participação em eventos e congressos 
técnicos. A pós-graduação, hoje em dia, é considerada quase uma exigência para o mercado de trabalho.2 

6.1 CONCEPÇÃO DO CURSO 

A Engenharia Civil é o ramo de atividade que trabalha com a concepção, análise, planejamento, execução e controle de 
empreendimentos tais como casas, edifícios, portos, aeroportos, pontes, viadutos, túneis, barragens, dentre uma grande 
variedade de projetos. 

No Brasil, a construção civil vem desempenhando um papel estratégico nas políticas públicas de governo com a construção, 
ampliação e melhorias previstas em empreendimentos com agregação de valor, trazendo benefícios para a sociedade e 
promovendo o crescimento e desenvolvimento do país com sustentabilidade econômica, social e ambiental. Como exemplo, 
pode-se relacionar o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC2, que tem a missão de manter a roda da economia 
girando, investindo em obras e ações que diminuem desigualdades sociais e geram ainda mais qualidade de vida para os 
brasileiros.  

Eventos como a Copa de 2014 e Olimpíadas de 2016 são exemplos que estão movimentando de forma significativa o ramo da 
indústria civil no Brasil. Os empreendimentos contemplam projetos de infraestrutura de estádios, aeroportos, portos, 
saneamento básico, comunicação, transportes, malha viária, dentre outros.   

Uma das grandes vantagens do profissional de engenharia é que o mesmo ergue uma carreira diversificada, o que abre as 
portas do mercado de trabalho para o profissional engenheiro. Considerando o mercado de trabalho atual, é possível notar 
que a engenharia é das formações mais solicitadas no mercado em áreas como produção, vendas, infraestrutura, operação, 
administrativa, informática e financeira, sem esquecer as áreas de pesquisa: básica e aplicada. Além disso, é notável a rapidez 
dos avanços tecnológicos e a crescente informatização dos meios de produção, o que demanda a formação de um número 
maior de engenheiros qualificados, com uma visão mais sistêmica e com uma sólida formação básica.  

Pesquisas recentes mostram que as obras de infraestrutura, prioritárias para o Brasil, envolvem a universalização de água e da 
rede de esgoto sanitário, a construção, ampliação e manutenção da infraestrutura de transportes (rodoviário, ferroviário, 
portuário e dutoviário), a construção e ampliação de polos petroquímicos e a construção de pequenas centrais hidrelétricas e 
usinas termelétricas e nucleares. Além disso, é evidente que o País sofre com o elevado déficit habitacional para a sua 
população.  

A atuação do engenheiro civil está ligada ao planejamento, análise e execução de projetos que visam o bem-estar da 
sociedade e a minimização do impacto ambiental. Neste sentido, os conceitos implícitos na formação do engenheiro civil 
devem abranger as áreas de saneamento básico, aproveitamento de recursos naturais, meios de transporte e o projeto e 
execução de estruturas. Todos estes conceitos são fundamentais para o desenvolvimento de projetos na área de 
infraestrutura de um País em desenvolvimento como o Brasil, onde os investimentos atuais, e as perspectivas para 
investimentos futuros, são cada vez maiores, com o objetivo de manter o nosso país na rota da competitividade da economia 
mundial.  

A Engenharia Civil é a mais tradicional das engenharias, uma vez que o profissional formado nesta modalidade atua 
diretamente no planejamento, análise e execução de projetos de infraestrutura para os setores de energia, petróleo e gás, 
saneamento, transporte e habitação. O profissional desta modalidade, além de sua forte formação básica em matemática, 
reforçada por conhecimentos técnicos, administrativos, econômicos e humanísticos, possui conhecimentos profissionalizantes 
e específicos aprofundados nas áreas científica e tecnológica que definem a sua área de atuação. 

A Engenharia Civil é uma profissão com altos índices de empregabilidade por ser fundamental em projetos de infraestrutura 
em vários setores. A formação generalista caracterizada no curso favorece a fácil adaptação em diversas áreas, com 
conhecimentos em geotécnica, estruturas, construção civil, transportes, obras hidráulicas e saneamento.  

                                                           
2
 http://www.minhaprofissao.com.br/engenharia-civil/ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho_(economia)
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Neste sentido, o curso de Engenharia Civil da IES, pautado na construção coletiva com os docentes participantes do Núcleo 
Docente Estruturante (NDE), visa à formação básica e profissional do estudante por meio das mais modernas ferramentas 
utilizadas no ensino de engenharia, onde os conhecimentos tradicionais do curso, aliados a disciplinas voltadas para as áreas 
de meio ambiente e de produção, ampliam o raio de atuação deste profissional, e fazem este curso ser moderno e atualizado. 

6.2 MISSÃO DO CURSO 

O Curso de Engenharia Civil tem por missão graduar engenheiros civis com sólida formação básica e profissional, alinhada com 
as diretrizes curriculares nacionais, por meio de modernas ferramentas utilizadas no ensino de engenharia, que permitirá a 
este profissional aplicar conhecimentos tecnológicos e científicos na identificação, formulação, proposição e resolução de 
problemas relacionados com os principais setores da infraestrutura, integrando equipes multidisciplinares em diversos setores 
de infraestrutura. 

Dentro desta proposta, os conhecimentos tradicionais da Engenharia Civil, aliados às disciplinas voltadas para a área de meio 
ambiente e produção, farão parte da formação deste profissional, que deve estar voltada para a conscientização, cada vez 
maior e necessária, da importância do desenvolvimento sustentável. É necessário fornecer o ferramental adequado para 
identificar e analisar criticamente as influências das decisões técnicas no meio ambiente, capacitando também que o aluno 
seja capaz de integrar grupos multidisciplinares que atuam na elaboração de estudos de impactos ambientais e remedição 
ambiental. 

A proposta do curso não se encerra na aquisição de conhecimentos científicos e tecnológicos, mas também na proposta de 
formar profissionais cônscios da importância da educação continuada, do senso crítico, da ética e da responsabilidade social. 

 OBJETIVO GERAL DO CURSO 

Formar engenheiros civis com sólida base teórica e prática, por meio de um currículo dinâmico que proporcione uma moderna 
visão do exercício profissional baseado na ética e no emprego da boa técnica inserida no contexto da constante transformação 
tecnológica e humanística, fatores que permeiam a realidade nacional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO CURSO 

O Curso de Engenharia Civil pretende que, com as vivências e com os conhecimentos adquiridos, ao final do curso os alunos 
estejam aptos a:  

 Aplicar conhecimentos tecnológicos e científicos na identificação, formulação, proposição e resolução de 

problemas de Engenharia Civil em setores da infraestrutura;  

 Elaborar, executar e administrar projetos e sistemas na área da Engenharia Civil em setores da infraestrutura, 

em empresas de Engenharia Civil, incorporação construção e gerenciamento de obras civis;  

 Integrar e atuar em equipes multidisciplinares na elaboração, execução e administração de projetos em 

diversos setores de infraestrutura como habitação, saneamento, transporte, energia, petróleo e gás;  

 Identificar e analisar criticamente as influências das decisões técnicas na concepção de projetos no meio 

ambiente avaliando a questões relacionadas com os possíveis impactos ambientais;  

 Executar pesquisas tecnológicas e científicas com vistas à evolução dos conhecimentos e ao desenvolvimento 

de novas tecnologias na área da Engenharia Civil no que tange o desenvolvimento: de novos materiais, novas 

ferramentas computacionais, métodos de investigação de campo e processos de gerenciamento;  

 Executar e gerenciar operações técnico-administrativas em empresas de Engenharia, consultoria e outros 

órgãos, públicos ou privados;  
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 Aplicar atitude investigativa favorável ao próprio processo contínuo de construção de conhecimentos;  

 Desenvolver visão prospectiva, principalmente para antecipação de tecnologias;  

 Avaliar e aprimorar a integração técnico-científica, ecológica e cultural de conhecimentos e projetos da área 

de Engenharia Civil;  

 Desenvolver consciência ética, responsável e com cunho social, em suas atividades profissionais. 

PERFIL DO EGRESSO 

De acordo com a Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Engenharia, apresenta como perfil para o egresso, o engenheiro com formação generalista, humanista, crítica e 
reflexiva com capacidade 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.  

Os conceitos embutidos nessa descrição do profissional a ser formado, aliado aos objetivos e a missão do curso, definiram o 
perfil do egresso do Curso de Engenharia Civil da ESTÁCIO/FACITEC, como de um engenheiro civil dotado de ampla formação 
técnico-científica e de aptidões gerenciais e humanísticas para atuar com competência, qualidade, criatividade e ética, capaz 
de resolver problemas inerentes à área de Engenharia Civil e em sintonia com as questões ambientais, de trabalhar em equipe 
(multidisciplinar), dotado de visão crítica e ciente da importância da educação continuada.  

Neste sentido, obras de infraestrutura são sempre prioritárias e não abrangem somente a expansão de um setor específico da 
economia, mas também devem contemplar o bem estar da população como um todo, melhorando as condições de habitação 
e saneamento básico da região. E em todos estes projetos de infraestrutura, em qualquer estado do País, as questões 
ambientais estão sempre presentes.  

A atuação do engenheiro civil está ligada ao planejamento, análise e execução de projetos que visem o bem-estar da 
sociedade e a proteção do meio ambiente. Neste sentido, os conceitos implícitos na formação do engenheiro civil devem 
abranger as áreas de saneamento básico, aproveitamento de recursos naturais, meios de transporte e o projeto e execução de 
estruturas. Todos estes conceitos, aliados ao conhecimento na área de meio ambiente e produção, são fundamentais para o 
desenvolvimento de projetos na área de infraestrutura de um País em desenvolvimento como o Brasil, onde os investimentos 
atuais, e as perspectivas para investimentos futuros, são cada vez maiores, com o objetivo de manter o nosso país na rota da 
competitividade da economia mundial.  

Portanto, o curso de Engenharia Civil na ESTÁCIO/FACITEC visa formar profissionais que, de uma forma geral, estarão aptos a:  

 Aplicar conhecimentos tecnológicos e científicos na identificação, formulação, preposição e resolução de 

problemas relacionados com os setores da infraestrutura;  

 Identificar e analisar criticamente as influências das decisões técnicas no meio ambiente, capacitado também 

para integrar grupos multidisciplinares que atuam na elaboração de estudos de impactos ambientais;  

 Aplicar atitude investigativa favorável ao próprio processo contínuo de construção de conhecimentos, à luz da 

dinâmica de desenvolvimento de projetos na área de infraestrutura do País;  

 Integrar e atuar em equipes multidisciplinares em diversos setores de infraestrutura;  

 Executar e gerenciar operações técnico-administrativas em empresas de incorporação, construção e 

gerenciamento de obras civis, empresas de Engenharia e consultoria em geral, devido à forte base 

matemática, reforçada por conhecimentos administrativos e econômicos;  

 Desenvolver consciência ética, responsável e com cunho social, em suas atividades profissionais.  
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 FUNÇÕES QUE O EGRESSO DEVERÁ EXERCER NO MERCADO DE TRABALHO 

O engenheiro civil é, de longe, o profissional mais importante quando o assunto é ambiente construído. Ele responde às 
funções básicas que visam o bem-estar, a proteção ambiental e o desenvolvimento da sociedade, através de sua atuação 
científica, tecnológica e administrativa em obras, tais como: aeroportos, barragens, canais, disques, edifícios; elevados; 
estádios; ferrovias; metrôs; pistas de rolamento; pontes e grandes estruturas; portos; redes hidráulicas e de esgoto; rodovias; 
sistemas de aproveitamento energético, drenagem, irrigação, segurança ambiental, transporte, telecomunicação, túneis; 
usinas de geração de energia; viadutos; outros afins e correlatos. 
Ele atua em atividades, tais como: concepção e elaboração de projetos; fiscalização, supervisão e gerenciamento de 
construções; manutenção de edificações e infraestruturas em geral; assistência, assessoria e consultoria, planejamento; 
estudo de viabilidade técnico econômica; pesquisa; ensino; extensão; análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; 
execução de serviço técnico; instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção de equipamentos; desempenho de 
cargo ou função técnica; condução de equipe para execução de trabalhos na área. Seus parâmetros fundamentais para 
atuação são: qualidade, segurança, funcionalidade e economia. 
Existem diversas formas de classificação das subáreas de trabalho da engenharia civil. De um modo geral, podem ser 
agrupadas das seguintes formas as principais subáreas da engenharia civil: 

 Construção Civil: trabalha com as construções em geral, em aspectos tais que projeto, gestão e construção de 

edificações, manutenção e pós-avaliação, desempenho e racionalização do consumo energético etc.. Pode 

ser subdividida nas diferentes fases que a compõem. 

 Materiais e Tecnologia: destina-se ao estudo das propriedades dos materiais considerando a aplicação nas 

obras de engenharia; busca o desenvolvimento de novas técnicas. tecnologias de execução e novos 

produtos, mais racionalizados, econômicos e eficientes, utilizando, muitas vezes, materiais recicláveis. 

 Hidráulica e Saneamento: aplica-se à produção e distribuição de insumos básicos a partir da água, 

contribuindo para o desenvolvimento econômico moderno, com o menor custo ambiental. Entre esses 

insumos estão:  

a) energia: por meio do projeto e construção de barragem, canais, eclusas e instalações hidráulicas para a 

geração de energia elétrica; 

b) alimentos: por meio da irrigação e drenagem; 

c) transportes: por meio da navegação interior e do planejamento portuário; 

d) saúde: por meio do projeto e execução de obras de saneamento básico (redes de distribuição de água, 

sistemas de drenagem, estações de tratamento de água e esgotos); 

e) qualidade de vida: por meio de drenagem urbana, controle de rios, intervenções em zonas costeiras; 

f) responsabilidade social: por meio da preservação da flora e da fauna e da maior qualidade da água e do 

ambiente. 

Geotecnia: estuda o comportamento do solo e do subsolo do ponto de vista da engenharia civil, visando oferecer 

subsídios à resolução de problemas tais como: construção de aterros; estabilidade e/ou contenção de obras de terra (encostas 

naturais, escavações, barragens); escolha e projeto de fundações; seleção de materiais para construção etc.. 

Transporte: incumbe-se da elaboração de projeto, construção e manutenção de aeroportos, ferrovias, hidrovias, 

rodovias, terminais de passageiros e de carga de diversas naturezas, caminhos, pátios, pistas, pontes, viadutos; da confecção 

de planos de transportes; da gerência da operação de sistemas de transportes; do geoprocessamento; da geodésia, entre 

outros. 
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Sistemas Estruturais: encarrega-se do projeto e construção de estruturas e fundações para edificações como 

pontes, barragens, plataformas “offshore”, edifícios. Para a concepção de modelos pode-se utilizar conceitos e aplicações de 

técnicas numéricas e da simulação em computadores. Pode utilizar diferentes materiais e tecnologias para a viabilização de 

obras simples ou complexas. 

Desenvolvimento de Projetos: trata de analisar as ações destinadas à melhoria da qualidade do projeto, tendo 

em vista a redução da incidência de manifestações patológicas, as quais normalmente contribuem para o baixo desempenho 

das edificações, quando em uso; analisar e propor ferramentas de integração e coordenação dos diversos projetos existentes 

na obra; propor projetos que tenham características exequíveis, entre outros aspectos. 

Gestão da Produção: através da introdução de ferramentas gerenciais e novas formas de organização da 

produção, propor um conjunto de ações reformadoras que substituam as práticas rotineiras convencionais da construção civil 

por ferramentas e métodos baseados em raciocínio sistemático, visando eliminar a casualidade nas decisões do engenheiro 

civil. Trabalhar com os diferentes atores do processo construtivo de forma integrada e cooperativa. 

Urbanismo: entendimento das práticas projetuais relacionadas ao meio urbano de forma a integrar aspectos 

sociais, ambientais, econômicos e políticos, visando a geração de informações e documentos que subsidiem as tomadas de 

decisão em relação à administração da infraestrutura urbana. 

 HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

O egresso do Curso de Engenharia Civil precisa, no decorrer de sua formação, desenvolver competências e habilidades em 
diversas áreas (tecnológicas, gerenciais, humanísticas e sociopolíticas), que juntas culminarão no perfil de profissional 
desejado pelo mercado de trabalho.  

A profissão do Engenheiro, fiscalizada pelo Sistema Confea/Crea, tem suas competências e atribuições definidas em resolução 
própria do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA e, com base na Lei n° 5.194 de 1966 enquadra a profissão 
no grupo ou categoria da Engenharia, modalidade Civil.  

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES BÁSICAS 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Engenharia (Resolução CNE/CES 

n° 11, de 11 de março de 2002), a formação do engenheiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 

requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais: 

 aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à engenharia; 

 projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 

 conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 

 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; 
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 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. 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES TECNOLÓGICAS  

 Elaborar normas, procedimentos técnicos e estudos em áreas da Engenharia Civil;  

 Elaborar estudos de viabilidade técnico-econômica e orçamentos de projetos de Engenharia Civil;  

 Elaborar metodologias para a análise de cenários, em áreas da Engenharia Civil;  

 Elaborar relatórios técnicos, trabalhos para publicação, seminários e palestras;  

 Elaborar projetos, cálculos e gerenciamento de obras civis;  

 Planejar, supervisionar, coordenar e atuar em projetos em áreas da Engenharia Civil;  

 Identificar os principais problemas em áreas da Engenharia Civil, através de análise adequada, baseando-se 

em conhecimento científico adequado;  

 Capacidade de adaptação às necessidades do mercado de trabalho;  

 Resolver problemas observados nas áreas da Engenharia Civil, desde seu reconhecimento e realização de 

medições até a análise dos resultados;  

 Desenvolver e aplicar novos modelos na resolução de problemas;  

 Conduzir vistorias com a correspondente emissão de laudos e pareceres técnicos;  

 Desenvolver diferentes metodologias de consultoria nas áreas da Engenharia Civil, em sintonia com as 

questões ambientais, reconhecendo os elementos relevantes às estratégias adequadas;  

 Desenvolver atitude de flexibilidade, com vistas à adaptação às mudanças tecnológicas;  

 Analisar e avaliar atividades de operação e de manutenção. 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES GERENCIAIS  

 Desenvolver a racionalização operacional das atividades que envolvem os projetos nas áreas da Engenharia 

Civil, abrangendo o planejamento, a implementação e a avaliação;  

 Atuar de forma empreendedora, como agente de mudanças, nas empresas de Engenharia Civil ou empresas 

de consultoria.  

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES HUMANÍSTICAS  

 Empregar conhecimentos correntes da Engenharia Civil em questões humanísticas, sociais e ambientais, 

associados à responsabilidade social;  
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 Utilizar os conhecimentos obtidos para um desempenho profissional bem sucedido, com base nos valores 

éticos que norteiam a vida em sociedade;  

 Desenvolver atitudes para um bom relacionamento interpessoal, favorável ao trabalho em equipes; 

 Demonstrar cooperação, visando à consolidação de trabalhos em equipe.  

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES SOCIOPOLÍTICAS  

 Contribuir para o desenvolvimento social, com os conhecimentos e experiências obtidas;  

 Participar de projetos comunitários, principalmente os que se referem à área de construção, saneamento 

básico e meio ambiente;  

 Avaliar os impactos ambientais que os projetos das áreas da Engenharia Civil podem causar;  

 Demonstrar atos de responsabilidade social tanto internamente quanto em relação ao meio. 

 ESTRUTURA E CONTEÚDO CURRICULAR 

A proposta do novo curso de Engenharia de Civil é baseada na legislação em vigor, vislumbrando as novas concepções 
curriculares estabelecidas nos diversos congressos de ensino de engenharia dos últimos anos. 
O currículo para o curso de Engenharia Civil baseia-se na Lei de Diretrizes e Base de Educação Nacional (LDB) e no principio 
pedagógico de privilegiar, na formação do engenheiro, o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes 
estabelecidas nas Diretrizes Curriculares, evitando a fragmentação dos conhecimentos. 
O curso de Engenharia Civil é baseado no sistema semestral, por ser uma característica da Instituição o oferecimento de 
cursos neste modelo, e principalmente pelas características do corpo discente do Curso, que necessita de flexibilidade para 
integralização de grade curricular.  
O curso de Engenharia Civil obedece às Diretrizes Curriculares Nacionais e está organizado de modo a oferecer ao aluno 
referenciais teórico-práticos que colaborem na aquisição de competências cognitivas, habilidades e atitudes e que promovam 
o seu pleno desenvolvimento como pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho.  
O currículo, desenvolvido na perspectiva da educação continuada, é concebido como uma realidade dinâmica, flexível, 
propiciando a integração teoria e prática, o diálogo entre as diferentes ciências e saberes, e as atividades facilitadoras da 
construção de competências.  
A organização dos currículos obedece aos princípios de a)flexibilização, b)interdisciplinaridade, c)ação-reflexão-ação e 
d)contextualização.  
A flexibilização curricular possibilita a ampliação dos horizontes do conhecimento e o desenvolvimento de uma visão crítica 
mais abrangente, pois permite ao aluno ir além de seu campo específico de atuação profissional, oferecendo condições de 
acesso a conhecimentos, habilidades e atitudes formativas em outras áreas profissionais. 
A flexibilização do currículo se caracteriza tanto pela verticalidade, quanto pela horizontalidade.  
A flexibilização vertical prevê diferentes formas de organização do saber ao longo do período de formação. Esta flexibilização 
se consolida através da integração de diferentes cursos em torno de determinadas disciplinas. Essa integração foi concebida 
tomando como ponto de partida a idéia de que a graduação não deve se restringir à perspectiva de uma profissionalização 
estrita e especializada, mas, sim, uma qualificação intelectual suficientemente ampla e abstrata para permitir a construção 
contínua e eficiente de conhecimentos específicos. O projeto de integração disciplinar tem também como referência a 
possibilidade de viabilizar a estruturação de conceitos que transcendem os limites de um campo de saber, propiciando a 
articulação da identidade dos diferentes cursos (expressa em seu projeto pedagógico), com a diversidade dos distintos saberes 
científicos. Essa integração tem como objetivos: oportunizar aos alunos uma visão abrangente de conteúdos temáticos 
comuns que compõem os vários campos do saber; estimular uma prática docente que permita a transposição de conteúdos 
entre os diferentes campos do saber; proporcionar aos alunos a oportunidade de ampliar os horizontes do conhecimento e a 
aquisição de uma visão crítica que lhes permita transcender o seu campo de atuação profissional.  
No curso de Engenharia Civil a flexibilização se materializa através da implantação de disciplinas eletivas e das atividades 
acadêmicas complementares. 
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b) A interdisciplinaridade propicia o diálogo entre os vários campos do conhecimento e a integração do conhecimento. Visa 
superar uma organização curricular tradicional, que coloca as disciplinas como realidades estanques, fragmentadas, isoladas e 
dificulta a apropriação do conhecimento pelo aluno. A interdisciplinaridade, ao contrário, busca favorecer uma visão 
contextualizada e uma percepção sistêmica da realidade, permitindo uma compreensão mais abrangente do saber. 
A interdisciplinaridade tem sua origem na necessidade de corrigir os desvios causados pela fragmentação disciplinar, 
resultante da compartimentação que marca a produção científica de caráter positivista. A integração entre as disciplinas do 
currículo propicia condições para a pesquisa e para a criação de modelos explicativos que efetivamente consigam captar a 
complexidade da realidade. Propicia, também, a reorganização e a recomposição dos diferentes âmbitos do saber por meio do 
estabelecimento de intercâmbios cognitivos. 
A interdisciplinaridade, dessa forma, permite integrar o saber, propiciando a compreensão da relevância e do significado dos 
problemas estudados, favorecendo, consequentemente, os processos de intervenção e busca de soluções. Expressa ainda a 
necessidade de reconstruir o pensamento em novas bases, recuperando dimensões como a criatividade, a imaginação e a 
capacidade de lidar com a incerteza.  
As propostas de ensino baseadas na interdisciplinaridade têm um grande poder estruturador, pois as definições, os contextos 
e os procedimentos estudados pelos alunos passam a ser organizados em torno de unidades mais globais, que agregam 
estruturas de conceitos e metodologias compartilhadas por várias disciplinas, capacitando os alunos para enfrentar problemas 
que transcendem os limites de uma disciplina concreta e para detectar, analisar e solucionar novas questões. Além disso, a 
interdisciplinaridade favorece a realização de transferências das aprendizagens já adquiridas em outros contextos e contribui 
para ampliar a motivação para aprender. 
No curso de Engenharia Civil a interdisciplinaridade evidencia-se de diversas formas como descritas a seguir.  
Disciplinas como Resistência dos Materiais I e II utilizam claramente conceitos de física, cálculo, mecânica geral, princípio da 
ciência e tecnologia dos materiais e materiais de construção, Fundações e Contenções utiliza conhecimentos de geologia, 
resistência dos materiais, mecânica dos solos, estruturas de concreto e tecnologia das construções e Pontes utiliza 
conhecimentos de Materiais de Construção, Tecnologia das Construções, Fundações e Contenções, Teoria das Estruturas e 
Estruturas de Concreto e de Aço, entre outras. 
Como já foi dito anteriormente, a estruturação do curso pelo NDE buscou introduzir de forma consistente conceitos ligados à 
sustentabilidade ambiental e à industrialização da construção. Estes conceitos permeiam diversas disciplinas, umas que tratam 
especificamente dos temas e outras, clássicas da engenharia civil, que são diretamente afetadas por elas. 
O tema meio ambiente é abordado especificamente em disciplinas como Ciências do Ambiente, Investigação de Campo e 
Remediação, Tratamento e Disposição de Resíduos Sólidos, Gerenciamento de Riscos Ambientais e Gestão e Legislação 
Ambiental. Obviamente cada uma destas disciplinas aborda a mesma temática com visões distintas e específicas. Além disso, o 
tema permeia em disciplinas como Materiais de Construção, que deve ressaltar o custo energético e emissão de gases efeito 
estufa na produção dos materiais de construção, Hidrologia e Recursos Hídricos, Saneamento Básico, Tecnologia da 
Construção, Planejamento e Controle de Obras e até Estruturas de Aço, que deve mencionar o processo de fabricação e 
reciclagem do aço e Instalações Prediais Hidráulicas que aborda o reuso da água. A disciplina Tópicos Especiais em Engenharia 
Civil foi implantada com foco em construções sustentáveis. 
O tema industrialização da construção foi incorporado ao curso com base nos conceitos abordados em disciplinas como 
Logística e Distribuição, Gestão de Projetos Tecnológicos e Gestão da Qualidade, típicas da Engenharia de Produção e 
disseminados em disciplinas clássicas como Tecnologia das Construções, que deve mostrar, além dos processos construtivos e 
seus procedimentos, a importância de se tratar o canteiro de obras como uma unidade de fabricação, a disciplina 
Planejamento e Controle de Obras que é diretamente afetada pelo tema, bem como Ergonomia, Higiene e Segurança do 
Trabalho. Até disciplinas como Estruturas de Concreto e Estruturas de Aço também abordam o tema expondo processos 
construtivos com elementos pré-fabricados e lajes nervuradas e protendidas de grandes vãos. 
Para que seja possível o processo de industrialização da construção o fator capacitação da mão de obra é de extrema 
relevância. Quando se fala em meio ambiente, o foco central é o homem e sua qualidade de vida. Nesse contexto, o tema 
responsabilidade social, abordado especificamente na disciplina Ética e Responsabilidade Social, também é recorrente e 
abordado em diversas disciplinas, cada uma com a sua visão. 
c) Ação-reflexão-ação é um princípio norteador do processo ensino-aprendizagem da ESTÁCIO/FACITEC, que se concretiza, 
dentre outras, através da realização das atividades estruturadas. Sabe-se que existe um consenso de que o processo de 
aprendizagem do aluno não pode estar limitado à sala de aula, ao contrário do que acontecia, até bem recentemente. É 
fundamental alargar esse espaço, de forma a expor o aluno a diferentes experiências, em diferentes ambientes, implicando na 
construção de conhecimento, com autonomia, a partir do trabalho discente. A concepção das atividades estruturadas 
privilegia a articulação entre a teoria e a prática, a reflexão crítica e o processo de auto-aprendizagem. 
No curso de Engenharia Civil as atividades estruturadas realizadas pelos alunos, são um componente curricular obrigatório 
vinculado às disciplinas da matriz curricular. Os professores estimulam seus alunos a desenvolverem estas atividades em 
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espaços extra-classe de forma autônoma. Cria-se assim a oportunidade para que os alunos participem ativamente da 
construção do seu conhecimento deixando para trás o paradigma de repetição e passividade. O aluno vivencia o estudo 
autônomo com diferentes modos de aprender a aprender.  
O Curso de Engenharia Civil oferece aos alunos várias disciplinas com atividades estruturadas, dentre elas, Introdução ao 
Cálculo Diferencial, Probabilidade e Estatística Aplicada à Engenharia, Mecânica Geral, Cálculo Diferencial e Integral III, 
Eletricidade Aplicada, Fenômenos de Transporte, Logística e Distribuição Aplicada à Engenharia Civil,Estrutura de Concreto, 
Aços e Madeiras, Planejamento e Controle de Obras, Hidráulica, Saneamento Básico, Métodos Matemáticos Aplicados à 
Engenharia Civil, Tratamento e Disposição de Resíduos Sólidos, Materiais de Construção. 
Neste leque de disciplinas as atividades estruturadas são aplicadas de formas diversas, sempre com a intenção de desenvolver 
o poder de análise, de síntese, de crítica, de raciocínio, de interpretação e criação de gráficos, de resolução de problemas 
práticos associados a pequenos projetos e pesquisas, contribuindo de forma efetiva no perfil do egresso desejado pelo curso. 
d) A contextualização refere-se à busca de adequação do currículo às características dos alunos e do ambiente sócio-
econômico e cultural, permitindo relacionar as atividades curriculares com o cotidiano dos alunos e com o contexto social. 
Assim, para atender esse princípio, busca-se adequar o processo ensino-aprendizagem à realidade local e regional, articulando 
as diferentes ações curriculares às características, demandas e necessidades de cada contexto. 
Busca-se ainda desenvolver estratégias para articular o processo de ensino à realidade dos alunos, propiciando uma 
aprendizagem referida aos diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, social e cultural dos discentes. Nessa perspectiva, 
as práticas curriculares implementadas na Instituição estão pautadas no conhecimento das características dos alunos, 
buscando respeitar sua personalidade e sua identidade.  
As estratégias adotadas no curso para relacionar o processo de ensino à realidade dos alunos, são organizadas a partir das 
informações sobre o perfil do aluno obtidas junto à CPA e ao ENADE. 
O princípio da contextualização permite pensar o currículo de forma abrangente, com uma ampla rede de significações, e não 
apenas como um lugar de transmissão e reprodução do saber. A contextualização envolve o estabelecimento de uma relação 
de reciprocidade entre o aluno e o objeto de conhecimento, favorecendo uma aprendizagem significativa, uma vez que está 
baseada nos diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, social e cultural dos alunos. 
Com base nesses quatro princípios é que a matriz curricular do curso foi organizada, com a intenção de promover a produção 
e construção do conhecimento de modo sistematizado, partindo da reflexão, do debate e da crítica, numa perspectiva criativa 
e interdisciplinar. 
Acrescenta-se, ainda, que apoiada na concepção de aprendizagem formulada por Vygotsky (1991)3, a Faculdade estabeleceu 
algumas mudanças, de caráter mais abrangente nas matrizes curriculares dos cursos. 
Para Vygotsky (1991), as habilidades cognitivas e as formas de estruturar o pensamento resultam marcadamente das 
atividades adquiridas na vida social e cultural. Assim, a forma de pensar e de aprender vai depender fortemente das 
experiências sociais vividas por cada um. Neste processo de desenvolvimento cognitivo, a linguagem tem papel fundamental, 
uma vez que formas avançadas de pensamento são transmitidas através de palavras. Portanto, pensamento e linguagem se 
inter-relacionam. 
Tomando por referência a compreensão de que a linguagem tem um importante papel na formação do pensamento, a IES, 
definiu Análise Textual como uma disciplina a ser incluída na matriz curricular de todos os cursos de graduação, na expectativa 
de favorecer as habilidades cognitivas de seus alunos, buscando ampliar sua capacidade de reflexão e crítica, contribuir para o 
desenvolvimento das competências comunicativas e favorecer-lhes a centralidade da construção de seu próprio 
conhecimento. 
Outra medida institucional voltada para a organização das matrizes curriculares diz respeito à realização da integração de 
disciplinas de diferentes cursos. Essa integração foi concebida tomando como ponto de partida a idéia de que a graduação não 
deve se restringir à perspectiva de uma profissionalização estrita e especializada, mas, sim, uma qualificação intelectual 
suficientemente ampla e abstrata para permitir a construção contínua e eficiente de conhecimentos específicos. 
O projeto de integração disciplinar teve também como referência a possibilidade de viabilizar a estruturação de conceitos que 
transcendem os limites de um campo de saber, propiciando a articulação da identidade dos diferentes cursos (expressa em 
seu projeto pedagógico), com a diversidade dos distintos saberes científicos. 
Essa integração teve como objetivos: oportunizar aos alunos uma visão abrangente de conteúdos temáticos comuns que 
compõem os vários campos do saber; estimular uma prática docente que permita a transposição de conteúdos entre os 
diferentes campos do saber; proporcionar aos alunos a oportunidade de ampliar os horizontes do conhecimento e a aquisição 
de uma visão crítica que lhes permita transcender o seu campo de atuação profissional. 
Na esteira desse processo foi constituído um grupo de trabalho, com a participação de coordenadores, NDE e colegiado de 
professores, para definir quais disciplinas deveriam ser integradas e suas respectivas ementas. O resultado desse trabalho 

                                                           
3
 CF VYGOTSKY, Lev Semenovich. Pensamento e Linguagem. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991 
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constituiu uma proposta de integração de disciplinas que favoreceu a definição de matrizes curriculares que, a um só tempo, 
integram saberes, mas que não desconsideram a especificidade e a identidade dos diferentes cursos (PPI, 2006). 
 

 ESTRUTURA CURRICULAR 

A Estrutura Curricular do Curso de Engenharia civil contém a concretização do propósito de oferecer formação profissional que 
implica em uma metodologia de trabalho que deve ser desenvolvida não apenas por uma disciplina, mas perpassando todos 
os componentes curriculares, enfatizada em unidades programáticas, aí incluídas as Atividades Estruturadas e as  atividades 
acadêmicas complementares.         
Implica também, na sensibilização e engajamento do professor e do próprio aluno quanto à mudança do conceito de 
profissional, hoje requerido pela sociedade moderna: um egresso que esteja preparado para solucionar problemas de forma 
cooperativa, colaborativa e integrado a equipes. 
Na sua elaboração houve um esforço consciente para promover a valorização da interdisciplinaridade. A definição dos Eixos 
Temáticos e a organização das disciplinas em núcleos, atendendo às DCNs do Curso favoreceram este conceito. 
A proposta de interdisciplinaridade do Curso tem como ponto de partida os programas das disciplinas. A partir da análise 
cuidadosa de cada programa, identificam-se os elementos fundamentais e, através da circulação de ideias entre os membros 
do NDE e do colegiado, são estabelecidas integrações recíprocas de conceitos, contextos e procedimentos. 

 

PROCESSO EVOLUTIVO 

Considera-se que está implícito na matriz curricular de um curso seu processo evolutivo. As alterações, atualizações e 
adequações serão definidas a partir de um monitoramento constante realizado pelo  colegiado e pelo NDE que, após 
discussões e análises as deliberam. 
Assim, a sistemática de atualização da matriz curricular presume a sintonia com a realidade do ensino e com a atualidade do 
mercado de trabalho. 

Núcleos 

As Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Engenharia, ressaltam no item 4 (conteúdos curriculares) 
que: “todo o curso de Engenharia, independente de sua modalidade, deve possuir em seu currículo um núcleo de conteúdos 
básicos, um núcleo de conteúdos profissionalizantes e um núcleo de conteúdos específicos que caracterizem a sua 
modalidade”. Analisando-se o percentual da carga horária distribuída por núcleo neste currículo obtém-se: 

 Núcleo de Conteúdos Básicos com 26 disciplinas equivalentes a 35,7% da carga horária do curso; 

 Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes com 18 disciplinas equivalentes 22% da carga horária do curso; 

 Núcleo de Conteúdos Específicos com 16 disciplinas equivalentes 37,3% da carga horária do curso. 

A matriz curricular conta então com 57 disciplinas distribuídas ao longo de 10 períodos.De acordo com a Resolução CNE/CES 
11/2002 prevê: 
Art. 6° Todo o curso de Engenharia, independente de sua modalidade, deve possuir em seu currículo um núcleo de conteúdos 
básicos, um núcleo de conteúdos profissionalizantes/conteúdos específicos. 

Núcleo de Conteúdo Básicos 

O núcleo de conteúdos básicos é o que funda a natureza do conhecimento de engenharia. Este conjunto de conhecimentos 
permite ao engenheiro desenvolver competências e habilidades para entender uma estrutura a ser criada ou já existente em 
termos de seus diversos componentes. Possibilita, ainda, que seja realizada uma decomposição da mesma, identificando os 
seus menores elementos, assim como, permite restabelecer as co-relações entre estes e os esforços que os sustentam, entre 
outros. Isto garante ainda que o engenheiro seja capaz de elaborar um modelo físico/matemático representativo com a 
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finalidade de antecipar uma estrutura a ser criada ou de solucionar problemas em uma estrutura já existente. Esta pode ser a 
estrutura de um artefato, de um empreendimento ou serviço, ou seja, de qualquer produto ou sistema organizacional de 
produção de bens ou de produção de serviços. 

PERÍODO COD DISCIPLINA 

1 CCE0002 ÁLGEBRA LINEAR 

1 CCE0005 CÁLCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA 

1 CEL0009 INTRODUÇÃO AO CÁLCULO DIFERENCIAL 

1 CEL0014 ANÁLISE TEXTUAL 

1   PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL 

1 CCE0006 CIÊNCIAS DO AMBIENTE 

2 CEL0017 METODOLOGIA CIENTÍFICA 

2 CCE0032 QUIMICA GERAL 

2 CCE0008 DESENHO TÉCNICO 

2 CCE0044 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 

2 CCE0056 FÍSICA TEÓRICA I 

2 CCE0477 FÍSICA EXPERIMENTAL I 

3 CCE0115 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 

3 CCE0189 FISICA TEÓRICA II 

3 CCE0256 MECÂNICA GERAL 

3 CCE0292 PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA 

3 CCE0478 FÍSICA EXPERIMENTAL II 

4 CCE0116 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III 

4 CCE0190 FÍSICA TEÓRICA III 

4 CCE0291 PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS 

4 CCE0479 FÍSICA EXPERIMENTAL III 

4 CCE0187 FENÔMENOS DE TRANSPORTES 

5 GST0261 FUNDAMENTOS DE ECONOMIA  

5 GST0260 INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO 

5 CCE0013 ELETRICIDADE APLICADA 

7 CCE0054 ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

6.7.2.3 Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 

PERÍODO CÓD. 
DISCIPLINA 

DISCIPLINA 

1 CCE0203 GEOLOGIA PARA ENGENHARIA 

2 CCE0067 LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 

4 CCE0242 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I 

4 CCE0117 CÁLCULO NUMÉRICO 

4 CCE0329 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I 

5 CCE0250 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

5 CCE0330 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II 
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5 CCE0217 HIDRÁULICA 

6 CCE0218 HIDROLOGIA 

6 CCE0255 MECÂNICA DOS SOLOS 

6 CCE0370 TEORIA DAS ESTRUTURAS I 

7 CCE0092 ARQUITETURA E URBANISMO 

7 CCE0331 SANEAMENTO BÁSICO 

7 CCE0381 TOPOGRAFIA 

7 CCE0225 INSTALAÇÕES PREDIAIS - ELÉTRICAS 

7 CCE0371 TEORIA DAS ESTRUTURAS II 

8 CCE0364 TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO 

8 CCE0226 INSTALAÇÕES PREDIAIS - HIDRÁULICAS 

 

6.7.2.3 Núcleo de Conteúdos Específicos 

Período Cód. Disciplina 

5 CCE0245 LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO 

7 CCE0183 ESTRUTURAS DE CONCRETO I 

7 ELE0003 ELETIVA 

8 CCE0389 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

8 CCE0216 GESTÃO E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

8 CCE0194 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 

8 CCE0184 ESTRUTURAS DE CONCRETO II 

8 CCE0264 MÉTODOS NUMÉRICOS PARA ENGENHARIA   CIVIL 

9 CCE0238 INVESTIGAÇÃO DE CAMPO E REMEDIAÇÃO 

9 CCE0175 ESTRADAS E TRANSPORTES 

9 CCE0285 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 

9 CCE0182 ESTRUTURAS DE AÇO 

9 CCE0185 ESTRUTURAS DE CONCRETO III 

9 CCE0052 ERGONOMIA, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

9 CCE0737 SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM ENGENHARIA CIVIL 

10 CCE0186 ESTRUTURAS DE MADEIRA 

10 CCE0213 GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS 

10 CCE0380 TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA CIVIL I 

10 CCE0127 COMPUTAÇÃO GRÁFICA APLICADA PARA ENGENHARIA CIVIL 

10 CCE0288 PONTES 

 

Para o Curso de Engenharia Civil, o núcleo de conteúdos específicos se constitui em extensões e aprofundamentos dos 
conteúdos do núcleo profissionalizantes.  

Este conjunto de disciplinas específicas/profissionalizantes obrigatórias, aliado ao Trabalho de Final de Curso, permite ao 
aluno aprofundar-se em conteúdos com os quais tenha mais afinidade, possibilitando ao estudante conhecimento mínimo 
exigido na Engenharia Civil para numa pós-graduação, aperfeiçoar-se em qualquer modalidade desta profissão.  
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EIXOS TEMÁTICOS 

Com o objetivo de encadear raciocínios, estabelecer continuidade de conteúdos e favorecer as trocas e complementações 
interdisciplinares, a matriz curricular do curso foi organizada em eixos curriculares (conjunto de disciplinas agregadas a um 
foco curricular comum) que possuem a mesma filosofia que é explicitada nas Diretrizes Curriculares. Desta forma, tem-se: 

 Eixo Básico: engloba disciplinas que se constituem em ferramentas básicas para o desenvolvimento do aluno 

do curso. Com o intuito de facilitar a discussão desse eixo, optou-se por dividi-lo em dois: Formação do 

Engenheiro e Formação do Engenheiro Civil. 

 Eixo Profissional e Específico: formado por disciplinas que irão contribuir na formação do perfil do egresso 

desejado. Desta forma, definiu-se 4 eixos: Estruturas e Geotecnia, Ambiental, Construção Civil e 

Gerenciamento e Integrador. 

Eixo Básico de Formação do Engenheiro 

Esse eixo envolve 30 disciplinas. As habilidades de comunicação e expressão são abordadas, inicialmente, na disciplina em 
Análise Textual. É importante ressaltar que os conceitos que envolvem esta disciplina  permeiam por todas as outras 
disciplinas do curso, sob a forma de questões teóricas e questões que necessitam de interpretação prévia para a solução de 
problemas.  
A disciplina Metodologia Científica possibilita ao aluno analisar os aspectos metodológicos de um trabalho acadêmico: 
levantamento e tratamento de dados, redação de trabalhos científicos, etc.  
A disciplina Ciências do Ambiente introduz no curso os conceitos relacionados ao meio ambiente. É de suma importância, pois 
agrega valor à formação do Engenheiro, à medida que passa a conscientizá-lo dos efeitos que o desenvolvimento tecnológico 
passa a ter no meio ambiente, formando assim um novo papel do Engenheiro em consonância com a política ambiental.  
A Expressão Gráfica do currículo é tratada na disciplina Desenho Técnico, pois  possibilita ao engenheiro a “leitura” de plantas 
e desenhos arquitetônicos. 
Em relação às matemáticas, compreende um conjunto de disciplinas que abordam tópicos de referentes aos fundamentos 
matemáticos indispensáveis ao acompanhamento de diversas disciplinas do curso. São elas: Introdução ao Cálculo Diferencial, 
Cálculo Diferencial e Integral I,II,III, Cálculo Vetorial e Geometria Analítica, Álgebra Linear, Probabilidade e Estatística e Cálculo 
Numérico.  
As disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral, Álgebra Linear e Cálculo Vetorial e Geometria Analítica têm por objetivos a 
abstração do cálculo, aplicando esses conhecimentos a diferentes áreas do conhecimento da Engenharia. Do mesmo modo, a 
disciplina de Probabilidade e Estatística dá subsídio para compreensão de tópicos abordados em disciplinas mais avançadas, 
como materiais de construção, hidrologia e estruturas de concreto, aço e madeira. 
Seis disciplinas compõem a área da Física: Física Teórica I, II e III e Experimental I, II e  III. Análogo ao ocorrido na área das 
matemáticas, estas disciplinas irão municiar os alunos do embasamento físico necessário para compreensão de diversos 
fenômenos tratados em várias disciplinas como, por exemplo,  Mecânica Geral, Resistência dos Materiais, e Fenômenos dos 
Transportes.  
A disciplina Química Geral trata dos conceitos de termodinâmica química e eletroquímica de forma que os Engenheiros 
consigam aplicar esses conceitos na abordagem de assuntos gerais relacionados ao meio ambiente e também a propriedade 
dos materiais aplicados em engenharia civil. 
A seguir, em forma de tabela, é apresentado o conjunto de disciplinas que compoem o eixo. 
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 Período Disciplina 

1 INTRODUÇÃO AO CÁLCULO DIFERENCIAL  

1 PLANEJAMENTO E CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL 

1 METODOLOGIA CIENTÍFICA 

1 ÁLGEBRA LINEAR 

1 CÁLCULO VETORIAL E GEOMETRIA  ANALÍTICA 

1 ANÁLISE TEXTUAL 

1 CIÊNCIAS DO AMBIENTE 

2 QUÍMICA GERAL 

2 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 

2 FÍSICA TEÓRICA I 

2 LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 

2 FÍSICA EXPERIMENTAL I 

2 DESENHO TÉCNICO 

3 FÍSICA TEÓRICA  II 

3 MECÂNICA GERAL 

3 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 

3 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I 

3 PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA 

3 FÍSICA EXPERIMENTAL II 

4 FENÔMENOS DE TRANSPORTES 

4 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I 

4 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III 

4 PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS 

4 FÍSICA TEÓRICA  III 

4 FÍSICA EXPERIMENTAL III 

5 CÁLCULO NUMÉRICO 

6 FUNDAMENTOS DE ECONOMIA 

6 INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO 

6 ELETRICIDADE APLICADA 

7 ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 
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6.7.3.2 Eixo de Formação Básica do Engenheiro Civil 

Os conteúdos tecnológicos de maior importância da Engenharia Civil são abordados de maneira a desenvolver nos alunos os 
conceitos essenciais utilizados na área de estruturas, geotecnia e construção civil, que uma vez sedimentados, permitirão um 
acompanhamento natural da evolução tecnológica. Ressalta-se nesse elenco de disciplinas, o caráter essencialmente 
formativo. 
A disciplina Materiais de Construção visa apresentar os princípios básicos da Ciência dos Materiais aplicados aos materiais 
empregados na construção civil, com destaque para a tecnologia do concreto, abordando também aspectos inovadores no 
que tange a novos materiais aplicados na construção. Metade da carga horária é dedicada às práticas em laboratório 
específico. Este importante tema estabelece conceitos fundamentais para disciplinas da área de estrutural, que explora as 
características mecânicas dos materiais (concreto, aço e madeira), para a disciplina Tecnologia da Construção, que explora os 
métodos e processos construtivos e a especificação de materiais e até a disciplina Planejamento e Controle de Obras, que lida 
com os processos de gestão destes materiais na obra. 
O grupo de Mecânica dos Sólidos é composto pelas disciplinas Resistência dos Materiais I (do eixo básico de formação do 
engenheiro) e Resistência dos Materiais II, essenciais à formação do engenheiro civil, pois  possibilitam  o entendimento de 
conceitos estruturais fundamentais para a análise de estruturas e solos. O estudo dos solos, a geotecnia, é contemplada pelas 
disciplinas Geologia aplicada à Engenharia e Mecânica dos Solos, onde são desenvolvidos os conhecimentos necessários ao 
estudo das fundações, contenções, escavações e estabilidade de taludes. A disciplina Mecânica dos solos prevê carga horária 
prática em laboratório específico. 
O tema Sistema Estrutural é abordado nas disciplinas Teoria das Estruturas I e II que fornecem o conteúdo básico para a 
análise de elementos estruturais que serão posteriormente abordados em disciplinas como Estruturas de Concreto I, II e III, 
Estruturas de Aço, Estruturas de Madeira, Pontes e Métodos Numéricos para a Engenharia Civil.  
A disciplina Hidráulica está implementada no currículo apenas com carga prática, o que faz com que seja ministrada em 
laboratório específico. Como pode ser visto em seu plano de ensino, o conteúdo teórico previsto também será ministrado no 
mesmo espaço físico, que deve comportar a turma de forma adequada. Na estrutura curricular a disciplina visa possibilitar a 
compreensão de problemas práticos relacionados às disciplinas Instalações Prediais-Hidráulica, Hidrologia e Saneamento 
Básico, que além de apresentarem os aspectos básicos relativos aos seus temas que devem ser incluídos na malha de 
conhecimento dos engenheiros civis, tem também o papel importante de sensibilizar e conscientizar o futuro engenheiro civil 
da importância da  preservação ambiental e da saúde para o bem-estar da sociedade.  
A disciplina Arquitetura e Urbanismo oferece ao futuro profissional a oportunidade de reflexão sobre a importância da sua 
profissão à luz dos aspectos arquitetônicos e urbanísticos, podendo agregar as informações adquiridas na elaboração e 
estudos de viabilidade de obras civis, além de facilitar os aspectos multidisciplinares das equipes de trabalho. 
Tópicos como noções de eficiência energética, automação predial, abastecimento de água, esgotamentos sanitários e pluviais, 
instalações de luz e força e iluminação, buscando a correlação direta com as questões ambientais que permeiam a elaboração 
e execução de projetos de obras civis são abordados nas disciplinas Instalações Prediais-Hidráulica e Elétrica. 
A disciplina Topografia está implementada apenas com carga horária teórica por uma questão operacional. Como as práticas 
ocuparão menos de 50% da carga horária total, esta configuração permite a alocação de espaço físico teórico para a totalidade 
da carga. No curso noturno as práticas ocorrerão como aula externa, aos sábados, em substituição da carga teórica semanal. 
Nos matutinos as aulas práticas externas podem ocorrer no horário da isciplina. Apenas as aulas de apresentação dos 
equipamentos ocorrerão em laboratório específico, que também é responsável pela guarda do equipamento. 
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6.7.3.3 Eixo Profissional e Específico: Estruturas e Geotecnia  

As disciplinas deste eixo permitem as extensões e aprofundamentos das disciplinas abordadas no eixo anterior. As disciplinas 
Estruturas de Concreto I, II e III, Estruturas de Aço e Estruturas de Madeira aprofundam os conhecimentos em Sistemas 
Estruturais e Teoria das Estruturas, acoplando também conhecimentos na área de Materiais de Construção Civil e mecânica 
dos sólidos.  As disciplinas Fundações e Contenções e Pontes estão diretamente inter-relacionadas com as disciplinas acima.  
Vale ressaltar que a disciplina Métodos Numéricos para Engenharia Civil, tem por objetivo imprimir ao curso de Engenharia 
Civil uma abordagem moderna e em sintonia com os avanços na área da computação aplicada à engenharia, propiciando aos 
alunos o entendimento e aplicação dos fundamentos do método dos elementos finitos como ferramenta de modelagem na 
solução de problemas específicos de Engenharia Civil tanto na área de Estruturas como na área de Geotecnia. 
A disciplina Estradas e Transportes foi incluída neste eixo, por não se justificar um eixo composto por uma única disciplina. 
Apesar da aparente falta de aderência, a escolha baseou-se na proximidade do tema com a área geotécnica, em função dos 
cortes, aterros e técnicas de pavimentação. O maior foco da disciplina é o projeto de estradas, embora abranja o tema 
sistemas de transportes. 

 
 
 
 
 
 

 

 

6.7.3.4 Eixo Profissional e Específico: Ambiental 

A atividade que gera maior quantidade de resíduos no planeta é a construção civil. Além disso, empreendimentos como usinas 
geradoras de energia (hidrelétricas, termelétricas, nucleares, eólicas, etc) e suas linhas de transmissão, estradas, oleodutos, 
gasodutos, aterros sanitários, instalações industriais e qualquer outro que se possa pensar que envolva uma obra civil, se 
configura em um agente de impacto ambiental em diferentes níveis. 

Período Disciplina 

1 GEOLOGIA PARA ENGENHARIA  

5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

5 RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II 

5 HIDRÁULICA 

6 HIDROLOGIA 

6 TEORIA DAS ESTRUTURAS I 

6 MECÂNICA DOS SOLOS 

6 TOPOGRAFIA 

7 SANEAMENTO BÁSICO 

7 INSTALAÇÕES PREDIAIS - ELÉTRICAS 

7 TEORIA DAS ESTRUTURAS II 

7 ARQUITETURA E URBANISMO 

8 TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO 

8 INSTALAÇÕES PREDIAIS - HIDRÁULICAS 

Período Disciplina 

7 ESTRUTURAS DE CONCRETO I 

8 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 

8 ESTRUTURAS DE CONCRETO II 

8 MÉTODOS NUMÉRICOS PARA ENGENHARIA CIVIL 

9 ESTRUTURAS DE AÇO 

9 ESTRUTURAS DE CONCRETO III 

10 ESTRADAS E TRANSPORTES 

10 ESTRUTURAS DE MADEIRA  

10 PONTES 
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A tendência é que cada vez mais o meio ambiente seja protagonista, tanto no estudos de viabilidade, quanto no ciclo de vida 
dos empreendimentos, fazendo com que este conhecimento seja um diferencial para o futuro engenheiro civil. Não conhecer 
as variáveis ambientais significa estar alijado dos processos de projeto de empreendimentos de qualquer nível, uma vez que a 
licença ambiental é condição básica. Não existe mais espaço para investimentos que envolvam a construção civil sem que se 
tenha uma análise de impacto ambiental associada.  
Na esteira desta realidade o curso de engenharia civil procura dar ao egresso condições diferenciadas nestes aspectos, 
introduzindo o eixo ambiental na estrutura curricular.  
O tema  resíduos da construção civil é abordado na disciplina Tratamento e Disposição de Resíduos Sólidos, onde o aluno 
estudará o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos, analisando as principais alternativas tecnológicas utilizadas desde a 
geração até o tratamento e disposição final. Vale ressaltar que, de forma interdisciplinar, o tema também é tratado no eixo 
Construção Civil e Gerenciamento, ao abordar outro tema atual que é a racionalização dos processos construtivos que tem 
como um de seus objetivos minimizar o desperdício e consequentemente, a geração de resíduos. 
Pensando no ciclo de vida de um empreendimento e na participação do engenheiro civil neste processo, o curso oferece as 
disciplinas Gerenciamento de Riscos Ambientais, que possibilita o estudo de metodologias de avaliação e análise probabilística 
de riscos, segurança e prevenção de acidentes ambientais e uso da avaliação de riscos em processos decisórios, fundamentais 
em qualquer estudo atual de viabilidade e a disciplina Gestão e Legislação Ambiental, que expõe o aluno a conceitos que 
podem ser aplicados até em uma simples obra de edificação, quando terá que tratar e gerir questões como ruídos, impacto do 
tráfego no entorno da obra, destinação de solo escavado, da água proveniente de rebaixamento de lençol freático e de 
resíduos das mais diversas classes.  
Este eixo é complementado pela disciplina Investigação de Campo e Remediação, da área de geotecnia ambiental, onde são 
estudados os principais ensaios de campo e técnicas de remediação de locais contaminados, possibilitando o planejamento de 
estratégias de investigação com o objetivo de implantar um projeto de remediação e monitoramento do local analisado. 
Aterros sanitários e contaminação de áreas urbanas por postos de gasolina são exemplos do nosso cotidiano.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

6.7.3.4 Eixo Profissional e Específico: Construção Civil e Gerenciamento 

As disciplinas que compõem este eixo têm como objetivo estabelecer os conceitos básicos para elaboração, execução e 
administração de projetos e sistemas na área da Engenharia Civil nos diversos setores. Estes projetos poderão ser 
desenvolvidos empresas de engenharia civil nas áreas de incorporação e construção e gerenciamento de obras civis. 
Os conceitos desenvolvidos por disciplinas como Logística e Distribuição e uma eletiva, Gestão da Qualidade ou Gestão de 
Projetos Tecnológicos, proporcionam ao futuro Engenheiro o entendimento de uma produção mais eficiente e reforça os 
conhecimentos de gerência de sistemas de produção. 
Na sequência, a disciplina Planejamento e Controle de Obras trata da especificação de procedimentos para execução de obras 
civis e do processo de gerenciamento e planejamento de sistemas ligados à obras civis, abordando diretamente temas atuais 
como industrialização da construção e a recente Norma de Desempenho de edificações.  
A disciplina Tópicos Especiais em Engenharia Civil deixa em aberto seu conteúdo para abordar temas atuais. Inicialmente serão 
tratados os aspectos de construções sustentáveis, abordando os aspectos construtivos específicos e funcionamento dos 
diversos sistemas e as certificações e selos em seus diversos níveis. 

Período Disciplina 

8 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

8 GESTÃO E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

9 INVESTIGAÇÃO DE CAMPO E REMEDIAÇÃO 

10 GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS 
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A disciplina Computação Gráfica Aplicada à Engenharia Civil introduz conceitos como sistemas georreferenciados e 
modelagem da informação da construção (BIM), que reune informações dos materiais utilizados, dos sistemas (estrutural, 
elétrica, hidráulica, ar condicionado, proteção a incêndio, etc.), além de planejamento e orçamento em um modelo 3D da 
construção, imprimindo uma visão moderna aos temas tratados no eixo. 
Para complementar o conjunto do eixo, a disciplina Ergonomia, Higiene e Segurança do Trabalho que, além de desenvolver os 
conceitos e apresentar as Normas pertinentes que impactam na gestão da obra, aborda os aspectos de responsabilidade social 
envolvidos. 
A seguir é apresentada a tabela contendo as disciplinas do eixo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
6.7.3.5 Eixo Profissional e Específico: Integrador 
Esse eixo apresenta uma característica marcante: a interdisciplinaridade, que pode ser vista perpassando os conteúdos 
programáticos das diversas disciplinas, como explicado nas seções anteriores, bem como, em um nível macro quando se 
analisa os eixos temáticos. 
Neste eixo estão inseridas as disciplinas terminais do curso. Essas disciplinas empregam todos os conhecimentos adquiridos 
pelo aluno, ao longo do curso. O aluno potencialmente instrumentalizado pelos conhecimentos adquiridos terá condições de 
aplicá-los na sua vida profissional. 
O desenvolvimento do trabalho do aluno junto à empresa, com caráter de treinamento em atividades pertinentes as funções 
do Engenheiro Civil é avaliado na disciplina Estágio Supervisionado, que propicia ao aluno experimentar na prática a aplicação 
de conceitos adquiridos e apreendidos ao longo do curso e compartilhar suas experiências em sala de aula.  
A disciplina Seminários Integrados em Engenharia Civil pretende expor o aluno a situações diversas com estudos de caso e 
palestras sobre os mais importantes temas da profissão. 
As disciplinas TCC1 e TCC2 funcionam como disciplinas macro-integradoras do conhecimento. Dependendo da área de 
atuação, cada aluno terá um professor orientador, que será responsável, junto com o aluno, pelo desenvolvimento do projeto. 
Essas disciplinas cumprem também a importante missão de desenvolver uma sinergia entre os conceitos teóricos, práticos e 
humanísticos transmitidos ao longo do processo formativo, pois os discentes são induzidos a desenvolverem soluções próprias 
para os problemas tecnológicos abordados pelo problema escolhido. 
A  seguir é apresentada a tabela contendo as disciplinas do eixo. 

Período Disciplina 

8 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA CIVIL 

9 SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM ENGENHARIA CIVIL 

9 TCC 1 EM ENGENHARIA  

10 TCC 2 EM ENGRANHARIA CIVIL 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

O curso proposto foi organizado em concordância com a Resolução No 11/2002 e Parecer No 08/2007, da Câmara de Educação 
Superior do Conselho Nacional de Educação (CES/CNE), que regulam as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 
Graduação em Engenharia no Brasil. 

Dos documentos supracitados, têm-se as três diretrizes. 

 Que a carga horária mínima dos Cursos, em atividades voltadas preponderantemente para o processo ensino-

aprendizagem, seja de 3.600 horas. 

 Que os Cursos tenham duração não inferior a 4 anos. 

Período Disciplina 

5 LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO 
7 ELETIVA  

9 TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA CIVIL I 

9 PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 

10 COMPUTAÇÃO GRÁFICA APLICADA À ENGENHARIA CIVIL 

10 ERGONOMIA, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO 
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 Que haja laboratórios para os conteúdos básicos, conteúdos profissionalizantes e específicos. 

 COERÊNCIA DO CURRÍCULO COM OS OBJETIVOS DO CURSO 

É pressuposto básico contido no currículo do curso possibilitar ao futuro engenheiro os conhecimentos específicos, aquisição 
de competências e habilidades e o domínio dos conhecimentos a serem ensinados. Nesse sentido, a matriz curricular está em 
consonância com os objetivos do curso na medida em que a formação de profissionais qualificados, capazes de atuar 
competentemente como pessoas críticas e agentes da realidade, perpassa pelo currículo do curso, que visa oferecer aos 
alunos conhecimentos teóricos e práticos voltados para o atendimento dos objetivos esperados. 

COERÊNCIA DO CURRÍCULO COM O PERFIL DO EGRESSO 

O currículo do curso foi desenvolvido de forma a possibilitar que o perfil desejado dos egressos seja alcançado coerentemente 
com a proposta da formação de um egresso que domine os conhecimentos concernentes à sua área de formação, 
estabelecendo ligações entre esses conhecimentos e a realidade profissional, que seja crítico, atuante, responsável, 
participante da sociedade e consciente da necessidade permanente de aperfeiçoamento e aprendizado contínuos. 

CONTEÚDOS CARACTERIZADORES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

O Curso de Engenharia Civil foi concebido a partir de seis eixos temáticos de formação. Esses eixos foram estabelecidos a 
partir das aptidões gerais necessárias para a formação profissional do engenheiro civil. São eles: 

 Uso dos conhecimentos tecnológicos e científicos para solucionar problemas de engenharia; 

 Avaliar os impactos das soluções dos problemas de engenharia no meio ambiente; 

 Incorporar a investigação ao processo contínuo de construção de conhecimentos;  

 Atuar e liderar equipes multidisciplinares; 

 Gerenciar projetos e operações técnico-administrativas; 

 Desenvolver suas atividades profissionais com consciência ética. 

ESTRATÉGIA DE FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR 

A política de ensino da ESTÁCIO/FACITEC é a qualidade como instrumento de comprometimento com a formação do 
profissional. Para alcançar essa meta, busca desenvolver atividades específicas em cada curso de forma a facilitar o 
desenvolvimento global da instituição e garantir a execução do projeto político de cada curso. As estratégias de flexibilização 
curricular partem de parâmetros, tais como, interdisciplinaridade, predominância da formação sobre a informação, articulação 
entre teoria e prática, graduação como etapa inicial formal que constrói a base para um permanente e necessário processo de 
educação continuada e da flexibilidade como a capacidade de absorção das transformações que ocorrem nas ciências. Assim, 
o planejamento curricular levou à concepção de uma matriz que articula teoria e prática, contemplando os conhecimentos 
fundamentais para o exercício profissional e estimulando o conhecimento dos problemas da sociedade.  
De acordo com o PPI, todos os cursos da ESTÁCIO/FACITEC têm seus currículos fechados, isto é, são formados por um conjunto 
de disciplinas fixas que devem ser cursadas pelos alunos para a conclusão do curso. Uma flexibilidade curricular é oferecida 
aos alunos transferidos de outras instituições de ensino, que, em face do aproveitamento parcial de disciplinas e de 
divergências comuns entre as grades curriculares das instituições de ensino, em especial quanto à localização da disciplina na 
grade, não conseguem matrícula em todas as disciplinas de um dado semestre. Assim, obedecida à exigência de pré-requisito, 
esses alunos têm flexibilidade para definir, em conjunto com o coordenador do curso, a forma de concluir os créditos do 
curso. Também, além das atividades realizadas dentro de sala, uma série de outros eventos deve ser concretizada, objetivando 
a integração e a complementação das atividades de sala de aula. Para essa consecução, entendemos como necessária a 
construção de uma estrutura extraclasse que proporcione as condições físicas e didático-pedagógicas adequadas. 
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 MATRIZ CURRICULAR 

A seguir é apresentada a matriz curricular do curso de engenharia civil organizada por período com as suas disciplinas e 
respectivas cargas horárias já apresentadas com a conversão das cargas horárias teóricas (T) e práticas (P) de horas-aula (50 
minutos) para horas gregorianas (60 minutos). As horas campo (C), que representam as atividades estruturadas associadas a 
algumas disciplinas não são convertidas por serem desenvolvidas diretamente em horas gregorianas (60 minutos). 

ENGENHARIA CIVIL - GRADUAÇÃO - 213 

1º PERÍODO Tipo 
Carga Horária 

T P AE 

ÁLGEBRA LINEAR OBRIGATÓRIA 36 0 0 

ANÁLISE TEXTUAL OBRIGATÓRIA 36 0 0 

CÁLCULO VETORIAL E GEOMETRIA  ANALÍTICA OBRIGATÓRIA 36 0 0 

GEOLOGIA PARA ENGENHARIA OBRIGATÓRIA 36 0 0 

INTRODUÇÃO AO CÁLCULO DIFERENCIAL OBRIGATÓRIA 36 0 44 

CIÊNCIAS DO AMBIENTE OBRIGATÓRIA 36 0 0 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO 
PROFISSIONAL 

OBRIGATÓRIA 36 0 0 

TOTAL: 07 Disciplinas     

2º PERÍODO Tipo 
Carga Horária 

T P AE 

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO OBRIGATÓRIA 0 36 0 

METODOLOGIA CIENTÍFICA OBRIGATÓRIA 36 0 0 

QUÍMICA GERAL OBRIGATÓRIA 36 36 0 

FÍSICA EXPERIMENTAL I OBRIGATÓRIA 0 36 0 

FÍSICA TEÓRICA I OBRIGATÓRIA 36 0 0 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I OBRIGATÓRIA 72 0 0 

DESENHO TÉCNICO OBRIGATÓRIA 0 36 0 

TOTAL: 07 Disciplinas     

3º PERÍODO Tipo 
Carga Horária 

T P AE 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II OBRIGATÓRIA 72 0 0 

FÍSICA TEÓRICA  II OBRIGATÓRIA 36 0 0 

FÍSICA EXPERIMENTAL II OBRIGATÓRIA 0 36 0 

MECÂNICA GERAL OBRIGATÓRIA 36 0 44 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADA À 
ENGENHARIA 

OBRIGATÓRIA 36 0 44 

TOTAL: 05 Disciplinas     

4º PERÍODO Tipo 
Carga Horária 

T P AE 

PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS 
MATERIAIS 

OBRIGATÓRIA 36 0 0 
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TÓPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO OPTATIVA 36 0 0 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I OBRIGATÓRIA 36 0 0 

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I OBRIGATÓRIA 0 36 0 

FÍSICA EXPERIMENTAL III OBRIGATÓRIA 0 36 0 

FENÔMENOS DE TRANSPORTES OBRIGATÓRIA 36 0 22 

FÍSICA TEÓRICA  III OBRIGATÓRIA 36 0 0 

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III OBRIGATÓRIA 36 0 44 

TOTAL: 08 Disciplinas     

5º PERÍODO Tipo 
Carga Horária 

T P AE 

CALCULO NUMÉRICO OBRIGATÓRIA 0 36 0 

FUNDAMENTOS DE ECONOMIA OBRIGATÓRIA 36 0 0 

HIDRÁULICA OBRIGATÓRIA 0 36 0 

INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO OBRIGATÓRIA 36 0 0 

LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA 36 0 0 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO OBRIGATÓRIA 36 36 0 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II OBRIGATÓRIA 72 0 0 

TOTAL: 07 Disciplinas     

6º PERÍODO Tipo 
Carga Horária 

T P AE 

MECÂNICA DOS SOLOS OBRIGATÓRIA 36 36 0 

TEORIA DAS ESTRUTURAS I OBRIGATÓRIA 72 0 0 

TOPOGRAFIA OBRIGATÓRIA 72 0 0 

HIDROLOGIA OBRIGATÓRIA 36 0 0 

ELETRICIDADE APLICADA OBRIGATÓRIA 0 36 44 

TOTAL: 05 Disciplinas     

7º PERÍODO Tipo 
Carga Horária 

T P AE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO I OBRIGATÓRIA 72 0 0 

ARQUITETURA E URBANISMO OBRIGATÓRIA 36 0 0 

INSTALAÇÕES PREDIAIS - ELÉTRICAS OBRIGATÓRIA 36 0 0 

ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL OBRIGATÓRIA 36 0 0 

TEORIA DAS ESTRUTURAS II OBRIGATÓRIA 72 0 0 

GESTÃO DA QUALIDADE ELETIVA 36 0 0 

GESTÃO DE PROJETOS TECNOLÓGICOS ELETIVA 36 0 0 

SANEAMENTO BÁSICO OBRIGATÓRIA 36 0 0 

TOTAL: 08 Disciplinas     

8º PERÍODO Tipo 
Carga Horária 

T P AE 

MÉTODOS NUMÉRICOS PARA ENGENHARIA CIVIL OBRIGATÓRIA 36 0 0 
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TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS OBRIGATÓRIA 36 0 22 

TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO OBRIGATÓRIA 36 0 0 

FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES OBRIGATÓRIA 72 0 22 

INSTALAÇÕES PREDIAIS - HIDRÁULICAS OBRIGATÓRIA 36 0 22 

GESTÃO E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL OBRIGATÓRIA 36 0 0 

ESTRUTURAS DE CONCRETO II OBRIGATÓRIA 36 0 0 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA CIVIL OBRIGATÓRIA 36 0 242 

TOTAL: 08 Disciplinas     

9º PERÍODO Tipo 
Carga Horária 

T P AE 

ESTRADAS E TRANSPORTES OBRIGATÓRIA 36 0 22 

ESTRUTURAS DE AÇO OBRIGATÓRIA 36 0 22 

ERGONOMIA, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO OBRIGATÓRIA 36 0 0 

ESTRUTURAS DE CONCRETO III OBRIGATÓRIA 36 0 22 

SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM ENGENHARIA CIVIL OBRIGATÓRIA 36 0 0 

PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS OBRIGATÓRIA 36 0 22 

TCC 1 EM ENGENHARIA OBRIGATÓRIA 36 0 0 

INVESTIGAÇÃO DE CAMPO E REMEDIAÇÃO OBRIGATÓRIA 36 0 0 

TOTAL: 08 Disciplinas     

10º PERÍODO Tipo 
Carga Horária 

T P AE 

TCC 2 EM ENGENHARIA CIVIL OBRIGATÓRIA 36 0 66 

PONTES OBRIGATÓRIA 72 0 0 

TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA CIVIL I OBRIGATÓRIA 36 0 22 

ESTRUTURAS DE MADEIRA OBRIGATÓRIA 36 0 22 

COMPUT. GRÁFICA APLICADA PARA  ENGENHARIA  
CIVIL 

OBRIGATÓRIA 0 36 0 

GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS OBRIGATÓRIA 36 0 0 

TOTAL: 06 Disciplinas     
 

 

TOTAL DE HORAS OBRIGATÓRIAS 3.556 T P AE 

  2.340 468 748 

OPTATIVAS  36 0 0 

ELETIVAS 36 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 138 

TOTAL DE HORAS MÍNIMAS + ELETIVAS + ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

3.730 
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EMENTÁRIO 

 

Nome da Disciplina: ÁLGEBRA LINEAR 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Estudo de Sistemas Lineares. Matrizes e Determinantes. Espaços vetoriais. Transformações 
lineares. Autovalores e autovetores. Aplicações. 

CONTEÚDO 

Unidade 1  Introdução à disciplina  
1.1 Objetivos e importância da disciplina para o curso de engenharia, matemática e áreas afins 
Unidade 2 - Matrizes 
2.1 Matrizes, determinantes e suas propriedades 
2.2 Multiplicação de matrizes, cofatores  
2.3 Operações com matrizes  
2.4 Matrizes inversíveis 
Unidade 3 - Sistemas Lineares  
3.1 Sistemas equações lineares 
3.2 Sistemas equivalentes; sistemas escalonados  
3.3 Discussão e resolução de sistemas lineares  
3.4 Sistemas de equações homogêneas. 
Unidade 4- Espaços vetoriais  
4.1 Introdução- espaços vetoriais  
4.2 Propriedades  
4.3 Subespaços vetoriais  
4.4 Combinações lineares 
4.5 Espaços vetoriais gerados 
Unidade 5- Base e Dimensão  
5.1  Dependência linear; propriedades dos conjuntos Linearamente Independente (LI) e dos 
conjuntos Linearmente Dependentes (LD)  
5.2 base de um espaço vetorial finitamente gerado, dimensão, base de um sub-espaço 
5.3 Dimensão de soma de dois subespaços  
5.4 Coordenadas 
5.5 Mudança de base  
Unidade 6- Transformações lineares  
6.1 Noções sobre aplicações : transformações lineares  
6.2 Propriedades das transformações lineares.  
6.3Transformações não Lineares: conceituação. 
Unidade 7- Autovalores e Autovetores  
7.1 Definição 
7.2 Polinômio característico 
7.3 Determinação dos autovalores e autovetores de um operador. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KOLMAN, Bernard. Introdução à álgebra linear com aplicações. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC 
Editora, 2006. 
LAY, David C. Álgebra linear e suas aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro, LTC; c1999. 
BOLDRINI, J.L., COSTA, Sueli I. R., FIGUEIREDO, Vera Lucia, Wetzler, Henry G. - Álgebra linear - 
3ª edição - Ed. Harbra - São Paulo SP - 1989. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

STEINBRUCH , A. e WINTERLE, P. Álgebra Linear, Makron Books, São Paulo, 1987; 
LIPSCHUTZ, Seymour. Álgebra linear: teoria e problemas. 3. ed. rev. ampl. São Paulo: Makron, 
1994. 
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CALLIOLI, C. A.; DOMINGUES, H. e COSTA, R. C. F. Álgebra Linear e Aplicações, Sexta Edição, 
Atual Editora, 2003; 
LEITHOLD, Louis. Cálculo com geometria analítica. 3. ed.  Harbra, São Paulo,1994-2002. 2 v; 
CARLEN, Eric A.;  CARVALHO, Maria C., Álgebra Linear.  Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

 

Nome da Disciplina: ANÁLISE TEXTUAL 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Língua, fala, norma, variações e sociedade; Modalidades linguísticas falada e escrita; O 
português coloquial e a norma culta; Leitura e produção escrita; Estratégias de leitura: 
recuperação da informação; Compreensão e interpretação de textos; Reflexão sobre forma e 
conteúdo; O texto e sua funcionalidade; Textualidade: coesão e coerência, intenção 
comunicativa, habilidades de interpretação; Gêneros textuais; O estilo na escrita; Tipologia 
textual. 

CONTEÚDO 

Unidade 1: Usos da língua. Recuperação das informações do texto 
- Linguagem, Língua, Sistema e norma. Fala e escrita. Registros formal e informal. 
- Adequação vocabular. Variação linguística. O texto: conceito e mecanismos de construção. 
Hipertexto. 
- Identificação do objetivo da mensagem. Área de referência, estrutura e recursos linguísticos e 
gramaticais. 
Unidade 2: Processamento da leitura. Compreensão e interpretação de textos 
- Habilidades de leitura: identificação das marcas linguísticas e relações sintático-semânticas. 
- Reconhecimento do tópico do texto, ideia principal, tema, conflito central. 
- Relações entre o texto e recursos suplementares (gráficos, tabelas, desenhos, fotos etc.). 
- Relações do texto com aspectos socioculturais (relações étnico-raciais e cultura afro-
brasileira)  e ambientais (educação ambiental). 
Unidade 3: Reflexão sobre forma e conteúdo 
- Validação ou reformulação sobre o conteúdo do texto. 
- Articulação de conhecimento de mundo e informações textuais. Inferências semânticas e 
pragmáticas. Pressuposição. 
- Identificação de ambiguidades, implícitos, ironias, sentidos figurados etc. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da língua portuguesa. 2. ed. São Paulo: Publifolha 
Houaiss, 2008. 
ABAURRE, Maria Luiza M.; PONTARA, Marcela. Gramática - Texto: Análise e construção de 
sentido. São Paulo: Moderna, 2006. 
ABAURRE, Maria Luiza M.; ABAURRE, Maria Bernadete M. Produção de texto - interlocução e 
gêneros. São Paulo: Moderna, 2007.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABREU, Antonio Suarez. Curso de Redação. São Paulo: Ática, 2008.  
FIORIN, José; SAVIOLI, Platão. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2007.  
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2006.  
FAVERO, Leonardo Lopes. Coesão e coerência textuais. 9. ed. São Paulo: Ática, 2002. 
KOCH, Ingedore Villaça  e ELIAS, Vanda Maria.  Ler e compreender  -  os sentidos do texto. São 
Paulo,  Editora Contexto, 2011. 

 

Nome da Disciplina: ARQUITETURA E URBANISMO 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Introdução aos conceitos básicos da Arquitetura e do Urbanismo. Conceituação de projeto e 
pensamento crítico. Panorama da arquitetura moderna e contemporânea. Desenvolvimento 
de um projeto de Arquitetura. 

CONTEÚDO 



 

     

 

 

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 

     

 

 

 

   

   

 
    

     

Unidade I - INTRODUÇÃO AO UNIVERSO ARQUITETÔNICO 
1.1. Definição de Arquitetura, terminologia preliminar 
1.2. Definição de Urbanismo 
1.3. Relações entre Arquitetura e Engenharia 
Unidade II - CONCEITOS GERAIS 
2.1. Espaço-tempo, percurso, processo 
2.2. O espaço e o campo sensorial do observador 
Unidade III - PANORAMA GERAL E HISTÓRICO DA ARQUITETURA 
3.1. Linguagem clássica da Arquitetura 
3.2. Conceitos fundamentais do Movimento Moderno 
3.3. Crítica Pós-moderna 
3.4. Conceitos básicos do Desconstrutivismo 
3.5. A contribuição do Regionalismo Crítico 
3.6. Tendências atuais  
Unidade IV - METODOLOGIA DE PROJETO 
4.1. O processo projetual em toda sua extensão 
4.2. Interação entre teoria e prática arquitetônica 
4.3. A conceituação aplicada ao processo projetual 
4.4. Pesquisa preliminar  
4.5. Partido arquitetônico 
4.6. Programa arquitetônico e metodologia 
Unidade V - FASES DO PROJETO ARQUITETÔNICO 
5.1. Implantação, orientação e situação 
5.2. Condicionantes bioclimáticas 
5.3. Condicionantes legais 
5.4. Desenhos que compõem o projeto de Arquitetura 
5.5. Estudo preliminar 
5.6. Anteprojeto: plantas, cortes, fachadas 
5.7. Gerenciamento de projetos complementares 
5.8. Projeto de execução / detalhamento 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BENEVOLO, Leonardo. Cidade e o arquiteto: método e história na arquitetura. 2. ed. São Paulo: 
Perspectiva, 1991. 
HERTZBERGER, Herman. Lições de arquitetura. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 
NEUFERT, Ernst; NEUFERT, Peter. A arte de projetar em Arquitetura. 17a ed. São Paulo: 
Gustavo Gili, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARVALHO JR., Roberto. Instalações Hidráulicas e o Projeto de Arquitetura. 3a ed. São Paulo: 
Blucher, 2009. 
CARVALHO JR., Roberto. Instalações Hidráulicas e o Projeto de Arquitetura. 3a ed. São Paulo: 
Blucher, 2010. 
COELHO NETO, José Teixeira. Construção do Sentido na Arquitetura. 4 ed. São Paulo: 
Perspectiva, 1999. 
GOSSEL, Peter LEUTHAUSER, Gabriele. Arquitetura no século XX. Koln: Taschen, 1996. 
LE CORBUSIER. Por uma Arquitetura. 6 ed. São Paulo: Perspectiva, 2000. 
MINDLIN, Henrique E. Arquitetura Moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999. 
SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil: 1900-1990. 2 ed. São Paulo: EDUSP, 1999. 
SCHULZ, Sônia Hilf.  Estética das Cidades - Da Pólis Grega à Metrópole Contemporânea. 1ª 
Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

 

Nome da Disciplina: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 4 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Conceituação de Derivadas. Regras de Derivação. Aplicações de Derivadas. Integração. 
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Técnicas de Integração. 

CONTEÚDO 

Unidade I  DERIVADAS  
1.1 Conceituação de Derivadas 
1.2 Regras Básicas de Derivação 
1.3 Derivadas de ordem superior 
1.4 A Regra da Cadeia 
1.5. Derivadas de Funções Trigonométricas 
1.6 Derivadas de Funções Trigonométricas Inversas 
1.7 Derivadas de Funções Exponenciais e Logarítmicas 
1.8 Derivação Implícita 
1.9 Equação de reta tangente e normal  
Unidade II APLICAÇÕES DE DERIVADAS  
2.1 Taxas Relacionadas  
2.2 Máximos e Mínimos, traçado de curvas  
2.3 Modelagem e Otimização 
Unidade III - INTEGRAÇÃO  
3.1 Integral Indefinida  
3.2 Integrais Imediatas e Integração por substituição  
3.3 Integrais Definidas  
3.3 Teorema Fundamental do Cálculo  
3.4 Cálculo de áreas como limites e áreas pelo cálculo infinitesimal  
Unidade IV  APLICAÇÕES DE INTEGRAIS DEFINIDAS  
4.1 Cálculo de Volumes por fatiamento  
4.2 Cálculo de Volumes pela rotação em torno de um eixo  
4.3 Cálculo do Comprimento curvas planas  
Unidade V  TÉCNICAS DE INTEGRAÇÃO  
5.1 Procedimentos Algébricos 
5.2 Integração por Partes  
5.3 Integração de Funções Racionais  por Frações Parciais 
5.4 Regra de L´Hôpital e Integrais Impróprias  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FINNEY, Ross L.; WEIR, Maurice D.; GIORDANO, Frank R.  THOMAS, George B. Cálculo, V.1- São 
Paulo: Ed.Addison-Wesley, 2008. 2 v.  
LEITHOLD, Louis. Cálculo com geometria analítica. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1994-2002. 2 v. 
AVILA, Geraldo. Introdução ao Cálculo. Rio de Janeiro: LTC.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HOFFMANN, Laurence D; BRADLEY, Gerald L. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. Rio 
de Janeiro: LTC, 2002.  
IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos; MACHADO, Nilson José. Fundamentos de matemática 
elementar, 8: limites, derivadas, noções de integral. 5. ed. rev e ampl. São Paulo: Atual, c1995.  
MUNEM, Mustafa A; FOULIS, David J. Cálculo. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1986. v.  
SIMMONS, George F. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Makron, 2008. 2 v.  
STEWART, James. Cálculo. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2008. 

 

Nome da Disciplina: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 4 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Funções Vetoriais. Funções de várias variáveis e suas derivadas. Integrais múltiplas. Campos 
Vetoriais 

CONTEÚDO 

Unidade I: FUNÇÕES VETORIAIS 
1.1 - Cálculo Vetorial: funções a valores vetoriais 
1.2 - Equações paramétricas, derivadas e integrais de funções vetoriais 



 

     

 

 

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 

     

 

 

 

   

   

 
    

     

1.3 - Coordenadas polares 
1.4 - Curvas no espaço: vetor tangente, velocidade e aceleração, curvatura e vetor normal 
Unidade II: FUNÇÕES DE VÁRIAS VARIÁVEIS E SUAS DERIVADAS 
2.1 - Diferenciação parcial 
2.2 - Regra da Cadeia 
2.3 - Derivadas de ordem superior 
Unidade III: INTEGRAIS MÚLTIPLAS 
3.1 - Integrais duplas e Áreas 
3.2 - Integrais duplas na forma polar 
3.3 - Integrais triplas e volume 
3.4 - Integrais triplas em coordenadas cilíndricas e esféricas 
3.5 - Integrais de Linha de campos escalares. 
Unidade IV: CAMPOS VETORIAIS 
4.1 - Integrais de linha para campos vetoriais 
4.2 - Operadores Diferenciais 
4.3 - Independência do Caminho e Campos Conservativos 
4.4 - Teorema de Green 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FINNEY, Ross L.; WEIR, Maurice D.; GIORDANO, Frank R. (Ed.). Cálculo George B. Thomas 
(Volume 2). São Paulo: Pearson, 2009 
FLEMMING, D. M., GONÇALVES, M. B., Cálculo B, 2a edição, São Paulo: Pearson, 2007. 
AYRES Jr, F., MENDELSON, E., Cálculo, 4ª Edição, Editora Artmed, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BOULOS, Paulo; ABUD, Zara Issa. Cálculo diferencial e integral - volume 2. 2. ed. rev. e ampl. 
São Paulo: Makron, 2002.. 
HOFFMANN, Laurence D; BRADLEY, Gerald L. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. Rio 
de Janeiro:LTC, 2002. 
FOULIS, D. J., MUNEM, M. A., Cálculo - Volume 2, LTC, 1982. 
GUIDORIZZI, H. L., Um Curso de Cálculo – Volume 2, LTC, 2001. 
GUIDORIZZI, H. L., Um Curso de Cálculo – Volume 3, LTC, 2001. 

 

Nome da Disciplina: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 2 

EMENTA 

Estudo de Equações diferenciais ordinárias. Transformada de Laplace. Séries numéricas. Séries 
de funções.  

CONTEÚDO 

Unidade I - Introdução à disciplina - objetivos e importância da disciplina para o curso de 
engenharia; 
Unidade II - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 
2.1 Conceitos Básicos 
2.2 Soluções de Equações Diferenciais. 
2.3 Equações diferenciais de primeira ordem 
2.3.1 Variáveis separáveis 
2.3.2 Homogêneas 
2.3.3 Exatas 
2.3.4 Lineares 
2.4 Equações diferenciais de segunda ordem 
2.4.1 Teorema de Existência e Unicidade 
2.4.2 soluções gerais, equações de coeficientes constantes e não constantes, redução de 
ordem 
2.4.3 Equações diferenciais lineares de 2ª ordem não-homogêneas: soluções particulares  
2.5 Equações diferenciais de ordem superior 
Unidade III - TRANSFORMADA DE LAPLACE 
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3.1 Conceitos e noções básicas 
3.2 Propriedades da Transformada de Laplace 
3.3 Derivação e integração de Transformadas 
3.4 Transformada Inversa 
3.5 Tabela da Transformada de Laplace 
3.6 Aplicações 
Unidade IV - SÉRIE DE FOURIER 
4.1 - Introdução ao estudo de Séries Infinitas 
4.2 - Funções pares e ímpares 
4.3 - Funções periódicas. Séries trigonométricas 
4.4 - Série de Fourier 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOYCE, William E.; DIPRIMA, Richard C. Equações diferenciais elementares e problemas de 
valores de contorno.8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 
DIACU, Florin. Introdução a Equações Diferenciais. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 
EDWARDS, C. H; PENNEY, David E. Equações diferenciais elementares com problemas de 
contorno. Rio de Janeiro: Prentice-Hall, c1995. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SIMMONS, George F. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Pearson Makron Books, 
2007. 2 v. 
SOARES, Lino de Jesus. Introdução ao Estudo das Equações Diferenciais - EDUCAT – P 
STEWART, James. Cálculo. São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2006. v. 
ZILL, Dennis G. Equações Difereneciais com Aplicações em Modelagem. Thomsom Pioneira 
ZILL, Dennis G. Equações diferenciais. São Paulo: Makron, 2003-2005. 

 

Nome da Disciplina: CALCULO NUMÉRICO 

Créditos Práticos: 2 Créditos Teóricos: 0 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Introdução ao programa de computação numérica. Erros. Zeros de funções. Resolução de 
sistemas de equações lineares. Aproximação. Integração numérica. Resolução de Equações 
Diferenciais Ordinárias. 

CONTEÚDO 

UNIDADE 1 – Introdução ao Programa de Computação Numérica (PCN) 
1.1Operações Aritméticas (Escalares, Vetores e Matrizes) 
1.2Gráficos  
1.3Programação Estruturada  
1.4Funções 
UNIDADE 2 – Teoria dos Erros 
2.1.Origem – Erros de Arredondamento e Truncamento 
2.2.Propagação de Erros  
UNIDADE 3 - Solução de Equações Transcendentes e Polinomiais - Raízes de equações 
3.1.Introdução – Identificação de Métodos Numéricos 
3.2.Métodos de Intervalos (Bisseção e Falsa Posição)  
3.3.Métodos de Aproximação (Newton-Raphson e Ponto Fixo) 
3.4.Método da Secante 
UNIDADE 4 – Sistemas de Equações Lineares  
4.1.Métodos Diretos (Gauss-Jordan e Decomposição LU) 
4.2.Métodos Iterativos (Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel)  
4.3.Implementação e Aplicação com apoio de PCN 
UNIDADE 5 – Aproximação de Funções  
5.1.Interpolação Polinomial (Métodos de Lagrange e Newton)  
5.2.Ajuste de Funções (Funções Polinomiais e Linearizáveis) 
5.3.Implementação e Aplicação com apoio de PCN  
UNIDADE 6 – Integração Numérica 
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6.1 Métodos de Interpolação (Newton-Cotes: Retângulos, Trapézios, Regras de Simpson)  
6.2. Métodos de extrapolação: Método de Romberg  
6.3 Implementação e Aplicação com apoio de PCN  
UNIDADE 7 – Resolução de Equações Diferenciais Ordinárias de 1a. Ordem. 
7.1Modelos Dinâmicos; Métodos de Euler 
7.2Método de Runge-Kutta (1a. e 2a. Ordens)  
7.3Implementação e Aplicação com apoio de PCN 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARROSO, Leônidas Conceição et al. Cálculo numérico: com aplicações. 2. ed. São Paulo: 
Harbra, 1987. 
ARENALES, Selma Helena de Vasconcelos; DAREZZO, Artur. Cálculo numérico: aprendizagem 
com apoio de software. São Paulo: Thomson Learning, 2008. 
RUGGIERO, Marcia A. Gomes; LOPES, Vera Lucia da Rocha. Cálculo numérico: aspectos teóricos 
ecomputacionais. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CLÁUDIO, Dalcidio Moraes; MARINS, Jussara Maria. Cálculo numérico computacional: teoria e 
prática. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
BURIAN, Reinaldo. Cálculo numérico. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 
ARENALES, Selma Helena de Vasconcelos; DAREZZO, Artur. Cálculo numérico: aprendizagem 
com apoio de software. São Paulo: Thomson Learning, 2008. 
SPERANDIO, Décio; MENDES, João Teixeira; SILVA, Luiz Henry Monken e. Cálculo numérico: 
características matemáticas e computacionais dos métodos numéricos. São Paulo: Pearson, 
2003. 
PUGA, Leila Zardo; TARCIA, José Henrique Mendes; PAZ, Álvaro Puga. Cálculo numérico. Ed. 
LCTE, 2009. 
HANSELMAN, Duane; LITTLEFIELD, Bruce. MATLAB 6: curso completo. São Paulo: Prentice Hall, 
2007. 

 

Nome da Disciplina: CÁLCULO VETORIAL E GEOMETRIA  ANALÍTICA 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Vetores. Produto de vetores. Retas.  Planos. Cônicas. 

CONTEÚDO 

Unidade I - VETORES 
1.1 Vetores livres. Operações com vetores 
1.2 Ângulo entre vetores 
1.3 Vetores no plano e no espaço 
Unidade II - PRODUTO DE VETORES 
2.1 Produto escalar 
2.2 Produto vetorial 
2.3 Produto misto 
Unidade III - RETAS 
3.1 Formas das equações de retas no plano e no espaço 
3.2 Ângulo entre retas. Paralelismo e perpendicularismo 
3.3 Retas coplanares 
Unidade IV - PLANOS 
4.1 Equação geral do plano 
4.2 Determinação de um plano 
Unidade V - CÔNICAS 
5.1 A parábola 
5.2 A elipse. A circunferência 
5.3 A hipérbole 
5.4 Equação geral das cônicas 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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JULIANELLI, José Roberto. Cálculo vetorial e geometria analítica. Rio de Janeiro: Ciência 
Moderna, 2008. 
WINTERLE, Paulo. Vetores e geometria analítica. São Paulo: Makron, 2006. 
STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Geometria analítica. São Paulo: Makron, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BOULOS, Paulo; ABUD, Zara Issa. Cálculo diferencial e integral. 2. ed. rev e ampl. São 
Paulo:Pearson Makron Books, 2006. 
LEITHOLD, Louis. Cálculo com geometria analítica. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1994-2002. 2 v. 
SWOKOWSKI, Earl W. Cálculo com Geometria Analítica. v.1. São Paulo: Makron Books, 1995. 
CAMARGO, Ivan de; BOULOS, Paulo. Geometria analítica: um tratamento vetorial. 3. ed. São 
Paulo: Pearson Education do Brasil, 2005. 
REIS, Genésio Lima dos; SILVA, Valdir Vilmar da. Geometria analítica. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2007. 

 

Nome da Disciplina: CIÊNCIAS DO AMBIENTE 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Introdução ao estudo da ciências do ambiente. Fundamentos ecológicos. O estudo do 
Ecosssistema. Ciclo biogeoquímicos. Os grandes biomas terrestres e aquáticos. O meio 
terrestre, aquático e atmosférico, componentes, fatores de poluição e medidas de controle. A 
Energia e o meio ambiente. O Sistema de gestão e política ambiental. 

CONTEÚDO 

Conteúdo Programático 
Unidade I - Introdução ao Estudo da Ciências do Ambiente 
1.1  - A importância do estudo da ciências do ambiente 
1.2  - O conceito de sustentabilidade e a sua relação com a economia, tecnologia e meio 
ambiente 
-     1.3 - A conscientização ambiental na sociedade 
1.4 - Fatores de desequilíbrio ambiental 
Unidade II - Fundamentos Ecológicos 
2.1 - A história da ecologia 
2.2 - A importância da ecologia como ciência 
2.3 - Conceituação do meio ambiente: ecologia, ecossistema e outros conceitos relacionados 
Unidade III - O Estudo do Ecossistema 
3.1 - Componentes do ecossistema 
3.2 - Fluxo de energia,  ciclagem de materiais, produtividade e cadeia alimentar 
3.3 - O controle biológico do ambiente geoquímico - a hipótese de Gaia  
Unidade IV - Os Ciclos Biogeoquímicos 
41 - Ciclo do carbono 
4.2 - Ciclo do nitrogênio 
4.3 - Ciclo do fósforo 
4.4 - Ciclo enxofre 
4.5 - Ciclo da água 
Unidade V - Os Grandes Biomas Terrestres e Aquáticos 
5.1 - Florestas 
5.2 - Campos e campinas 
5.3 - Desertos e tundras 
5.4 - Ambientes de água doce 
5.5 - Ambientes marinhos 
5.6 - Ambientes de transição 
Unidade VI- O Meio Terrestre 
6.1- Composição, características e classificação do solo 
6.2- Processos de erosão 
6.3- Principais fatores de poluição  
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6.4- Resíduos sólidos e perigosos 
Unidade VII- O Meio Aquático 
7.1 - Recursos hídricos 
7.2 - Principais fatores de poluição 
7.3 - Tratamento de águas e esgoto 
Unidade VIII- O Meio Atmosférico  
8.1 - Constituintes da atmosfera 
8.2 - Principais fatores de poluição 
8.3 - Mudança climática global e o Tratado de Kioto 
Unidade XI - A Energia e o Meio Ambiente 
9.1 -  Fontes de energia  
9.2 -  A eficiência do aproveitamento energético 
9.3 - Perspectivas futuras: fontes renováveis e não renováveis 
Unidade X - O Sistema de Gestão e Política Ambiental  
10.1- O desenvolvimento sustentável: conceituação e a política ambiental 
10.2 - Os sistemas de gestão ambiental 
10.3 - ISO 14.000 
10.4 - Legislação ambiental 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRAGA, Benedito et al. Introdução à engenharia ambiental, O desafio do desenvolvimento 
sustentável. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 
MILLER JR, G. T. Ciência Ambiental.11ª  ed. Cengage Learning. 2009. 
DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 1. ed.São Paulo: 
Atlas, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, Josimar Ribeiro de et al. Política e planejamento ambiental. 3. ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Thex,2008. 
DONAIRE, Denis. Gestão ambiental na empresa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
LA ROVERE, Emilio Lèbre (Coord.). Manual de auditoria ambiental. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2006. 
ODUM, Eugene Pleasants. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. 
ANGELO. C., O Aquecimento Global. Editora PUBLIFOLHA, 2008 

 

Nome da Disciplina: COMPUT. GRÁFICA APLICADA PARA  ENGENHARIA  CIVIL 

Créditos Práticos: 2 Créditos Teóricos: 0 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Recursos de Computação gráfica aplicados à engenharia civil; projeto estrutural em concreto 
armado assistido por computador; Modelagem das Informações do Edifício 

CONTEÚDO 

Unidade I: Recursos de Computação Gráfica Aplicada à Engenharia Civil 
1.1 Área educacional 
1.2 Elementos Finitos 
1.2 Projeto Assistido por Computador: estrutural, instalações, topografia, estradas 
1.3 Sistemas Georreferenciados 
1.4 Modelagem de Informações de Edifícios (BIM) 
Unidade II: Projeto estrutural em concreto armado assistido por computador 
2.1 Conceitos 
2.2 Configuração do sistema 
2.3 Lançamento estrutural 
2.3 Materiais, Cargas, Análise 
2.4 Dimensionamento e Detalhamento 
2.5 Desenhos de forma e armação 
Unidade III: Modelagem das Informações do Edifício 
3.1 Conceitos 
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3.2 Vantagens e Desvantagens 
3.3 Plataformas e Integração 
3.4 Arquitetura 
3.4 Estrutura 
3.5 Instalações 
3.4 Custos e Planejamento 
3.5 Gestão de Projeto 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALVES FILHO, Avelino. Elementos finitos: a base da tecnologia CAE: análise dinâmical. São 
Paulo: Érica, 2005 
KIMURA, Alio. Informática aplicada em estruturas de concreto armado: cálculos de edifícios 
com o uso de sistemas computacionais. São Paulo: PINI, 2008. 
NOCÊRA, Rosaldo de Jesus. Planejamento e Controle de Obras com o MS Project 2007. São 
André, 2007 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ASSAN, Aloísio Ernesto. Método dos elementos finitos: primeiros passos. 2.ed. Campinas: 
UNICAMP, 2003. 
ALVES, William Pereira. Modelagem e animação com Blender. São Paulo: Érica, 2006. 
FIGUEIREDO, Francisco Constant de; FIGUEIREDO, Helio Carlos Maciel. Dominando 
gerenciamento de projetos com MS Project 2000. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2001 
OLIVEIRA, Guilherme Bueno de, Ms Project & Gestão de Projetos. São Paulo: Makron Books, 
2005. 

 

Nome da Disciplina: DESENHO TÉCNICO 

Créditos Práticos: 2 Créditos Teóricos: 0 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Introdução a computação gráfica. Elaboração leitura e entendimento de desenhos técnicos 
básicos. Projeções Ortogonais, Vistas em Cortes. Introdução ao desenho de Arquitetura. 

CONTEÚDO 

Unidade I 
INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO GRÁFICA 
1.1 Hardware para CAD 
1.2 Software para CAD 
Unidade II 
CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS BIDIMENSIONAIS SIMPLES 
2.1 Apresentação do software utilizado 
2.2 Comandos básicos de desenho: linhas, círculos, arcos, polígonos, elipses, etc 
2.3 Sistemas de coordenadas: absoluto, relativo, polar 
2.4 Edição básica de desenhos: comandos para desfazer, apagar e mover, rotacionar, 
escalonar, etc. 
Unidade III 
PROJEÇÕES ORTOGONAIS 
3.1 Sistema projetivo 
3.2 Vistas ortográficas 
3.3 Normas técnicas de apresentação e organização de desenhos 
Unidade IV 
VISTAS EM CORTE 
4.1 Conceito e aplicação 
4.2 Representações convencionais 
4.3.cortes em edificações (planta baixa) 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FERREIRA, Patricia. Desenho de Arquitetura. . 2. ed. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milenio, 
2008. 
MICELI, Maria Teresa. Desenho técnico básico. 2. ed. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 2008. 



 

     

 

 

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 

     

 

 

 

   

   

 
    

     

SILVA, Arlindo; RIBEIRO,  Carlos Tavares; DIAS, João; SOUSA, Luis. Desenho técnico moderno. 
4.ed.LTC, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

VENDITTI, Marcus Vinicius R. Desenho técnico sem prancheta com AutoCAD 2008. Visual 
Books. 
ESTEPHANIO, Carlos. Desenho técnico: uma linguagem básica. Rio de Janeiro: [s.n.], 1999. 294 
p. il. 
FRENCH, Thomas E; VIERCK, Charles J. Desenho técnico e tecnologia gráfica. 5. ed. São Paulo: 
Globo, 1995. 
OBERG, L. Desenho arquitetônico. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1997. 156 p. il. 
CUNHA, Luis Veiga da. Desenho técnico. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004. 854 p. il. 

 

Nome da Disciplina: ELETRICIDADE APLICADA 

Créditos Práticos: 2 Créditos Teóricos: 0 Atividade Estruturada: 2 

EMENTA 

Definições básicas das grandezas elétricas, Lei de Ohm, circuito série, circuito paralelo, circuito 
série-paralelo, leis de Kirchhoff, geradores elétricos, circuitos de corrente alternada, fasores, 
potência, fator de potência e correção de fator de potência. 

CONTEÚDO 

Unidade 1 - Conceitos básicos de circuitos em corrente contínua  
1.1 Apresentação do Plano de Ensino;  Conceitos básicos de: corrente elétrica, tensão elétrica, 
resistência elétrica e Lei de Ohm.  
1.2 Exercícios de fixação de Lei de Ohm, potência elétrica, energia e eficiência;  
1.3 Experiência de laboratório - Multímetro.  
1.4 Circuito série, fontes de tensão em série, Lei de Kirchhoff das tensões, divisor de tensão e 
regra do divisor de tensão.  
1.5 Experiência de laboratório - Lei de Ohm.  
1.6 Condutância, circuito paralelo, fontes de tensão em paralelo, Lei de Kirchhoff das 
correntes, divisor de corrente, regra do divisor de corrente.  
1.7 Experiência de laboratório - Potência Elétrica.  
1.8 - Circuito série-paralelo, circuito aberto e curto circuito.  
Unidade 2 - Conceitos básicos de circuitos em corrente alternada  
2.1 Características da tensão e da corrente alternada, comparação com a tensão e a corrente 
contínua, Valor máximo, médio e eficaz;  
2.2 Resistência, indutância, reatância indutiva, capacitância, reatância capacitiva, impedância, 
triângulo das impedâncias.  
2.3 Fasores, relação do fasor com a forma de onda senoidal, diagrama fasorial, números 
complexos.  
2.4 Potência ativa, potência reativa, potência aparente, triângulo das potências.  
2.5 Fator de potência e correção do fator de potência.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOYLESTAD, Robert L. Introdução à análise de circuitos. 10a. ed., São Paulo: Prentice Hall, 
2004. 
EDMINISTER, Joséph A. Circuitos elétricos. 2a. ed., São Paulo: Pearson Education do Brasil 
(Coleção Schaum), 1991.  
GUSSOW, Milton. Eletricidade básica. 2. ed., São Paulo: Pearson Makron Books, 1996. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAPUANO, Francisco G. Laboratório de Eletricidade e Eletrônica. 20a. ed., São Paulo: Érica, 
1998. 
ALBUQUERQUE, Rômulo O. Análise de Circuitos em Corrente Contínua. 12a. ed., São Paulo: 
Érica, 1998. 
ALBUQUERQUE, Rômulo O. Análise de Circuitos em Corrente Alternada. 4a. ed., São Paulo: 
Érica, 1989. 
BARTKOWIAK, Robert A. Circuitos elétricos. 2a. ed. Rev., São Paulo: Makron Books, 1999. 
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SILVA FILHO, Matheus Teodoro. Fundamentos de eletricidade. 1a ed., Rio de Janeiro: LTC, 
2007. 

 

Nome da Disciplina: ERGONOMIA, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Iniciação à Segurança do Trabalho: Aspectos históricos, sociais e legais. Responsabilidades. 
Acidente do trabalho: Conceitos, estrutura, efeitos, causas e investigação. Higiene e Segurança 
do Trabalho: Sesmt, Cipa e Epi. Riscos ambientais. Ruídos e prevenção. PPRA e PCMSO. 
Ergonomia: Conceitos e importância. Projetos das estações de trabalho. Sistemas de Gestão de 
Segurança e Saúde Ocupacional - OHSAS 18001: Surgimento, abrangência, estrutura e 
requisitos. 

CONTEÚDO 

UNIDADE 1 - INICIAÇÃO À SEGURANÇA DO TRABALHO - ASPECTOS HISTÓRICOS, SOCIAIS E 
LEGAIS 
1.1 Breve histórico - Revolução Industrial 
1.2 Histórico de acidentes de SSO e ambientais 
1.3 Gestão de SSO como responsabilidade social 
1.4 Conceitos importantes em SSO 
1.5 Introdução sobre condições de trabalho e legalidade 
1.6 Responsabilidades institucionais e funcionais 
UNIDADE 2 - ACIDENTES DO TRABALHO 
2.1 Definição vocabular e conceituação legal 
2.2 Visão técnico prevencionista 
2.3 Estrutura dos acidentes do trabalho 
2.4 Efeitos negativos do acidente do trabalho 
2.5 Investigação e causas de acidentes 
UNIDADE 3 - HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO 
3.1 SERVIÇOS LIGADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 
3.1.1 Sesmt e Cipa 
3.1.2 Dimensionamento 
3.2 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
3.2.1 Conceituação e utilização do EPI 
3.2.2 Aspectos técnicos, educacionais e psicológicos 
3.2.3 Controle e conservação 
3.2.4 Classificação dos EPIs 
3.3 HIGIENE DO TRABALHO 
3.3.1 Riscos ambientais 
3.3.2 Ruídos e sua prevenção 
3.3.3 PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
3.3.4 PCMSO - Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional 
UNIDADE 4 - ERGONOMIA 
4.1 Considerações iniciais 
4.2 Projeto das estações de trabalho 
UNIDADE 5 - SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL - OHSAS 18001 
5.1 Surgimento e importância da OHSAS 18001 
5.2 Abrangência da OHSAS 18001 
5.3 O ciclo PDCA como base de estruturação 
5.4 O espelhamento dos requisitos 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GRANDJEAN, E. Manual de ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. 2ª ed. Porto Alegre: 
Bookman, 1998. 
CARDELLA, Benedito. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes: uma abordagem 
holística: segurança integrada à missão organizacional com produtividade, qualidade, 
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preservação ambiental e desenvolvimento de pessoas. São Paulo: Atlas, 2009. 
IIDA, Itiro. Ergonomia: projeto e produção. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: E. Blücher, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

TAVARES, J. C.  Noções de prevenção e controle de perdas em segurança do trabalho. São 
Paulo: SENAC, 2000. 
DUL, Jan; WEERDMEESTER, Bernard. Ergonomia prática. São Paulo: E. Blücher, 2008. 
OLIVEIRA, Cláudio A. Dias de. Passo a passo dos procedimentos técnicos em segurança e saúde 
no trabalho. São Paulo: LTr, 2002.  
Segurança e medicina do trabalho. São Paulo: Atlas, 2008-2010. 
BARBOSA FILHO, Antonio Nunes. Segurança do trabalho & gestão ambiental. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2010 

 

Nome da Disciplina: ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENGENHARIA CIVIL 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 11 

EMENTA 

Plano de estágio. Relatório semanal. Mercado de trabalho: situação atual, possibilidades e 
restrições. Ética profissional. Vivências de atividades profissionais de engenharia de produção. 
Relatório final. 

CONTEÚDO 

Unidade 1 – Introdução 
1.1   Apresentação da disciplina: conceitos básicos e objetivos 
1.2   A documentação de estágio: análise e explicação do material fornecido 
1.3   Elaboração do Plano de Estágio 
1.4   Elaboração do Relatório semanal 
Unidade 2 – Orientação Teórica 
2.1   O comportamento profissional do estagiário 
2.2   Ética profissional 
2.3   O mercado de trabalho 
2.3.1.    Possibilidades e restrições 
2.3.2.   O perfil do profissional procurado 
2.4  Relatório Final: orientação técnico-normativo para elaboração 
Unidade 3 – Prática e Teoria 
3.1    Análise das atividades supervisionadas 
3.2    Seminários 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BIANCHI, Anna Cecília de Moraes; ALVARENGA, Marina; BIANCHI, Roberto. Manual de 
orientação: estágio supervisionado. 3. ed. São Paulo: Thomson, 2005. 
PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord.). Prática de ensino e o estágio supervisionado. 12. ed. 
Campinas: Papirus, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Prentice-
Hall, 2006. 
CHINELATO FILHO, João. O & M integrado à informática. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 
PATACO, Vera Lúcia Paracampos; VENTURA, Magda; RESENDE, Érica dos Santos. Metodologia 
para trabalhos acadêmicos e normas de apresentação gráfica. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

 

Nome da Disciplina: ESTRADAS E TRANSPORTES 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 1 

EMENTA 

Generalidades sobre transportes no Brasil. Elementos para o projeto de Estradas. 
Características técnicas das Estradas. Concordância de curvas horizontais. Concordância de 
Curvas Verticais. Projeto de Terraplenagem. Drenagem de Estradas. Projeto de Pavimentação. 

CONTEÚDO 

Capítulo 1 – Generalidades Sobre Transportes no Brasil 1.1-Introdução 1.2-Classificação das 
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Estradas Capítulo 2 - Estudo do Traçado - Elementos para o Projeto de Estadas 2.1-
Considerações Gerais 2.2-Principais fatores que influenciam na escolha do Traçado 2.3-
Representação Gráfica do Projeto 2.4-Escolha do Traçado Capítulo 3 - Características Técnicas 
das Estradas 3.1-Introdução 3.2-Velocidade 3.3-Veículo de Projeto 3.4-Distância de Visibilidade 
Capítulo 4 - Concordância de Curvas Horizontais 4.1-Introdução 4.2-Características 
Geométricas das Curvas Horizontais 4.3-Estabilidade de Veículos em Curvas Horizontais 
Superelevadas 4.4-Raio Mínimo de Curvas Circulares 4.5-Condições Mínimas de Visibilidade 
nas Curvas Horizontais 4.6-Alargamento das Pistas nas Curvas - Superlargura 4.7-Locação de 
Curvas 4.8-Geometria das Curvas Horizontais de Transição Capítulo 5 - Concordância de Curvas 
Verticais 5.1-Introdução 5.2-Inclinações Máximas e Mínimas das Rampas 5.3-Tipos de Curvas 
Verticais 5.4-Propriedades das Curvas Verticais Parabólicas 5.5-Escolha do Comprimento de 
Curvas Verticais 5.6-Comprimento Mínimo das Curvas Verticais 5.7-Cálculo das Cotas dos 
Pontos das Curvas Verticais Parabólicas Capítulo 6 - Projeto de Terraplenagem 6.1-Introdução 
6.2-Características Geométricas Transversais 6.3-Determinação das Áreas das Seções 
Transversais 6.4-Faixa de Domínio 6.5-Faixa de Ocupação 6.6-Estudos sobre Movimento de 
Terra Capítulo 7 – Drenagem de Estradas 7.1-Introdução 7.2-Águas Superficiais 7.3-Águas 
Subterrâneas 7.4-Projeto de Drenagem 7.5-Estruturas de Drenagem Superficial 7.6-Normas 
para o Projeto de Drenagem Superficial Capítulo 8 - Projeto de Pavimentação 8.1-Tipos de 
Pavimentos 8.2-Camadas 8.3-Transmissão das cargas ao pavimento 8.4-Distribuição das 
pressões 8.5-Carga de roda equivalente 8.6-CBR (California Bearing Ratio) 8.7-Sondagens 8.8-
Estudo das áreas de empréstimo 8.9-Compactação de solos 8.10-Dimensionamento de 
Pavimentos Flexíveis  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Título: Projeto Geométrico de Rodovias Autores: Pimenta, Carlos R.T.; Oliveira, Marcio P. 
Editora: Rima Ano: 2004. Edição: 2ª Título: Drenagem Superficial e Subterrânea de Estradas 
Autor: MICHELIN, Renato G. Editora: Multilibri Ano: 1975. Edição: 2ª Título: Mecânica dos 
Pavimentos Autor: Medina, Jacques. Editora: UFRJ Ano: 1997. Edição: 1ª  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Título: Manual de Técnicas de Pavimentação Autor: De Senço, Wlastermiler. Editora: PINI Ano: 
1997. Edição: 1ª  

 

Nome da Disciplina: ESTRUTURAS DE AÇO 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 1 

EMENTA 

- Introdução; Dimensionamento e verificação de elementos estruturais: comprimidos e 
tracionados; Ligações de peças estruturais; Dimensionamento e verificação de elementos 
estruturais submetidos à flexão; Princípios básicos sobre projetos estruturais em aço. 

CONTEÚDO 

1 - Introdução  
1.1    - Estruturas de Aço: Breve histórico da aplicação do material em estruturas 
1.2    - Tipos de aços estruturais. 
1.3 - Processo de fabricação do aço.  
1.3  - Propriedades físicas e mecânicas do material  
1.4 -  Normalização e bases para o dimensionamento  
2 – Dimensionamento e verificação de elementos estruturais: comprimidos e tracionados  
2.1 - Elementos tracionados 
2.2 - Elementos comprimidos 
2.2.1 – Flambagem 
2.2.2 – Sistemas de contraventamento 
3 -  Ligações de peças estruturais 
3.1 - Ligações Parafusadas 
3.3 -  Ligações Soldadas 
4 – Dimensionamento e verificação de elementos estruturais submetidos à flexão  
4.1  - Vigas 
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4.2 - Vigas-Coluna 
4.4 – Vigas mistas aço-concreto 
4.3 – Análise estrutural no regime plástico 
5 – Princípios básicos sobre projetos estruturais em aço  
5.1 – Vigas em treliças 
5.2 – Pontes 
5.3 – Galpões e pequenas edificações 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PFEIL, Walter; PFEIL, Michele, Estruturas de Aço. 8º . ed. Revisada, Rio de Janeiro, LTC, 2009. 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR8800/2008 – Projeto de Estruturas de 
Aço e de Estruturas Mistas de Aço e Concreto de Edifícios, Rio de Janeiro 
PINHEIRO, Antonio Carlos da Fonseca. Estruturas Metálicas, Cálculos, Detalhes, Exercícios e 
Projetos. 2. ed. São Paulo: Editora Blucher ,2005 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DIAS, Luis Andrade de Mattos. Edificações de aço no Brasil. 3. ed. São Paulo: Zigurate, 2002. 
BELLEI, Ildony H. Edifícios industriais em aço: projeto e cálculo. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: 
PINI, 2006. 
DIAS, Luis Andrade de Mattos. Estruturas de aço: conceitos, técnicas e linguagem. 5. ed. São 
Paulo: Zigurate, 2006 

 

Nome da Disciplina: ESTRUTURAS DE CONCRETO I 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 4 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Materiais Constitutivos;Estados Limites; Ações, solicitações e resistências; lajes de concreto 
armado; vigas de concreto armado; Lajes nervuradas. 

CONTEÚDO 

Unidade 1: Fundamentos do Concreto Armado 
1.1 Histórico 
1.2 Materiais Constitutivos 
1.3 Prescrições genéricas da Norma 
1.4 Critérios de dimensionamento 
1.4.1 Estados Limites de desempenho 
1.4.2 Ações e solicitações 
1.4.3 Resistências 
1.5 Ação conjunta do aço e do concreto 
1.6 Aderência 
Unidade 2: Lajes Retangulares de Concreto Armado 
2.1 Tipos de lajes 
2.2 Carregamentos 
2.3 Pré-dimensionamento 
2.4 Determinação de Esforços 
2.5 Dimensionamento a flexão simples 
2,5.1 Estado limite último 
2.5.2 Diagrama de tensões parábola-retângulo e retangular 
2.5.3 Domínios de deformação 
2.5.4 Cálculo prático com o uso de tabelas adimensionais 
2.6 Prescrições da Norma e Detalhamento 
2.7 Representação de projeto e lista de armadura 
Unidade 3: Vigas retangulares de Concreto Armado 
3.1 Cargas em vigas 
3.2 Esforços em vigas 
3.3 Pré-dimensionamento 
3.4 Dimensionamento a flexão 
3.5 Dimensionamento ao cisalhamento 
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3.5.1 A treliça de Mörsh 
3.5.2 Esmagamento da biela nos apoios 
3.5.3 Modelos adotados pela Norma 
3.5.4 Cálculo da armadura transversal 
3.5 Prescrições da Norma e detalhamento de  seção 
3.6 Prescrições da Norma e detalhamento da armadura longitudinal 
3.6.1 A associação com o modelo da treliça 
3.6.2 Decalagem do diagrama de momentos 
3.6.3 Detalhamento da viga 
3.7 Representação de projeto e lista de armadura 
3.8 Armadura dupla 
3.9 Seções em -T- 
Unidade 4: Lajes Nervuradas 
4.1 Forma e Comportamento  
4.2 Modelos para determinação de esforços 
4.3 Critérios para dimensionamento como laje maciça 
4.4 Dimensionamento 
4.5 Detalhamento 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SOUZA, Joao Climaco Carlos Teatini de. Estruturas de Concreto Armado - 2ª Ed. Revisada. 
CARVALHO, Roberto Chust, Jasson Rodrigues de Figueiredo Filho. Cálculo e Detalhamento de 
Estruturas Usuais de Concreto Armado Vol I, EdUFSCar ISBN : 978-85-7600-086-0 
FUSCO, Péricles Brasiliense Técnica de Armar as Estruturas de Concreto 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LEONHARDT, F., MONNING, E., Construções de Concreto, vol. 1 a 4, Editora Interciência 
GUERRIN, A; LAVAUR, Roger-Claude. Tratado de concreto armado. São Paulo: Hemus, 2002-
2003. 6v 
Carvalho, Roberto Chust;  Pinheiro, Libânio Miranda   Cálculo e Detalhamento de Estruturas 
Usuais de Concreto Armado - Volume 2. PINI ISBN : 978-85-7266-188-1 
FUSCO, Péricles Brasiliense, Tecnologia do Concreto Estrutural PINI 
Fusco, Péricles Brasiliense Estruturas de Concreto - Solicitações Tangenciais PINI 

 

Nome da Disciplina: ESTRUTURAS DE CONCRETO II 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Dimensionamento de Elementos Lineares à Torção, Pilares e a cargas Horizontais nas 
edificações 

CONTEÚDO 

Unidade 1: Vigas invertidas e apoios em vigas 
1.1 Modelo  
1.2 Armadura de suspensão 
1.3 Prescrições de Norma e detalhamento 
Unidade 2: Dimensionamento de Elementos Lineares à Torção 
2.1 Situações de projeto 
2.2 Teoria de Bredt 
2.3 Treliça espacial generalizada 
2.4 Interação de torção, cisalhamento e flexão 
2.5 Dimensionamento  
2.6 Prescrições de norma e detalhamento 
Unidade 2: Pilares 
2.1 Flambagem 
2.2 Classificação dos pilares 
2.2.1 quanto a localização 
2.2.2 quanto à esbeltez 
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2.3 Excentricidades de 1ª ordem 
2.4 Excentricidade de 2ª ordem 
2.5 Modelos de cálculo 
2.6 Dimensionamento de seções retangulares à flexão composta reta 
2.7 Dimensionamento de seções retangulares à flexão composta oblíqua 
2.8 Dimensionamento pelo modelo simplificado da Norma 
2.9 Dimensionamento pela curvatura aproximada 
Unidade 3: Cargas Horizontais: efeito de vento 
3.1 A Norma NBR 6123: 1988 
3.2 Determinação das forças relativas ao vento  
3.3 Sistemas resistentes às ações horizontais 
3.4 Estabilidade global e o coeficiente Gama Z 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Roberto Chust Carvalho, Libânio Miranda Pinheiro Cálculo e Detalhamento de Estruturas 
Usuais de Concreto Armado - Volume 2 PINI ISBN : 978-85-7266-188-1  
FUSCO, Péricles Brasiliense Técnica de Armar as Estruturas de Concreto  
Fusco, Péricles Brasiliense Estruturas de Concreto - Solicitações Tangenciais PINI 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LEONHARDT, F., MONNING, E., Construções de Concreto, vol. 1 a 4, Editora Interciência 
GUERRIN, A; LAVAUR, Roger-Claude. Tratado de concreto armado. São Paulo: Hemus, 2002-
2003. 6v 
FUSCO, Péricles Brasiliense,   Tecnologia do Concreto Estrutural PINI 
SOUZA, Joao Climaco Carlos Teatini de   Estruturas de Concreto Armado- 2ª Ed. Revisada 
Carvalho, Roberto Chust;  Pinheiro, Libânio Miranda   Cálculo e Detalhamento de Estruturas 
Usuais de Concreto Armado - Volume 2 PINI  ISBN : 978-85-7266-188-1 

 

Nome da Disciplina: ESTRUTURAS DE CONCRETO III 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 1 

EMENTA 

Dimensionamento de Escadas;Reservatórios; Consolos Curtos; Fundamentos do Concreto 
Protendido  

CONTEÚDO 

Unidade 1: Escadas 
1.1 proporção dos degraus 1.2 Tipos 1.2 Escadas em forma de lajes inclinadas 1.3 Empuxo ao 
vazio 1.4 Dimensionamento e detalhamento Unidade 2: Reservatórios 
2.1 Tipos 2.2 Modelos 2.3 Dimensionamento e detalhamento Unidade 3: Consolos Curtos 
3.1 Bielas e tirantes 
3.2 modelo resistente 
3.3 dimensionamento e detalhamento 
3.4 dentes Gerber 
Unidade 4: Fundamentos do Concreto Protendido 
4.1 conceituação inicial 
4.2 materiais, dispositivos e sistemas de protensão 
4.3 esforços solicitantes 
4.4 perdas de protensão 
4.5 critérios de projeto 
4.6 solicitações normais 
4.7 cisalhamento 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FUSCO, Péricles Brasiliense Técnica de Armar as Estruturas de Concreto 
LEONHARDT, F., MONNING, E., Construções de Concreto, vol. 5, Editora Interciência 
Buchaim, Roberto. Concreto Protendido tração axial, flexão simples e força cortante. Londrina, 
EDUEL 

http://www.submarino.com.br/portal/Artista/4109172/+joao+climaco+carlos+teatini+de+souza
http://www.submarino.com.br/portal/Artista/4109172/+joao+climaco+carlos+teatini+de+souza
http://construcao-engenharia-arquitetura.lojapini.com.br/pini/vitrines/app/BuscaProduto.asp?i1=1128
http://construcao-engenharia-arquitetura.lojapini.com.br/pini/vitrines/app/BuscaProduto.asp?i1=1128
http://construcao-engenharia-arquitetura.lojapini.com.br/pini/vitrines/app/BuscaProduto.asp?i1=1128
http://construcao-engenharia-arquitetura.lojapini.com.br/pini/vitrines/app/BuscaProduto.asp?i1=1129
http://construcao-engenharia-arquitetura.lojapini.com.br/pini/vitrines/app/BuscaProduto.asp?i7=325
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Emerick, Alexandre A. Projeto e Execução de Lajes Protendidas Interciência, 2005 
LEONHARDT, F., MONNING, E., Construções de Concreto, vol. 1 a 4, Editora Interciência 
GUERRIN, A; LAVAUR, Roger-Claude. Tratado de concreto armado. São Paulo: Hemus, 2002-
2003. 6v  
BORGES, Alberto Nogueira. Curso prático de cálculo em concreto armado: projetos de 
edifícios. 2. ed. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 2007. 
FUSCO, Péricles Brasiliense, Tecnologia do Concreto Estrutural PINI  

 

Nome da Disciplina: ESTRUTURAS DE MADEIRA 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 1 

EMENTA 

Introdução; Propriedades: físicas e mecânicas; Ações e Segurança em estruturas de madeira; 
Peças tracionadas; Peças submetidas à flexão; Peças comprimidas; Ligações. 

CONTEÚDO 

1 - Introdução 
1.1 - Principais vantagens e desvantagens no emprego da madeira como material de 
construção; 
1.2 – Madeira na construção civil 
1.3 – Estruturas de madeira: estudo de casos  
1.4 - Normalização 
2-  Propriedades Físicas e Mecânicas  
2.1 - Crescimento e estrutura da madeira; 
2.2 – Principais propriedades físicas: massa aparente, umidade, retração e inchamento, 
coeficiente  de dilatação linear 
2.3 – Principais propriedades mecânicas: resistência à compressão, resistência à tração, 
resistência ao cisalhamento, módulos de elasticidade, coeficiente de Poisson; 
2.4 – Variações das propriedades mecânicas do material 
3 - Ações e Segurança em Estruturas de Madeira 
3.1 – Princípios básicos de ações e segurança em estruturas de madeira – base de cálculo 
NR7190 
3.2 – Resistências de cálculo – base de cálculo NBR7190 
4 - Peças Tracionadas 
4.1 – Tipos de emendas 
4.2 – Dimensionamento e verificação 
5 - Elementos estruturais submetidos à flexão 
5.1 – Vigas: principais características, disposições construtivas, tipos de vigas,  
5.2 – Dimensionamento e verificação: flexão simples, cisalhamento, flambagem lateral, flexão 
composta e flexão oblíqua 
6 - Peças comprimidas 
6.1 – Principais características, disposições construtivas 
6.2 – Flambagem: comprimentos de flambagem e índice de esbeltez- base de cálculo NBR 7190 
6.3 – Dimensionamento e verificação 
6.4 - Contraventamento  
7 - Ligações  
7.1 – Principais tipos de ligações 
7.2 – Ligações com pinos metálicos: disposições construtivas e dimensionamento 
7.3 – Ligações pregadas: disposições construtivas e dimensionamento 
7.4 – Ligações por entalhes: disposições construtivas e dimensionamento 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PFEIL, Walter; PFEIL, Michele, Estruturas de Madeira. 6º . ed. Revisada, Rio de Janeiro, LTC, 
2008. 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR7190/1997 – Projeto de Estruturas de 
Madeira, Rio de Janeiro 
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 CALIL JUNIOR, Carlito; MOLINA, Julio Cesar, Coberturas em Estrutura de Madeira, 1ª Ed, São 
Paulo, Editora Pini, 2010 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 

Nome da Disciplina: ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Fundamentos da Ética Empresarial. As três fases da Ética Empresarial. Empresa e Ética. O 
caráter das organizações. O dilema dos valores. A Ética ambiental. Ética. Leis e normais de 
Responsabilidade Social. O Terceiro Setor e a importância do Balanço Social. 

CONTEÚDO 

Unidade I - Fundamentos da Ética Empresarial 
Conceitos básicos: Ética, Moral, Caráter, Dever Moral, Relativismo ético. Direitos Humanos. 
Empresa e Ética: o caráter das organizações. 
Unidade II - As Três fases da Ética Empresarial 
A era Industrial 
A era pós-industrial 
A era da informação. 
Unidade III - Ética Ambiental 
Ecologia 
A escassez dos Recursos Naturais 
A Ação predatória do Homem e a Educação ambiental 
Unidade IV - O dilema dos Valores 
Os desastres ambientais 
A complexidade das decisões  
As empresas e os valores 
Unidade V - Normas Internacionais de Responsabilidade Social 
Política de Responsabilidade Social em uma empresa 
ISO 14.000, NBR 16000 
SA 8000 e OHSA. 
Unidade VI - O Terceiro Setor e a importância do Balanço Social 
O Terceiro Setor 
Balanço Social e a sua importância 
Criação de Projetos Éticos Sociais 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ASHELEY, Patricia (Coordenação). Ética e responsabilidade social nos negócios. Saraiva. 2º Ed. 
São Paulo, 2005. 
SROUR, Robert. Ética empresarial o ciclo virtuoso dos negócios. Campus.3º ed. Rio de 
Janeiro.2008. 
BRAGA, Benedito.  Introdução à engenharia ambiental. O desafio do desenvolvimento 
sustentável. 2º ED. Pearson Prentice Hall. São Paulo, 2005.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

REIS, Carlos e MEDEIROS, Luiz. Responsabilidade social das empresas e balanço social. Atlas, 
São Paulo, 2007. 
MELO NETO, Francisco e FROES, César. Gestão da responsabilidade social corporativa: caso 
brasileiro. Qlualimark. Rio de Janeiro, 2001. 
RODRIGUEZ, Rodrigues e VICENTE, Martius. Ética e Responsabilidade Social nas Empresas. 
Campus. Rio de Janeiro. 2004. 
PASSOS, Elizete. Ética nas organizações. Atlas. 4ª ed. São Paulo. 2004. 
RAMOS, Jose Maria; ARRUDA, Maria Cecília e WHITAKER, Maria do Carmo. Fundamentos de 
ética empresarial e econômica. Atlas. 4ª ed. São Pçaulo. 2009. 

 

Nome da Disciplina: FENÔMENOS DE TRANSPORTES 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=ORXOIO&nautor=405507&refino=1&sid=187679891266663124405118&k5=F8116FC&uid=
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Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 1 

EMENTA 

Como parte integrante da ementa do curso, estão inclusos os seguintes tópicos:: 
Apresentação dos principais conceitos e propriedades dos fluidos,  
Tópicos de Hidrostática,  
Tópicos de Hidrodinâmica,  
Análise dos principais tipos de escoamento existentes e vazões.  
Apresentação e análise das  principais formas de transporte de calor. 

CONTEÚDO 

Fundamentos de Hidrostática: 
Propriedades dos fluidos  
Densidade e pressão  
Pressão Hidrostática  
Teorema de Steven  
Princípio de Pascal  
Princípio de Arquimedes 
Fundamentos de Hidrodinâmica 
Definição de Hidrostática  
Linhas de corrente  
Equação de continuidade (Euler)  
Tipos de escoamento e suas classificações segundo o critério de Reynnolds  
Equação de Bernoulli  
Tensões em fluidos 
Processos de Propagação e Transmissão de calor 
Definição de calor e seus modos de propagação  
Propagação do calor por condução  
Propagação do calor por convecção  
Propagação do calor por irradiação 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Hallyday, R..Fundamentos de Física vol 2 . 8 ed. São Paulo: LTC, 2009.  
Çengel, Y. A. et al. Mecânica dos fluidos: Fundamentos e Aplicações 1 ed.. AMGH, 2008. 
Assy, T. M.- Mecânica dos Fluidos: Fundamentos e Aplicações- 1 ed- Rio de Janeiro: LTC, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Munson, B. R. et al- Introdução à Engenharia de Sistemas Térmicos- 1 ed- Rio de Janeiro: LTC, 
2005. 
McDonald, A.T.-Introdução à Mecânica dos Fluidos: Fundamentos e Aplicações- 6 ed- Rio de 
Janeiro: LTC, 2006. 
Cutnell, J. D.- Física vol 1: Fundamentos e Aplicações- 6 ed- Rio de Janeiro: LTC, 2006. 
Tipler, P. A.- Física para cientistas e Engenheiros vol 1- 6 ed- Rio de Janeiro: LTC, 2009. 
Serway, R. A.- Princípios de Física vol 2- 1 ed- Rio de Janeiro: Cangage Learning, 2004 

 

Nome da Disciplina: FÍSICA EXPERIMENTAL I 

Créditos Práticos: 2 Créditos Teóricos: 0 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Abordagem experimental dos tópicos: Teoria dos erros. Instrumentos de medida. Construcao 
de gráficos. Lei de Hooke. Cinemática.Forças. Energia e colisões 

CONTEÚDO 

Aulas práticas: 
Unidade 1 - Metrologia Dimensional 
1.1. Algarismos significativos 
1.2 Erros e Incertezas 
1.3. Propagacao de erro 
Unidade 2 - INSTRUMENTOS DE MEDIDAS 
2.1. Paquimetro 
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2.2. Micrometro 
Unidade 3 - CONSTRUCAO DE GRÁFICOS EM PAPEL  
3.1. Declividade 
3.2. Linearizacao de curvas 
3.3 O papel Monolog e o papel DILOG 
Unidade 3- CINEMÁTICA 
4.1. M.R.U. no trilho de ar 
4.2. M.R.U.V. no trilho de ar 
4.3 Queda livre 
4.4 Lançamento de projéteis 
Unidade 5 - FORÇAS 
5.1. Equilibrante de um sistema de forca 
5.2 - Forças Colineares: MOLAS e Lei de Hooke 
5.3. Determinacao Experimental da Constante Elástica de uma Mola. 
5.5- Forças Coplanares- painel de forças e a resultante de três forças. 
Unidade  
6 -Dinâmica 
6.1- Colisões Unidimensionais 
Unidade 7- Energia 
7.1- Conservação da Energia Mecânica 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAMPOS, AGOSTINHO AURÉLIO , ALVES, ELMO SALOMÃO  E SPEZIALI, NIVALDO LÚCIO.FÍSICA 
EXPERIMENTAL BÁSICA NA UNIVERSIDADE. Ed. UFMG, Edição 2ª ED. 2008.ISBN 
9788570416636.EAN 9788570416636. 
ALBERTO SANTORO / JOSE ROBERTO MAHON.  
ESTIMATIVAS E ERROS EM EXPERIMENTOS DE FÍSICA. Editora UERJ, Edição 1ª EDIÇÃO - 2005. 
ISBN 9788575111291, EAN 9788575111291. 
JOÃO J. PIACENTINI / BARTIRA C. S. GRANDI / MÁRCIA P. HOFMANN / FLAVIO R. R. DE LIMA / 
ERIKA ZIMMERMANN. INTRODUÇÃO AO LABORATÓRIO DE FÍSICA. Editora UFSC.  
Edição 3ª EDIÇÃO. ISBN 9788532804273. EAN 88532804273 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DIRCEU EMETERIO E MAURO RODRIGUES ALVES. PRÁTICAS DE FÍSICA PARA ENGENHARIAS. 
Editora Atomo.  
Edição 1ª EDIÇÃO - JUNHO/2008 ISBN 9788576700975 
EAN 9788576700975. 
EDUARDO DE CAMPOS VALADARES. FÍSICA MAIS QUE DIVERTIDA. Editora UFMG.  Edição 2ª 
EDIÇÃO ISBN 9788570413055 EAN 9788570413055  
JOSÉ HENRIQUE VUOLO. FUNDAMENTOS DA TEORIA DE ERROS. Editora Edgard Blücher. Edição 
2ª ED. 1996  
ISBN 8521200560 EAN 9788521200567 
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física. Rio de Janeiro: LTC, 
8a. edição, 2008 .v.1. 

 

Nome da Disciplina: FÍSICA EXPERIMENTAL II 

Créditos Práticos: 2 Créditos Teóricos: 0 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Experimentos Práticos em Laboratórios sobre: 
Fluidos em repouso e movimento. Oscilações. Ondas. Temperatura e dilatação térmica. 
Termodinâmica. Óptica geométrica. 

CONTEÚDO 

Unidade 1 - Fluidos 
Experimento: 
        1.1. Empuxo 
1.2. princípio dos vasos comunicantes  
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1.3. equação de Bernoulli  
Unidade 2 - Oscilações 
Experimento:  
2.1. Massa suspensa numa mola 
2.2. Pêndulo Físico 
2.2. Oscilador Harmônico Simples 
Unidade 3 - Ondas 
Experimento: 
3.1. Corda Vibrante 
3.2. Tubo de Kundt 
Unidade 4/5 - Temperatura / Termodinâmica 
Experimento:  
4.1. Calor específico da água 
4.2. Dilatação Linear 
5.1. Transferencia de Calor.  
Unidade 6 - Ótica Geométrica 
Experimentos: 
6.1. Espelhos e Lentes.  
6.2. Instrumentos Ópticos.  
6.3. Medidas do Índice de Refração  
6.4. Interferência e Difração.  
6.5. Luz Plano - Polarizada. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Yearl. Fundamentos de física. Rio de Janeiro: LTC, 
1996-2002. 4 v. 
SEARS, Francis Weston; ZEMANSKY, Mark W; YOUNG, Hugh D. Física. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
1984-1999. 4v 
Halliday, D. e Resnick, R. - "Fundamentos de Física",  3v Livros Técnicos e Científicos - LTC 
Editora - RJ, 1996. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentals of physics extended. 5th ed. 
New York: J. Wiley, 1997. 
TIPLER, Paul A. Física: para cientistas e engenheiros. Rio de Janeiro: LTC, c2000. 3 v. 
Fundamentos da Teoria de Erros - José Henrique Vuolo - Editora Edgar Blücher Ltda. – 1992 
Alaor Chaves;Física Básica: Gravitação, Fluidos, Ondas, Termodinâmica, LTC, 2007 
Ramalho, Nicolau e Toledo;Fundamentos da Física II : Termodinâmica, Optica, Ondas, 
Modema, 2006  

 

Nome da Disciplina: FÍSICA EXPERIMENTAL III 

Créditos Práticos: 2 Créditos Teóricos: 0 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Experimentos Práticos em Laboratórios sobre: 
Carga, Lei de Coulomb e Campo elétrico. Lei de Gauss. Potencial elétrico. Corrente, resistência 
e Lei de Ohm. Campo magnético. Lei de Biot-Savart e lei de Ampére. Lei da indução de 
Faraday. Leis de Maxwell e ondas eletromagnéticas. 

CONTEÚDO 

Unidade 1- Campo Elétrico  
Experimento:  
1.1. Distribuição de potencial e campo elétrico 
1.2. Eletrização com Van der graff 
Unidade 2 -  Lei de Gauss 
Experimento:  
2.1. Distribuição de cargas  
2.2. Vento eletrico. 
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Unidade 3 - Potencial Elétrico 
Experimentos:  
3.1 - Curvas Características de Resistores.  
3.2 - Medidas de Resistências com a Ponte de Wheatstone.  
Unidade 4 - Corrente Elétrica 
Experimentos:   
4.1 - Medidas em Circuitos de Corrente Contínua.  
4.2 - Carga e Descarga de Um Capacitor.  
4.3 - Circuito Série RLC. 
Unidade 5 - Campo Magnético 
Experimento:  
5.1. Determinação de um Campo Magnético; 
5.2. Balança de corrente - medida do campo magnético de um ímã 
5.2. Bobinas de Helmholtz - medida do campo magnético da Terra 
Unidade 6 - Lei de Ampére 
Experimento:  
6.1. Determinação e validação experimental da lei de Faraday  
Unidade 7 -  Lei de Faraday 
Experimento:  
7.1. Determinação e validação experimental da lei de Ampére  
Unidade 8 - Lei de Maxwell  
Experimento:  
8.1. Determinação e validação experimental das leis de Maxwell 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

YOUNG, H. D.; RREEDMAN, R. A. Física III - Eletromagnetismo, 10ª edição, Pearson Education, 
2003. 
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Yearl. Fundamentos de física. Rio de Janeiro: LTC, 
1996-2002. 4 v. 
RAMALHO JÚNIOR, Francisco; FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo Antônio de Toledo. 
Fundamentos de física. 7. ed. rev. e ampl. São Paulo: Moderna, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

VUOLO, José Henrique. Fundamentos da Teoria de Erros. Edgar Blücher Ltda, 1992. 
SERWAY, Raymond A.. Física para cientistas e engenheiros com física moderna. Tradução 
Horácio Macedo. Rio de Janeiro: LTC, c1996. 
LUZ, Antônio Máximo Ribeiro da; ÁLVARES, Beatriz Alvarenga. Curso de física. 5. ed. São Paulo: 
Scipione, 2002.  V.3 
KELLER, Frederick J., GETTYS Edward, SKOVE, Malcolm J. Física. Pearson 
TIPLER, Paul A; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros. Tradução Fernando Ribeiro 
da Silva. Rio de Janeiro: LTC, 2006. v3.  

 

Nome da Disciplina: FÍSICA TEÓRICA  II 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Fluidos em repouso e movimento. Oscilações. Ondas. Temperatura e dilatação térmica. 
Termodinâmica. Óptica geométrica. 

CONTEÚDO 

Unidade 1 – Fluidos 
1.1    Conceitos de densidade e pressão 
1.2    Equação de um fluido em repouso 
1.3    Princípios de Arquimedes e de Pascal 
1.4    Equação da continuidade 
1.5    Equação de Bernoulli 
Unidade 2 – Oscilações 
2.1    Conceitos de oscilações, período e freqüência. 
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2.2    Movimento harmônico simples (MHS) 
2.3    Lei da força e energia no MHS 
2.4    Oscilações amortecidas, forçadas e ressonância. 
Unidade 3 – Ondas 
3.1    Conceito de onda e definição de onda 
3.2    Função de onda harmônica 
3.3    Princípio de superposição 
3.4    Interferência de onda 
3.5    Ondas estacionárias 
Unidade 4 – Temperatura 
4.1    Conceito de temperatura 
4.2    Lei zero da termodinâmica 
4.3    Termômetros e escalas de temperatura 
4.4    Dilatação térmica 
Unidade 5 – Termodinâmica 
5.1    Conceito de calor 
5.2    Capacidade térmica, calor específico e de transformação. 
5.3    Primeira lei da termodinâmica 
5.4    Transmissão de calor(condução, radiação e convecção) 
5.5    Segunda lei da termodinâmica 
5.6    Máquinas térmicas e refrigeradores 
Unidade 6 – Ótica Geométrica 
6.1    Propagação da luz e conceito de índice de refração 
6.2    Reflexão e refração da luz 
6.3    Polarização da luz 
6.4    Espelhos e lentes 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

YOUNG, H. D.; RREEDMAN, R. A. Física II - Termodinâmica e Ondas, 10ª edição, Pearson 
Education, 2002  
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Yearl. Fundamentos de física. Rio de Janeiro: LTC, 
1996-2002. 4 v.  
TIPLER, Paul A. Física: para cientistas e engenheiros. Rio de Janeiro: LTC, c2000. v.2.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentals of physics extended. 5th ed. 
New York: J. Wiley, 1997.  
SERWAY, Raymond A. Física para cientistas e engenheiros com física moderna. Tradução 
Horácio Macedo. Rio de Janeiro: LTC, c1996.  
CUTNELL & JOHNSON. Física. LTC. v.2  
KELLER, Frederick J., GETTYS Edward, SKOVE, Malcolm J. Física. Pearson  
TREFIL. Física viva: uma introdução à física conceitual. LTC , 3 v.  

 

Nome da Disciplina: FÍSICA TEÓRICA  III 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Carga, Lei de Coulomb e Campo elétrico. Lei de Gauss. Potencial elétrico. Corrente, resistência 
e Lei de Ohm. Campo magnético. Lei de Biot-Savart e lei de Ampére. Lei da indução de 
Faraday. Leis de Maxwell e ondas eletromagnéticas. 

CONTEÚDO 

Unidade 1 – Campo Elétrico 
1.1    O conceito de carga elétrica 
1.2    Lei de Coulomb 
1.3    Conceito de campo elétrico e linhas de campo elétrico 
1.4    Campo de uma carga puntiforme 
1.5    Campo de sistemas e distribuições contínuas de carga 
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Unidade 2 – Lei de Gauss 
2.1    Conceito de fluxo do campo elétrico 
2.2    Lei de Gauss 
2.3    Aplicações a problemas com simetria plana, cilíndrica e esférica 
2.4    Campo elétrico em condutores 
Unidade 3 – Potencial Elétrico 
3.1    Conceito de energia potencial e potencial elétrico 
3.2    Relação entre potencial e campo elétrico 
3.3    Potencial de uma carga puntiforme 
3.4    Potencial de sistemas e distribuições contínuas de carga 
Unidade 4 – Corrente Elétrica 
4.1    Corrente elétrica e densidade de corrente 
4.2    Resistência e resistividade elétrica 
4.3    Lei de Ohm 
4.4    Força eletromotriz 
4.5    Energia e potência em circuitos 
Unidade 5 – Campo Magnético 
5.1    Conceito de campo magnético e linhas de campo magnético 
5.2    Força magnética sobre uma carga em movimento 
5.3    Movimento de uma carga em um campo magnético 
5.4    Lei de Biot-Savart 
Unidade 6 – Lei de Ampére 
6.1    Lei de Ampére 
6.2    Aplicações a problemas com simetrias plana, cilíndrica e esférica. 
Unidade 7 – Lei de Faraday 
7.1    Indução eletromagnética 
7.2    Lei de Faraday 
7.3    Lei de Lenz 
7.4    Campo elétrico induzido 
Unidade 8 – Lei de Maxwell 
8.1    Campo magnético induzido e corrente de deslocamento 
8.2    Equações de Maxwell 
8.3    Ondas Eletromagnéticas 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

YOUNG, H. D.; RREEDMAN, R. A. Física III - Eletromagnetismo, 10ª edição, Pearson Education, 
2003.  
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Yearl. Fundamentos de física. Rio de Janeiro: LTC, 
1996-2002. 4 v.  
TIPLER, Paul A; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros. Tradução Fernando Ribeiro 
da Silva. Rio de Janeiro: LTC, 2006. V.3  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert. Física. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1983-1984. 4 v. 
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentals of physics extended. 5th ed. 
New York: J. Wiley, 1997. 
SEARS, Francis Weston; ZEMANSKY, Mark W;  
YOUNG, Hugh D. Física. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1984-1999. 4v 

 

Nome da Disciplina: FÍSICA TEÓRICA I 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Cinemática vetorial. Leis de Newton. Trabalho e Energia. Momento linear e Impulso. Colisões. 

CONTEÚDO 

Unidade I - CINEMÁTICA VETORIAL  
1.1. Conceitos de sistema de coordenadas e posição  
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1.2. Velocidade média e instantânea  
1.3. Aceleração média e instantânea  
1.4. Equações de movimento com aceleração constante em uma dimensão  
1.5. Estudo do movimento em duas e três dimensões  
1.6. Estudo do movimento: queda livre, projéteis e movimento circular.  
Unidade II - LEIS DE NEWTON  
2.1. Conceitos de massa e força  
2.2. Primeira Lei (Lei da Inércia)  
2.3. Segunda Lei 
2.4. Terceira Lei (Lei da ação e reação)  
2.5. Propriedades das forças: peso, tração, contato e atrito  
Unidade III - TRABALHO E ENERGIA  
3.1. Conceitos de trabalho e energia  
3.2. Teorema trabalho - energia cinética  
3.3. Forças conservativas e não conservativas  
3.4. Energia potencial e conservação da energia  
3.5. Potência  
Unidade IV - MOMENTO LINEAR E IMPULSO  
4.1. Centro de massa de um sistema de partículas  
4.2. Conceitos de impulso e momento linear  
4.3. Teorema do momento linear  
4.4. Conservação do momento linear  
4.5. Colisões em uma dimensão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física. Rio de Janeiro: LTC, 
8a. edição, 2008 .v.1. 
YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Sears e Zemansky. Física, I: mecânica. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2006. v.1 
TIPLER, Paul A. Física para cientistas e engenheiros. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, c2000. v.1 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CUTNELL & JOHNSON. Física. LTC Vol I 
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; KRANE, Kenneth S. Física. Rio de Janeiro: LTC, 1983-1984. 
v.1 
KELLER, Frederick J., GETTYS Edward, SKOVE, Malcolm J. Física. Pearson 
TREFIL. Física viva: uma introdução à física conceitual. LTC Vol. 1, 2 e 3 . 
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentals of physics: extended. 7th ed. 
Danvers: John Wiley Sons, 2005. 

 

Nome da Disciplina: FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 4 Atividade Estruturada: 1 

EMENTA 

Análise de perfil geotécnico para o projeto de fundação. Fundações superficiais: principais 
tipos, fundações rígidas e flexíveis; capacidade de carga e tensão admissível; projeto de 
fundação em blocos, sapatas rígidas e sapatas flexíveis de concreto armado. Fundações 
profundas: estacas, tubulhões e caixões. Cálculo de estaqueamentos. Comportamento de 
fundações: cálculo de recalques de fundações; Estruturas de contenção: análise dos esforços e 
cálculo estrutural de estruturas de contenção. 

CONTEÚDO 

Unidade 1 Investigações Geotécnicas 
1.1 Programa d investigações 
1.2 Análises e parâmetros fundamentais para o projeto de fundações 
1.3 Análise da capacidade de carga e tensões admissíveis do solo de fundação 
1.4 Escolha do tipo de fundação 
Unidade 2 - Fundações superficiais: análise, projeto e execução 
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2.1 Principais tipos e características 
2.2 Dimensionamento e detalhamento de blocos 
2.3 Dimensionamento e detalhamento de sapatas 
2.4 Dimensionamento e detalhamento de radier 
Unidade 3 - Cálculo de estaqueamento 
3.1 Critério de cálculo 
3.2 Método de Schiel 
3.3 Método de Nokkentved. 
Unidade 4 - Fundações profundas: análise, projeto e execução 
4.1 Principais tipos. 
4.2 Estacas carregadas transversalmente 
4.3 Dimensionamento e detalhamento de estacas 
4.4 Dimensionamento e detalhamento de tubulões 
Unidade 5 - Comportamento de fundações 
5.1 Cálculo de recalques de fundações 
5.2 Análise de interação solo-estrutura 
Unidade 6 - Estruturas de contenção: projeto e detalhamento 
6.1 Muro de arrimo 
6.2 Muros em concreto armado 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

RODRIGUEZ ALONSO, Urbano. Dimensionamento de fundações profundas. São Paulo: E. 
Blücher, 2003. 
HACHICH, Waldemar (Ed.) et al. Fundações: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: PINI, 2006. 
RODRIGUEZ ALONSO, Urbano. Exercícios de fundações. São Paulo: E. Blücher, 2006. 
VELLOSO, Dirceu de Alencar; LOPES, Francisco de Rezende. Fundações. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2004. v1 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MILITITSKY, Jarbas; SCHNAID, Fernando; CONSOLI, NILO César. Patologia das fundações. São 
Paulo: Oficina de Textos, 2007. 
RODRIGUEZ ALONSO, Urbano. Previsão e controle das fundações: uma introdução ao controle 
da qualidade em fundações. São Paulo: E. Blücher, 1998. 
SILVEIRA, João Francisco Alves. Instrumentação e comportamento de fundações. São Paulo: 
Oficina de Textos, 2003. 

 

Nome da Disciplina: FUNDAMENTOS DE ECONOMIA 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

A ciência econômica e seus principais conceitos A evolução do pensamento econômico. Os 
fundamentos básicos da microeconomia e da macroeconomia. A importância da ciência 
econômica para as demais ciências e para o Direito. Análise da estrutura de mercado. Os 
objetivos da política macroeconomica e o papel do estado na economia. O desenvolvimento 
econômico e a integração internacional.  

CONTEÚDO 

 CONCEITOS BÁSICOS 
1.1 CONCEITOS BÁSICOS 
1.2 CURVA DE POSSIBILIDADES DE PRODUÇÃO 
1.3 FLUXOS REAL E MONETÁRIO 
2- A INTER-RELAÇÃO COM AS DEMAIS CIÊNCIAS 
2.1 ECONOMIA E AS DEMAIS CIÊNCIAS 
2.2 ECONOMIA E DIREITO 
3- EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO ECONÔMICO  
3.1 PRINCIPAIS PENSADORES 
3.2 A TEORIA CLÁSSICA 
3.3 TEORIA KEYNESIANA 
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3.4 OUTRAS TEORIAS 
4- INTRODUÇÃO A MICROECONOMIA  
4.1 PRESSUPOSTOS BÁSICOS 
4.2 ANÁLISE DO MERCADO 
5- DEMANDA, OFERTA E QUILÍBRIO 
5.1 DEMANDA INDIVIDUAL E DE MERCADO 
5.2 OFERTA INDIVIDUAL E DE MERCADO 
5.3 EQUILÍBRIO DE MERCADO 
5.4 O CONCEITOS DE ELASTICIDADES 
6 - INTRODUÇÃO A MACROECONOMIA 
6.1 OBJETIVOS DA POLÍTICA MACROECONÔMICA 
6.2 INSTRUMENTOS MACROECONÔMICOS 
6.3 ESTRUTURA MACROECONÔMICA 
6.4 INFLAÇÃO 
7- O SETOR PÚBLICO 
7.1 A PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA 
7.2 ESTRUTURA TRIBUTÁRIA 
7.3 DÉFICIT E DÍVIDA 
7.4 FUNÇÕES ECONÔMICAS  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

VASCONCELLOS, M. A. Fundamentos de Economia. São Paulo:Saraiva, 2008, 3a ed.  
ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 18. ed. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2000.  
TROSTER, Roberto Luis. e MOCHÓN MORCILLO, F. Introdução à economia. São Paulo: Pearson, 
2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de; ENRIQUEZ GARCIA, Manuel. Fundamentos de 
economia. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 
WONNACOTT, Paul. e WONNACOTT, Ronald. Economia. 2 ed. ver. São Paulo: Makron, 1994. 
PINHO, B. D. & VASCONCELLOS M. A. Manual de Economia. Equipe de Professores da USP. 5A 
ED. São Paulo: Saraiva, 2004. 
DORNBUSH, R. & OUTROS. Introdução à Economia. Para cursos de Administração, Direito, 
Ciências Humanas e Contábeis. tradução da segunda edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 
VALENTE, E. et al. Para entender a conjuntura econômica. Rio de Janeiro: Ed. Manole, 2008, 
FGV – Conjuntura Econômica 

 

Nome da Disciplina: GEOLOGIA PARA ENGENHARIA 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Composição e estrutura interna. Geologia e tempo geológico. da terra. Minerais e rochas. 
Tectônica global. Processos que moldam a superfície da terra. Sedimentos e processos 
sedimentares. Deformação das rochas. Elementos dos solos e utilização das rochas. 

CONTEÚDO 

Unidade 1: Geologia na engenharia 
1.1 - Conceito de Geologia e sua importância nas diversas áreas de conhecimento. 
1.2 - A geologia e sua aplicação na  engenharia 
Unidade 2: Composição e Estrutura Interna da Terra 
2.1 - Estrutura Interna da Terra 
2.2 - Modelos de Estruturação 
2.3 - Composição da Terra 
Unidade 3: Geologia e Tempo Geológico 
3.1 - Cronologia da Terra 
3.2 - Tabela de Tempo geológico 
3.3 - Datação relativa 
3.4 - Datação absoluta 
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Unidade 4 – Minerais e Rochas 
4.1 - Conceito e Propriedades dos Minerais 
4.2 - Rochas 
4.3 - Tipos de Rochas (Magmáticas; Sedimentares e Metamórficas) 
Unidade 5: Tectônica Global 
5.1 - Surgimento da Teoria da Deriva Continental 
5.2 - Surgimento da Teoria da Tectônica Global 
5.3 - Placas Tectônicas 
5.4 - Tectônica de Placas e aplicações.  
Unidade 6: Processos que moldam a Superfície da Terra 
6.1 - Intemperismo e tipos de Intemperismo 
6.2 - Erosão 
6.3 - As Reações do Intemperismo 
6.4 - Distribuição dos Processos de Alteração na Superfície da Terra 
6.5 - Fatores que controlam a ação intempérica 
6.6 - Produtos do Intemperismo 
6.7 - Sedimentos 
Unidade 7: Sedimentos e Processos Sedimentares 
7.1 - Transporte e deposição de sedimentos 
7.2 - Do sedimento à rocha sedimentar 
7.3 - Transporte químico  transporte mecânico 
7.4 - Processos oceânicos e a fisiografia dos fundos marinhos 
Unidade 8: Deformação das Rochas 
8.1 - Como as rochas são fraturadas 
8.2 - Como as rochas são dobradas 
Unidade 9: Elementos dos Solos e utilização das rochas 
9.1 - Conceito de solo para o geólogo e para o engenheiro 
9.2 - Tipos de Solo 
9.3 - Propriedades gerais dos solos 
9.4 - Classificação granulométrica dos solos 
9.5 - Obtenção dos materiais industriais e de construção 
9.6 - Rochas e solos mais comuns e sua aplicação 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PRESS, Frank et al. Para entender a terra. Porto Alegre: Bookman, 2006. 
MONROE, JAMES S.,  WICANDER, REED. Fundamentos de Geologia. 1 Ed. CENGAGE, 2009.  
POPP, José Henrique. Geologia geral. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARAGÃO, MARIA JOSÉ. História da Terra. 1Ed. Interciência, 2008. 
TEIXEIRA, WILSON [et. al.] organizadores. Decifrando a Terra. 1Ed. 2ª reimpressão, 2003. 
GEOFF BROWN [et. al.] organizadores. Os Recursos ´Físicos da Terra (S238) - Bloco 2 - materiais 
de construção e outros matérias brutas. 1 Ed. UNICAMP, 1995. 

 

Nome da Disciplina: GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Conceitos sobre risco ambiental sob uma nova abordagem no contexto da gestão ambiental. 
Principais conceitos envolvidos no gerenciamento de riscos ambientais. Metodologias de 
avaliação de risco. O processo de tomada de decisão com base na avaliação de risco. 
Comunicação e percepção de riscos. Gestão Integrada de Programas de Prevenção de Riscos 
Ambientais. Capacidade para elaborar um Plano de Emergências e todas as ações envolvidas 
na sua implantação. 

CONTEÚDO 

Unidade 1 – Análise Risco 
1.1. Histórico, conceitos e definições da Análise de Risco. 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/busca/busca.asp?limpa=1&ordem=disponibilidade&par=OOPPAA&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&nautor=353983&p=1&sid=021615232111020623968821332&k5=3B575E5E&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/busca/busca.asp?limpa=1&ordem=disponibilidade&par=OOPPAA&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&nautor=353984&p=1&sid=021615232111020623968821332&k5=3B575E5E&uid=
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1.2. Risco e perigo. Riscos da operação normal. Riscos Ambientais. 
1.3. Classificação de Risco. Riscos individuais e sociais. 
1.4. Introdução à Análise Qualitativa e Quantitativa de Riscos. 
Unidade 2 - Analise de Risco em Processos Industriais 
2.1. Métodos de Análise de Riscos Indústrias. Características. 
2.2.    Estimativa de riscos. Categorias e freqüências de probabilidades de riscos. 
2.3  Análise Preliminar de Riscos (APR). 
2.4.   Estudo de Perigos e Operabilidade (HAZOP). 
2.4.   Aplicações e estudo de casos. 
Unidade 3 – Gerenciamento de Risco 
3.1. Estrutura e desenvolvimento de Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 
3.2. Elaboração de Mapas de Risco. 
3.3. Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho (PCMAT) 
3.4. Modelos de Gestão de Risco. Planos de Emergência 
Unidade 4 – Estudo de casos práticos.  
4.1. Acidentes ambientais e sua relação com análise de riscos. Casos típicos. 
4.2. Projetos de análise de riscos através da Analise Preliminar do Perigo (APP).  
4.3. Projetos de mapeamento de riscos ambientais. 
4.4. Projetos sobre o levantamento dos aspectos e impactos relacionados à probabilidade de 
ocorrência dos riscos ambientais.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DUARTE, Moacyr. Riscos industriais: etapas para a investigação e a prevenção de acidentes. Rio 
de Janeiro: FUNENSEG, 2002. 
LEMGRUBER, Eduardo Facó (Org.) et al. Gestão de risco e derivativos: aplicações no Brasil. São 
Paulo: Atlas, 2001. 
BRILHANTE, Ogenis Magno; CALDAS, Luiz Querino de A. (Coord.). Gestão e avaliação de risco 
em saúde ambiental. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SEGUROS de risco e ramos diversos. 3. ed. Rio de Janeiro: FU, 2000. 
PONZETTO, G., Mapa de riscos ambientais – Manual prático. Editora LTR.São Paulo. 
SHERIQUE, J., Aprenda como fazer PPRA, PCMAT e MRA. Editora LTR. São Paulo. 
SALIBA, T. M., CORREA, M. A., et all., Higiene do trabalho e programa deprevenção de riscos 
ambientais. Editora LTR. São Paulo, 2001. 
SENAC. PPRA – Mapa de risco – Manual como fazer. SENAC-SP. São Paulo. 

 

Nome da Disciplina: GESTÃO DA QUALIDADE 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Visão histórica da evolução da gestão empresarial e as contribuições das diversas escolas de 
administração para a gestão da qualidade. As idéias, fundamentos e metodologias 
disseminadas pelos precursores dos sistemas da qualidade: Deming, Juran, Ishikauwa, 
Feigenbaun, Crosby e Falconi. Conceitos e fundamentos da gestão organizacional e gestão 
estratégica da qualidade. O Sistema Brasileiro de Conformidade, tipos de certificação de 
conformidade, auditorias, metrologia e sistemas normativos. Aspectos da Normalização: 
objetivos, segurança, proteção ao consumidor, eliminação de barreiras comerciais, 
comunicação, economia e funções do sistema normativo. Sistema de gestão da qualidade - 
Normas ISO 9000:2008 e seus elementos. A Fundação Nacional da Qualidade - FNQ e o Modelo 
de Excelência em Gestão - MEG, nos moldes do Prêmio Nacional da Qualidade – PNQ. 
Clientes: satisfação, valor e retenção 

CONTEÚDO 

UNIDADE I - HISTÓRICO E FILOSOFIA 
1.1  A evolução e o desenvolvimento da qualidade; 
1.2   Histórico da Gestão da qualidade;  
1.3  Consequências da adoção dos conceitos e premissas da Gestão da Qualidade;  
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1.4  Conceitos de Empresa e de Gestão;  
1.5  Considerações básicas de Princípios de Administração  
UNIDADE II - GURUS DA GESTÃO DA QUALIDADE E SUAS LINHAS DE PENSAMENTO 
2.1 Principais linhas de pensamento da qualidade; 
2.2 Definições de qualidade (Edward Deming, Joseph Juran, Philip Crosby, Armand 
Feigenbaum, Kaoru Ishikawa) 
UNIDADE III - A GESTÃO DA QUALIDADE 
3.1 A gestão da qualidade como estratégia competitiva; 
3.2 A importância do estabelecimento da missão, visão de futuro; 
3.3 A qualidade se faz no negócio;  
3.4 A evolução da qualidade nas organizações; 
3.5 Dimensões da qualidade; 
3.6 Conceito de Desempenho;  
3.7 A Trilogia de Juran; 
3.8 A Pirâmide TQM; 
3.9 Os paradigmas de ontem e de hoje; 
3.10 A Gestão do Conhecimento como estratégia de disseminação das informações;  
3.11 Definição de clientes - fornecedores - cadeia cliente - fornecedor - cadeia cliente do 
cliente. 
UNIDADE IV - TÉCNICAS DE MELHORIA DE DESEMPENHO 
4.1 Conceituação de Processos; 
4.2 Os níveis dos processos - do negócio, da organização - das atividades; 
4.3 A importância de conhecer as atividades através do mapeamento dos processos;  
4.4 Estruturas organizacionais flexíveis; 
4.5 Estruturas organizacionais verticalizadas X horizontalizadas; 
4.6 A importância do monitoramento dos processos para obter maior desempenho; 
4.7 Monitoramento do desempenho através de indicadores impulsionadores de desempenho;  
4.8 A aplicação da metodologia Balanced Scorecard (BSC); 
4.9 As perspectivas do BSC; 
4.10 A necessidade de integração das perspectivas; A importância da percepção de que as 
organizações devem estar orientadas para a estratégia; Monitoramento constante das 
demandas do mercado; 
4.11 Criação de um mapa de relacionamento de indicadores impulsionadores de desempenho. 
UNIDADE V - Normas ISO 
5.1 A busca pela certificação através das normas ISO;  
5.2 Os objetivos da normalização;  
5.3 O órgão oficial brasileiro - ABNT;  
5.4 A cronologia das normas ISO;  
5.5 Requisitos básicos da ISO 9001-2000. 
UNIDADE VI - FERRAMENTAS DA QUALIDADE - conceitos e aplicabilidade 
6.1 Ciclo PDCA e SDCA;  
6.2 Brainstorming;  
6.3 Diagrama de causas e efeitos (Diagrama de Ishikawa); 
6.4 Fluxograma; 
6.5 Diagrama de Dispersão; Folha de Verificação; Gráfico de Pareto; Matriz GUT; 5W e 2 H; 5S 
UNIDADE VII - AUDITORIA DA QUALIDADE 
7.1 Propósitos da Auditoria;  
7.2 Motivos de uma Auditoria;  
7.3 A Auditoria de 1ª., 2ª e 3ª. Parte;  
7.4 O perfil do Auditor;  
7.5 A Pirâmide da Documentação. 
7.6 Atividades de Planejamento da Pré-Auditoria; 
7.7 Atividades da Auditoria; 
7.8 Relatório da Auditoria e Atividades de Acompanhamento. 
UNIDADE VIII - PRÊMIO NACIONAL DA QUALIDADE - PNQ 
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8.1 A Fundação pelo Prêmio Nacional da Qualidade (FPNQ) - uma organização que coordenada 
o PNQ;  
8.2 Os fundamentos da excelência;  
8.3 Os modelos de excelência;  
8.4 Os critérios de excelência.        

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

OLIVEIRA, S.B. Gestão por Processos: fundamentos, técnicas e modelos de implementação. 
2ª.Ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2008. 
CARVALHO, Marly Monteiro de; PALADINI, Edson Pacheco (Coord.). Gestão da qualidade: 
teoria e casos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
PALADINI, Edson Pacheco. Gestão Estratégica da qualidade: princípios, métodos e processos. 
São Paulo: Atlas, 2009.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DAMAZIO, Alexo. Administrando com a Gestão pela Qualidade Total. Rio de Janeiro: 
Interciência, 1998. 
GARVIN, David. Gerenciando a Qualidade: a visão estratégica e competitiva, Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 1992. 
OLIVEIRA, Otávio J. (Org.) Gestão da Qualidade: tópicos avançados. São Paulo: Pioneira, 2004. 
PALADINI, Edson Pacheco. Avaliação estratégica da qualidade. São Paulo: Atlas, 2011. 
ROTONDARO, Roberto G;  MIGUEL, Paulo Augusto Cauchick; FERREIRA, Jose Joaquim do 
Amaral. Gestão Da Qualidade. São Paulo: Campus, 2005. 

 

Nome da Disciplina: GESTÃO DE PROJETOS TECNOLÓGICOS 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Introdução.  O Contexto da Gerência de Projetos . Os Processos da Gestão de Projetos.  As 
Áreas de Conhecimento – Aspectos Gerenciáveis em Projetos. Gerenciando um Projeto na 
Prática: Iniciação; Planejamento; Execução; Controle; Encerramento.  

CONTEÚDO 

Unidade 1 : Introdução  
i. Origem da Metodologia, Siglas e Números  
ii. Por que Gerenciar Projetos-  

Unidade 2: O Contexto da Gerência de Projetos  
i. Principais Conceitos: Operações, Projetos, Programas, Portfólios  
ii. Ciclo de Vida e Fases do Projeto  
iii. Influências da Organização  

Unidade 3 : Os Processos da Gestão de Projetos  
i. Iniciação  
ii. Planejamento  
iii. Execução  
iv. Monitoramento e Controle  
v. Encerramento  

Unidade 4: As Áreas de Conhecimento - Aspectos Gerenciáveis em Projetos  
i. Gerenciamento da Integração  
ii. Gerenciamento do Escopo  
iii. Gerenciamento do Prazo  
iv. Gerenciamento do Custo  
v. Gerenciamento dos Riscos  
vi. Gerenciamento dos Recursos Humanos  
vii. Gerenciamento das Comunicações  
viii. Gerenciamento das Aquisições  
ix. Gerenciamento da Qualidade  

Unidade 5: Gerenciando um Projeto na Prática  
i. Iniciação  
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a. Elaborando o Termo de Abertura (Project Charter)  
ii. Planejamento  

a. Planejando e Definindo o Escopo do Projeto  
b. Definindo as Atividades do Projeto  
c. Seqüenciando e Estimando a Duração das atividades  
d. Estimando os Custos e Elaborando o Orçamento do 

Projeto  
e. Planejamento da Qualidade do Projeto  
f. Planejamento das Comunicações  
g. Planejamento Organizacional  
h. Planejamento dos Riscos do Projeto - Identificação, 

Análise Quantitativa e Qualitativa e Desenvolvimento do 
Plano de Respostas  

i. Planejamento das Aquisições  
j. Desenvolvimento do Plano do Projeto  

iii. Execução  
a. Executando o Plano de Projeto  
b. Distribuição das Informações  
c. Desenvolvendo a Equipe do Projeto  
d. Selecionando os Fornecedores  
e. Garantindo a Qualidade do Projeto  
f. Administrando Contratos  

iv. Controle  
a. Controle Integrado de Mudanças  
b. Verificação e Controle do Escopo, Prazo e 

Custo do Projeto  
c. Controle da Qualidade  
d. Monitoramento e Controle dos Riscos  
e. Relatórios de Performance  

v. Encerramento  
a. Encerramento de Contratos  
b. Encerramento Administrativo  
c. Lições Aprendidas - Revisão do Projeto  
d. Entendimento e Benefícios do Gerenciamento de Projetos  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

VARGAS, Ricardo. Gerenciamento de Projetos, 6ª Edição. Rio de Janeiro: Brasport, 2003.  
VARGAS, Ricardo. Manual Prático do Plano de Projeto. Rio de Janeiro: Brasport, 2003. 
VALERIANO, Dalton L. Gerenciamento estratégico e administração de projetos. São Paulo: 
Pearson Education, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PMI. PMBOK® – Project Management Body of Knowledge – 2000.  
MAXIMIANO, Antonio Cézar Amaru. Administração de Projeto. São Paulo: Atlas, 1997. 
PRADO, Darci. Gerenciamento de Projetos nas Organizações. 2. ed. Belo Horizonte: Editora de 
Desenvolvimento Gerencial, 2003. 
DISMORE,Paul. Como se tornar um profissional de Gerenciamento de Projetos, 3ª Edição, 
Editora Qualitymark 
POSSI, Marcus, Capacitação em Gerenciamento de Projetos, RJ, Editora Brasport, 2004 
DISMORE,Paul. Como se tornar um profissional de Gerenciamento de Projetos, 3ª Edição, 
Editora Qualitymark 
POSSI, Marcus, Capacitação em Gerenciamento de Projetos, RJ, Editora Brasport, 2004 

 

Nome da Disciplina: GESTÃO E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 
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Definição legal de Meio Ambiente. A classificação dos tipos de Meio Ambiente: Meio Ambiente 
natural, artificial, cultural e do trabalho. As Responsabilidades Ambientais. O Licenciamento 
Ambiental, suas etapas e competência. Audiência Pública. Os Estudos Ambientais: EIA/RIMA, 
Auditoria Ambiental e suas Responsabilidades Civis. 
Os Sistemas de Gestão Ambiental (SGA): O que são esses SGA, quais as etapas e como 
desenvolver e porque implementar. As Normas ISO Série 14000, os detalhamentos da ISO 
14001 e a adequação entre as normas ISO 9001 e ISO 14001.  

CONTEÚDO 

UNIDADE 1 - LEI 6938/81 E A POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 
1.1 - Introdução 
1.2 - Definição legal de Meio Ambiente 
1.3 - Classificação de Meio Ambiente 
UNIDADE 2 - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 
2.1 - Responsabilidade Civil 
2.2 - Responsabilidade Administrativa 
2.3 - Responsabilidade Criminal 
2.4 - Lei de Crimes Ambientais 
UNIDADE 3 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
3.1 - Licenciamento Ambiental e Licença Administrativa 
3.2 - Etapas do Licenciamento 
3.3 - Competência para o Licenciamento 
3.4 - Audiência Pública 
UNIDADE 4 - ESTUDOS AMBIENTAIS 
4.1 - Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 
4.2 - Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) 
4.3 - Auditoria Ambiental  
4.4 - Responsabilidade Civil 
UNIDADE 5 – SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 
5.1 - O que é Sistema de Gestão Ambiental- 
5.2 - Etapas do Sistema 
5.3 - Como desenvolver um SGA 
5.4 - Por que implementar um SGA- 
UNIDADE 6 – NORMAS ISO SÉRIE 14000 
6.1 - Fundamentos 
6.2 - Histórico 
6.3 - A série ISO 14000 
6.4 - Detalhamento dos requisitos da ISO 14001 
6.5 - Adequação entre as normas ISO 9001 e ISO 14001 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CUNHA, Sandra Baptista da; GUERRA, Antônio Teixeira (Org.). Avaliação e perícia ambiental. 8. 
ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 2007. 
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: 
Saraiva,2004 
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 17. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Malheiros, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRAGA, Benedito et al. Introdução à engenharia ambiental. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2007. 
MOURA, Luiz Antônio Abdala de. Qualidade e gestão ambiental. 4. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
J. de Oliveira, 2004. 
DONAIRE, Denis. Gestão ambiental na empresa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: estratégias de 
negócios focadas na realidade brasileira. 4. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2007. 
VALLE, Cyro Eyer do. Qualidade ambiental: ISO 14000. 4. ed. São Paulo: SENAC, 2002. 
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Nome da Disciplina: HIDRÁULICA 

Créditos Práticos: 2 Créditos Teóricos: 0 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Tópicos de Hidrostática e Hidrodinâmica. Caracterização de descargas para elevação e 
abastecimento hídrico. Estudo de condutos forçados. Estudo de condutos livres. Estudo de 
máquinas elevadoras de água. Introdução à hidrologia. 

CONTEÚDO 

A disciplina aqui apresentada contém créditos práticos que serão cumpridos através de 
experiências ministradas em laboratório com os kits fornecidos pela CIDEPE. Porém, ao longo 
da realização das mesmas, o docente deverá realizar a explanação da teoria de acordo com o 
conteúdo abaixo proposto e, no momento oportuno, aplicar as experiências. Todas as 
experiências estarão disponíveis no plano de aulas da disciplina. 
Hidrostática e Hidrodinâmica 

 Principais propriedades dos fluidos. 
 Teoremas de Pascal, Steven e Arquimedes. 
 Pressão e manometria. 
 Linhas de corrente e Princípio da continuidade. 
 Equação de bernoulli e suas aplicações. 

Medições de descarga 
 Medição e controle de vazão em condutos forçados, como sifões e 

orifícios. 
 Medição e controle de vazão em condutos livres, como canais, por 

exemplo. 
Análise de condutos forçados 

 Apresentação dos tipos de escoamentos existentes e suas classificações 
segundo o critério de Reynnolds. 

 Perdas de carga ao longo de um conduto. 
 Dimendionamento de condutos forçados. 

Análise de condutos livres 
 Análise e caracterização do escoamento em condutos livres. 
 Dimensionamento de canais. 

Apresentação e princípios de máquinas elevadoras de água 
 Estudo de bombas hidráulicas: apresentação de dados técnicos de 

bombas hidráulicas e características das mesmas. 
 Estudo da potência de bombas hidráulicas e projeto de alturas 

manométricas. 
 Apresentação de curvas características de bombas hidráulicas. 
 Manutenção de bombas hidráulicas, levando em conta os fatores que 

podem alterar o seu funcionamento. 
Conceitos básicos de hidrologia 

 Conceito e caracterização de bacias hidrográficas e cursos de água e seus 
componentes 

 Apresentação das principais bacias hidrográficas  cursos de água 
brasileiros. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Hallyday, D. et al. Fundamentos de Física vol 2. 8 ed. Rio de Janeiro. LTC, 2009. 
Muhson, B. R. et al. Introdução a Engenharia de Sistemas Térmicos 1 ed. Rio de janeiro. LTC, 
2005. 
Çengel, Y. A. et al. Mecânica dos Fluidos: Fundamentos e Aplicações 1 ed. AMGH, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

McDonald, A.T.-Introdução à Mecânica dos Fluidos: Fundamentos e Aplicações- 6 ed- Rio de 
Janeiro: LTC, 2006. 
Cutnell, J. D.- Física vol 1: Fundamentos e Aplicações- 6 ed- Rio de Janeiro: LTC, 2006. 
Tipler, P. A.- Física para cientistas e Engenheiros vol 1- 6 ed- Rio de Janeiro: LTC, 2009. 
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Serway, R. A.- Princípios de Física vol 2- 1 ed- Rio de Janeiro: Cangage Learning, 2004 
Azevedo Netto, J. M. et al..Manual de Hidráulica. São Paulo: Edgard Blucher, 1999. 

 

Nome da Disciplina: HIDROLOGIA 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Gestão de recursos hídricos: Conceitos, marco referencial e desenvolvimento sustentável; 
Bacia hidrográfica. Ciclo hidrológico. Fórmulas empíricas para quantificação do ciclo da água. 
Legislação para uso dos recursos hídricos: Formas de gestão, organização dos processos e 
aspectos institucionais; Gerenciamento de recursos hídricos no Brasil: Fundamentos, objetivos. 
Diretrizes e planos da política nacional dos recursos hídricos; Comitês de Bacias Hidrográficas, 
constituição e composição. Classificação das águas, outorgas e cobrança pela água. Princípios e 
conceitos sobre impactos ambientais em bacias hidrográficas. Conservação dos recursos 
hídricos.  

CONTEÚDO 

UNIDADE 1. HIDROLOGIA APLICADA 
 Disponibilidade e demanda hídrica no Brasil e no Mundo. 
 Ciclo hidrológico.  
 Precipitação. Interceptação. Evaporação e evapotranspiração.  
 Infiltração e armazenamento no solo.  
 Escoamento superficial. Fluxo subterrâneo.  

UNIDADE 2. DRENAGEM URBANA 
 Hidrologia aplicada à drenagem urbana. 
 Controle de cheias urbanas; qualidade das águas urbanas. 
 Estruturas hidráulicas de águas pluviais. 

UNIDADE 3. RECURSOS HÍDRICOS: ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 
 Fundamentos da gestão de recursos hídricos.  
 Características dos recursos hídricos e usos da água.  
 Legislação para uso dos recursos hídricos.  
 Outorga de direito e cobrança pelo uso da água. 

UNIDADE 4. GESTÃO E MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 
 Poluição hídrica,qualidade da água e monitoramento 
 Diagnóstico e adequação ambiental de bacias hidrográficas. 
 Gerenciamento e manejo de mananciais em meio rural. 
 Funcionamento e organizações de comitês. Sistema de fiscalização. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PRESS, Frank,  SIEVER, Raymond, JORDA, Thomas, GROTZINGER, John. Para entender a Terra. 
4.ed. Artmed / Bookman, 2006 
PHILIPPI, Arlindo Jr., Saneamento, saúde e ambiente. 1.ed. Manole, 2005 
Magalhães Jr. Antonio Pereira., Indicadores Ambientais e Recursos Hídricos. Editora BERTRAND 
BRASIL, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Cirilo, Jose Almir., Bulhões, Carlos André., Geopreocessamento em Recursos Hídricos. Editora 
ABRH, 2001. 
Machado, Paulo Affonso Leme.  Recursos Hidricos - Direito Brasileiro e Internacional. Editora: 
MALHEIROS, 2002. 
Vieira, Vicente de Paula., Análise de Risco em Recursos Hídricos. Editora ABRH., 2005.  
Lendrich, Roberto., Drenagem Urbana e Controle da Erosão Urbana. Editora: CHAMPAGNAT, 
1997. 
Braga, Benedito e Hespanhol, Ivanildo.,  Introdução à Engenharia Ambiental. Editora: PRENTICE 
HALL BRASIL, 1995. 

 

Nome da Disciplina: INSTALAÇÕES PREDIAIS - ELÉTRICAS 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?pagina=1&precomax=0&par=131423&cidioma=&ordem=disponibilidade&nautor=406531&neditora=22128&n1=13&n2=0&n3=0&palavratitulo=&palavraautor=&palavraeditora=&palavraassunto=&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&sid=02161523211417578933250311&k5=6D4875A&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=132103&nautor=83798&refino=1&sid=02161523211417578933250311&k5=7F54018&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=132103&tipo_pesq=editora&neditora=3558&refino=2&sid=02161523211417578933250311&k5=7F54018&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?pagina=1&precomax=0&par=131423&cidioma=&ordem=disponibilidade&nautor=9002974&neditora=22123&n1=21&n2=2&n3=0&palavratitulo=&palavraautor=&palavraeditora=&palavraassunto=&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&sid=02161523211417578933250311&k5=6D4875A&uid=
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EMENTA 

Núcleo Temático - Tecnologia 
Normas Técnicas Brasileiras pertinentes ao tema. 
Noções básicas de nomenclatura de materiais para instalações elétricas. 
Dimensionamento de Projetos de Instalações Prediais Elétricas de baixa complexidade. 

CONTEÚDO 

Unidade 1 - Normas Técnicas Brasileiras pertinentes ao tema. 
1.1  Normas para instalações elétricas de baixa tensão. 
Unidade 2 - Noções básicas de nomenclatura, simbologia e materiais para instalações elétricas. 
2.1 Nomenclatura dos diversos elementos e componentes das redes de instalações elétricas 
em geral. 
2.2 Principais materiais constituintes das tubulações, condutores e conexões das redes de 
instalações elétricas. 
2.3 Simbologia empregada na elaboração dos projetos de instalações elétricas. 
Unidade 3 - Princípios para elaboração de projetos de instalações elétricas de baixa tensão. 
3.1 Conceitos e Critérios para elaboração dos projetos 
3.2 Confiabilidade, Acessibilidade, Flexibilidade e Reserva de Carga.  
Unidade 4 - Etapas de Elaboração do Projeto 
4.1 Informações Preliminares: Quantificação do Sistema, Determinação do Padrão de 
Atendimento, Desenho das Plantas, Dimensionamentos, Quadros de Distribuição e Diagramas. 
4.2 Elaboração de Detalhes Projetivos: Detalhes Construtivos, Memorial Descritivo, Memorial 
de  Cálculo, Elaboração da Lista de Material. 
Unidade 5 – Elaboração de Projetos Prediais Elétricos de Baixa Tensão. 
5.1 Previsão de Cargas da Instalação Predial Elétrica 
5.2 Demanda de Energia de uma Instalação Elétrica 
5.3  Fator de Potência 
5.4  Fator de Demanda 
5.5 Dimensionamento de Condutores 
5.6 Dimensionamento de Eletrodutos 
5.7 Dispositivos de Proteção 
5.8 Locação de Pontos Elétricos 
5.9 Divisão de Circuitos 
5.10 Diagramas Unifilares 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CREDER, Hélio: Instalações Elétricas. Rio de Janeiro: LTC: 1997. 
LIMA Filho, Domingos L.: Projetos de Instalações Elétricas Prediais.. São Paulo: Érica: 1999. 
COTRIM, Ademaro A.M.B.: Instalações Elétricas. São Paulo: Pearson, 5ª Edição, 2008.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MAMEDE Filho, João, Instalações Elétricas Industriais. Rio de Janeiro: LTC: 5ª Ed., 1997. 
Manual Pirelli de Instalações Elétricas. São Paulo: Pini: 2ª Ed., 1999. 
MOREIRA, Vinicius de A.: Iluminação Elétrica. São Paulo: Blücher: 2001. 
NISKIER, Júlio; MACINTYRE, Archibald J.: Instalações Elétricas. Rio de Janeiro: LTC: 3ª Ed., 1996. 

 

Nome da Disciplina: INSTALAÇÕES PREDIAIS - HIDRÁULICAS 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 1 

EMENTA 

Normas Técnicas Brasileiras pertinentes ao tema. Noções básicas de nomenclatura e materiais 
para instalações hidráulicas. Dimensionamento de Redes de Água Potável (fria e quente). 
Dimensionamento de Águas Servidas (esgoto sanitário). Fundamentos Teóricos para 
Reaproveitamento de Águas Pluviais / Servidas 

CONTEÚDO 

Unidade 1 - Normas Técnicas Brasileiras pertinentes ao tema. 
1.1  Normas para instalações de água fria. 
1.2  Normas para instalações de água quente. 
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1.3  Normas para instalação de águas servidas. 
1.4  Normas para instalações de combate à incêndio. 
1.5  Normas para instalações de gás encanado. 
Unidade 2 - Noções básicas de nomenclatura e materiais para instalações hidráulicas. 
2.1 Nomenclatura dos diversos elementos e componentes das redes de instalações hidráulicas 
em geral. 
2.2 Principais materiais constituintes das tubulações e conexões das redes de instalações 
hidráulicas. 
Unidade 3 - Dimensionamento de Redes de Água Potável (fria e quente). 
3.1 Dimensionamento de redes de Água Fria 
3.2 Dimensionamento de redes de Água Quente. 
3.3 Dimensionamento de aquecedores de passagem, de acumulação e solar. 
Unidade 4 - Dimensionamento de Águas Servidas (esgoto sanitário). 
4.1 Dimensionamento de redes de Esgotamento Sanitário. 
Unidade 5 - Fundamentos Teóricos para Reaproveitamento de Águas Pluviais / Servidas. 
5.1 Instalações de redes de reaproveitamento de Águas Pluviais. 
5.2 Instalações de redes de reaproveitamento de Águas Servidas (esgoto sanitário). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CREDER, Hélio: Instalações Hidráulicas e Sanitárias. Rio de Janeiro: LTC: 1999. 
Manual Técnico de Instalações Hidráulicas e Sanitárias. São Paulo: Pini: 1991. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AZEVEDO Netto, José M. de: Manual de Hidráulica. São Paulo: Blücher: 1998. 
BORGES, Ruth S.; BORGES, Wellington L.: Manual de Instalações Hidráulico-Sanitárias e de Gás. 
São Paulo: Pini: 2000. 
BOTELHO, Manoel H. C.: Águas de Chuva: engenharia das águas pluviais nas cidades. São 
Paulo: Blücher: 1998. 
MELO, Vanderley.; AZEVEDO Netto, José M. de: Instalações Prediais Hidráulico-Sanitárias. São 
Paulo: Blücher: 1997.  

 

Nome da Disciplina: INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Fundamentos da Administração. O processo administrativo. Áreas funcionais da 
Administração. 

CONTEÚDO 

Unidade I - Fundamentos da Administração 
1.1 -  As empresas e o conceito de Administração 
1.2 -  As organizações e seus níveis 
1.3 -  Os recursos das empresas 
Unidade II –O processo administrativo: 
2.1 - Planejamento 
2.2 - Organização 
2.3 - Direção 
2.4 - Controle. 
Unidade III – Áreas funcionais da Administração: 
3.1 - Operações 
3.2 - Marketing 
3.3 - Recursos Humanos 
3.4 - Finanças.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SOBRAL, Filipe; PECI, Alketa. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2008. 
KWASNICKA, Eunice Lacava. Introdução à administração. 6ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 
2004. 
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LACOMBE, Francisco José Masset; HEILBORN, Gilberto. Administração: princípios e tendências. 
2. ed. rev. e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. Campus Elsevier: São Paulo, 
2007. 
NOGUEIRA, Arnaldo José França Mazzei. Teoria Geral da Administração para o século XXI. São 
Paulo: Ática, 2007. 
STONER, James Arthur Finch; FREEMAN, R. Edward. Administração. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 
1999. 
MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Introdução à administração. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Atlas, 2007. 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração para empreendedores: fundamentos de 
criação e da gestão de novos negócios. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 

 

Nome da Disciplina: INTRODUÇÃO AO CÁLCULO DIFERENCIAL 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 2 

EMENTA 

Funções, Função Constante, Função Linear, Função Afim, Função Quadrática, Função Modular, 
Função Exponencial e Função Logarítmica. Noções de Limites e Continuidade.  

CONTEÚDO 

UNIDADE 1 - FUNÇÃO AFIM OU POLINOMIAL DO 1º GRAU 
1.1. Definição  
1.2. Gráfico  
1.3. Variação do sinal  
1.4. Inequação produto e inequação quociente  
1.5. Aplicações  
UNIDADE 2 -  FUNÇÃO QUADRÁTICA OU POLINOMIAL DO 2º GRAU 
2.1. Definição  
2.2. Gráfico  
2.3. Pontos notáveis da parábola 
2.4. Variação de sinal  
2.5. Inequação do 2º grau 
2.6. Inequação produto e inequação quociente 
2.7. Aplicações  
2.8. Máximos e Minimos 
UNIDADE 3 - FUNÇÃO MODULAR 
3.1. O conceito de módulo 
3.2. Conceituação de função modular 
3.3. Gráfico de função modular 
3.4. Equações modulares 
3.5. Inequações modulares 
UNIDADE 4 - FUNÇÃO EXPONENCIAL 
4.1. Potenciação; propriedades 
4.2. Equações exponenciais 
4.3. Função exponencial – definição e representação gráfica 
4.4. Aplicações 
UNIDADE 5 - FUNÇÃO LOGARÍTMICA 
5.1. Logaritmo de um número – definição 
5.2. Propriedades  
5.3. Equações logarítmicas 
5.4. Função logarítmica – definição e representação gráfica 
UNIDADE 6 - FUNÇÕES BÁSICAS TRIGONOMÉTRICAS 
6.1. Razões Trigonométricas 
6.2. Arcos e ângulos 
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6.3. Circulo Trigonométrico 
6.4. Funções trigonométricas básicas: seno, cosseno e tangente 
6.5. Identidades Trigonométricas 
UNIDADE 7 – LIMITES E CONTINUIDADE 
7.1. Noção intuitiva e definição informal de limite 
7.2. Propriedades básicas de limite 
7.3. Continuidade 
7.4. Limites laterais 
7.5. Limites envolvendo infinito 
7.6. Assintotas verticais e horizontais 
7.7. Definição formal de limite 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DE MAIO (coordenador), BARBONI, AYRTON, PAULETTE, WALTER. Fundamentos de 
Matemática - Cálculo e Análise 
GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um Curso de Cálculo - Volume 1 
FLEMMING e GONÇALVES.   Calculo A  .  Editora:Pearson Education-Ano:2006 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

WAITS, Bert K.; FOLEY, Quegory D.; DEMANA, Franklin. Pré-cálculo. São Paulo: Addison Wesley, 
2008 
MEDEIROS, Valéria Zuma (Coord.). Pré-cálculo. São Paulo: Pioneira, 2006. 
IEZZI, Gelson et al. Matemática: ciência e aplicações. São Paulo: Atual, 2003. v.1 
Cálculo: Função de uma e várias variáveis - Morettin-Editora: Saraiva -2003 
BOULOS, Paulo; ABUD, Zara Issa. Cálculo diferencial e integral. 2. ed. rev e ampl. São Paulo: 
Pearson Makron Books, 2006. v. 

 

Nome da Disciplina: INVESTIGAÇÃO DE CAMPO E REMEDIAÇÃO 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Definições básicas dos conceitos mundialmente adotados tecnicamente (linguagem técnica 
ambiental). Área pontencialmente contaminada, área suspeita de contaminação, área 
contaminada, investigação preliminar, investigação confirmatória, investigação detalhada, 
análise de risco, ensaio piloto, remediação ambiental, monitoramento ambiental, gestão 
ambiental, aquíferos dentre outros. 

CONTEÚDO 

Unidade 1 – Planejamento de Investigação de Campo 1.1. Informações prévias relevantes 1.2. 
amostragem: tipos de amostras, amostradores, qualidade de amostras Unidade 2 – Ensaios de 
Campo 2.1. Sondagens: SPT, SPT-T, rotativa e mista 2.2. CPT, CPT-U 2.3. Ensaio de palheta in 
situ 2.4. Ensaios de permeabilidade em campo 2.5 Noções de métodos geofísicos de 
investigação 2.6. Estudo de caso – Campanha de investigação Unidade 3 – Monitoramento e 
instrumentação 3.1. Placas e marcos superficiais 3.2. Medidor de nível d’água 3.3. Piezômetro 
3.4. Inclinômetro 3.5. Estudo de caso – Projeto de monitoramento Unidade 4 – Contaminantes 
4.1. Características de contaminantes. Classificação de resíduos 4.2. Noções de transporte de 
contaminantes 4.3. Noções da base jurídica. Papel dos órgãos fiscalizadores em 
empreendimentos potencialmente poluidores 4.4. Passivo ambiental. Estudo de caso – Passivo 
ambiental Unidade 5 - Investigação de campo de áreas degradadas 5.1. Técnicas invasivas e 
não-invasivas 5.2. Amostradores de solo, água, vapor 5.3. Contaminação cruzada. 
Representatividade de amostras 5.4. Sistemas de monitoramento 5.5. Estudo de caso – 
Investigação de campo de área contaminada Unidade 6 – Técnicas de Remediação 6.1. Noções 
de caracterização geomorfológica e hidrológica da pluma de contaminação 6.2. Técnicas de 
remediação: encapsulamento, extração, incineração, fitorremediação, biorremediação, 
eletrocinética, barreiras reativas. 6.3. Estudo de caso – Projeto de remediação 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Avaliação de Impactos Ambiental: conceitos e mátodos; Sánshez, Luis Henrique - São Paulo: 
Editora Oficina de Textos, 2006 
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Desengenharia - Passivo Ambiental na Desativação de Empreendimentos Industriais; Sánshez, 
Luis Henrique - São Paulo - Editora Universidade de São Paulo, 2001 
Gestão Ambiental na Indústria; Gusmão. Antônia Carlos de Freitas, Rio de Janeiro - Editora 
SMS Digital, 2009 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BEDIENT, F. B., RIFAI, H. S., NEWELL, C. J., 1994, Groundwater Contamination – Transport and 
Remediation. Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, EUA, pp. 542.  
Fetter, C. W., 1993, Contaminant Hydrogeology. 1 ed. Department of geology University of 
Winsconsin-Oshkosh, pp. 400.  
Fetter, C. W., 1994, Applied Hydrogeology. 3 ed. Macmillan College Publishing Company, Inc, 
pp. 691. FREEZE, R. A., CHERRY, J.A., 1979, Groundwater. Englewood Cliffs, N. J., Prentice Hall, 
pp. 604.  
LIMA, MARIA J.C.P.A , 1979, Prospecção Geotécnica do Subsolo. Livros Técnicos e Científicos, 
Rio de Janeiro, Brasil, pp. 104.  
MACKAY, D.M; ROBERTS, P.V. ; CHERRY, J. A., 1985, Transport of Organics Contaminants in 
Groundwater. Environmental Science Technology. v 19, n5, pp. 384-392. MITCHELL, J.K., 1993, 
Fundamentals of Soil Behavior. 2 ed. EUA, John Willey & Sons, pp. 437.  
TELFORD, W. M. GELDART, L. P.; SHERRIF, R. E., 1990, Applied Geophysics. Cambridge, 
Cambridge University Press, pp. 770. U.S. Environmental Protection Agency., 1993, Subsurface 
Characterization and Monitoring Techniques: a desk reference Guide, Vol. 1 (EPA/625/R-
93/003a). Cincinnati: Center for Environmental Research Information, U.S. Environmental 
Protection Agency. 

 

Nome da Disciplina: LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I 

Créditos Práticos: 2 Créditos Teóricos: 0 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Operadores aritméticos e lógicos. Entrada e saída. Comandos de atribuição, seleção e 
repetição. Vetores. Funções. Arquivos. Técnicas de Programação. 

CONTEÚDO 

Unidade I - COMANDOS E OPERADORES 
1.1 Operadores aritméticos e lógicos 
1.2 Declaração de variáveis 
1.3 Comando de atribuição 
1.4 Comandos de seleção: if, switch 
1.5 Comandos de repetição: for, while, do – while 
Unidade II - ARRANJOS UNIDIMENSIONAIS E MULTIDIMENSIONAIS 
2.1 Vetores 
2.2 Matrizes 
2.3 Vetores de caracteres 
Unidade III - FUNÇÕES 
3.1 Funções pré-definidas 
3.2 Passagem de parâmetros por valor 
Unidade IV - MANIPULAÇÃO DE ARQUIVOS 
4.1 Introdução a arquivos 
4.2 Arquivos texto e arquivo binário. 
4.3 Elaboração de Programas em Problemas computacionais na área de Engenharia 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DEITEL, Harvey M.; DEITEL, Paul J. C como programar. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 
SCHILDT, Herbert. C, completo e total. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: McGraw-Hill, 2006. 
KERNIGHAN, Brian W.; RITCHIE, Dennis M. C: a linguagem de programação padrão ANSI. Rio de 
Janeiro: Campus, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CASTRO, J. - Linguagem C na prática. Ciência Moderna 
DAMAS, Luís. Linguagem C. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 
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MANZANO, José Augusto N. G. Estudo dirigido de linguagem C. 8. ed. São Paulo: Érica, 2004. 
MIZRAHI, Victorine Viviane. Treinamento em linguagem C. São Paulo: Makron, c1990-1995. 2 
v. 
TANENBAUM, Aaron M; LANGSAM, Yedidyah; AUGENSTEIN, Moshe J. Estruturas de dados 
usando C. São Paulo: Makron, 1995. 

 

Nome da Disciplina: LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 

Créditos Práticos: 2 Créditos Teóricos: 0 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Organização de Computadores; lógica de programação; algoritmos e formas de representação; 
linguagens de programação; estrutura seqüencial; modularização; estruturas de tomada de 
decisão; estruturas de repetição 

CONTEÚDO 

Unidade I – INTRODUÇÃO À LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 
1.1 Histórico 
1.2 Organização de Computadores 
1.3 Lógica e lógica de programação 
1.4 Algoritmos e formas de representação 
1.4.1 Fluxograma 
1.4.2 Portugues estruturado 
1.5 Linguagens de programação 
Unidade II – ESTRUTURA SEQUENCIAL 
2.1 – Análise dos problemas 
2.2 – Algoritmos 
2.3 – Recursos para composição dos blocos lógicos 
2.2.1 Memória 
2.2.2 Dados: tipos, constantes e variáveis 
2.2.3 Expressões aritméticas 
2.2.4 Atribuição de valores 
2.2.5 Entrada de dados 
2.2.6 Saída de dados 
2.2.7 Comentários 
2.4 – Recursos para desenvolvimento de programas 
2.3.1 – Ambiente de programação 
2.3.2 – Estrutura básica de um programa 
2.3.3 - Recursos da linguagem de programação 
2.5 – Desenvolvimento de programas para problemas seqüenciais 
Unidade III - MODULARIZAÇÃO 
3.1 - Decomposição em módulos: funções e procedimentos 
3.2 – Funções pré-definidas pela linguagem de programação 
3.3 – Construção de funções 
3.3.1 Escopo de variáveis 
3.3.2 Tipo 
3.3.3 Passagem de parâmetros 
3.4 – Desenvolvimento de programas com utilização de funções 
Unidade IV – ESTRUTURAS DE TOMADA DE DECISÃO 
4.1 – Análise dos problemas 
4.2 – Criação de Algoritmos 
4.3 – Recursos lógicos 
4.2.1 Estrutura de seleção simples 
4.3.2 Estrutura de seleção composta 
4.3.3 Estruturas de seleção aninhadas 
4.3.3 Estrutura de múltipla escolha 
4.4 - Recursos da linguagem de programação 
4.5 – Desenvolvimento de programas e funções com tomadas de decisão 



 

     

 

 

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 

     

 

 

 

   

   

 
    

     

Unidade V – ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO 
5.1 – Análise dos problemas 
5.2 -  Criação de Algoritmos 
5.3 – Recursos lógicos 
5.3.1 Repetição com teste no início 
5.3.2 Repetição com teste no final 
5.3.3 Repetição com variável de controle 
5.4 - Recursos da linguagem de programação 
5.5 – Desenvolvimento de programas e funções com tomadas de decisão e repetição 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ASCENCIO. A. F. Gomes; CAMPOS, E. A. Veneruchi de; Fundamentos da programação de 
Computadores, 2ed., São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007 
FARRER, Harry et al. Algoritmos estruturados. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 
MANZANO, José Augusto Navarro Garcia; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de Algoritmos: lógica para 
desenvolvimento de programação de computadores. 17. ed. São Paulo: Érica, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BROOKSHEAR, J. Glenn. Ciência da computação: uma visão abrangente. 5. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2000. 
GUIMARÃES, Ângelo de Moura; LAGES, Newton Alberto de Castilho. Algoritmos e estruturas de 
dados. Rio de Janeiro: LTC, 1994. 
FORBELLONE, Andre Luiz Villar; EBERSPACHER, Henri Frederico. Lógica de 
programação: a construção de algoritmos e estrutura de dados. 3. ed. São Paulo: 
UCCI, Waldir; SOUSA, Reginaldo Luiz; KOTANI, Alice Mayumi. Lógica de programação: os 
primeiros passos. 9.ed. São Paulo. São Paulo: Ética, 2001. 

 

Nome da Disciplina: LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Logística; Identificação das Necessidades de Suprimentos; Técnicas de armazenagem e 
movimentação interna; Controle de estoques e ressuprimento; Qualidade aplicada a Logística; 
Gerenciamento da logística de distribuição e transporte. 

CONTEÚDO 

Unidade 1: As Funções da Logística 
1.1 Conceito de administração de materiais 
1.2 Conceito de suprimentos 
1.3 Conceito de logística 
1.4 As funções da Logística  
Unidade 2: Estrutura Organizacional da Operação Logística 
2.1 As funções da área de materiais  
2.2 Estrutura Organizacional 
2.2.1 Divisão de sub-funções 
2.2.2 Centralização e descentralização 
2.3 Recursos Humanos na administração de material 
2.4 Gerência integrada de materiais 
Unidade 3: Identificação das Necessidades de Suprimentos 
3.1 Identificação das necessidades 
3.2 Conceituação de demanda 
3.3 Tipos de demanda 
3.4 Cálculos aplicados 
3.5 Segmentação mercadológica 
Unidade 4: Técnicas de Armazenagem e Movimentação Interna 
4.1 Conceitos básicos 
4.2 Instalações de armazenagem  
4.2.1 Arranjo físico 
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4.2.2 Dispositivos de Armazenagem 
4.2.3 Equipamentos de movimentação 
4.3 Controle de materiais  
4.3.1 Finalidade 
4.3.2 Fichas de controle 
4.4 Recebimento de materiais 
4.4.1 Inspeção de materiais 
4.4.2 Documentação 
4.5 Guarda e Conservação 
4.5.1 Locais de estocagem 
4.5.2 Conservação de Materiais 
4.6 Embalagem e Acondicionamento 
4.7 Técnicas de armazenagem 
4.8 Expedição de Materiais 
4.8.1 Preparação de materiais 
4.8.2 Documentação 
4.9 Avaliação do Almoxarifado 
4.9.1 Inventário 
4.9.2 Índices de custos de movimentação e armazenagem 
4.9.3 Índices de utilização de espaço e de equipamento 
Unidade 5: Controle de Estoques e Ressuprimento 
5.1 Conceituação de estoque 
5.2 Dimensionamento de estoques 
5.3 Avaliação de estoques 
5.4 Custos de estoque 
5.5 Estoque de segurança 
5.6 Métodos básicos de ressuprimento 
5.7 Modelos analíticos de estoques 
5.8 Sistemas de controles de estoques 
5.9 Just-in-Time 
5.10 Kanban 
5.11 Classificação 
5.11.1 Métodos e processos de implantação 
5.11.2 Método de Análise ABC 
5.12 Padronização de Materiais 
5.12.1 Conceitos e objetivos  
5.12.3 Métodos e processos de padronização 
5.13 Codificação de Materiais 
5.13.1 Conceito e objetivos  
5.13.2 Métodos e processos 
5.14 Especificação 
5.14.1 Conceito e objetivos  
5.14.2 Métodos e processos 
Unidade 6: Qualidade Aplicada a Logística 
6.1 Conceito de qualidade  
6.2 Abrangência da qualidade em compras 
6.3 Compreensão da ordem de compra 
6.4  Emissão dos pedidos 
Unidade 7: Gerenciamento da Logística de Distribuição e Transporte  
7.1 Conceito de distribuição 
7.2 Conceito de transporte 
7.3 Modais de transporte 
7.4 Custos em transportes  
7.5 Avaliação e roteirização 
7.6 Cálculo de frete  
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7.7 Transporte internacional 
Unidade 8: Sistemas de Informações Gerenciais e Planejamento de Frotas 
8.1 A Tecnologia da Informação em Logística 
8.2 Sistemas de Informações Gerenciais 
8.3 Gerenciamento de Frotas  
8.4 Eficiência e Eficácia 
8.5 Planejamento estratégico aplicado a distribuição 
8.6 Níveis de planejamento  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração de materiais. 1. ed. São Paulo: Elsevier, 2005. 
ARNOLD, J.R. Tony.  Administração de materiais. São Paulo, Atlas, 2008 
CARDOSO, Luiz Cláudio dos Santos. Logística do petróleo: transporte e armazenamento. Rio de 
Janeiro: Interciência, 2004.    

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SARACENI, Pedro Paulo. Transporte Marítimo de Petróleo e Derivados. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2006.  . 
BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial. Tradução 
Raul Rubenich. Porto Alegre: Bookman, 2008 
MOURA, Reinaldo. Kaban : a simplicidade do controle da produção. 6.ed. São Paulo: IMAM, 
2003. 
ALVARENGA, Antônio Carlos. Logística aplicada: suprimento e distribuição física. 3. ed. São 
Paulo: E. Blücher, 2008 
CHING, H.Y. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada: supply chain. São Paulo, 
1999. 

 

Nome da Disciplina: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

Créditos Práticos: 2 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Principais características físicas e mecânicas dos materiais, Aglomerantes, Agregados para 
concreto, Características do concreto de cimento, Aditivos,  Portland, Materiais Betuminosos, 
Metais, Materiais Poliméricos, Ensaios de Laboratório 

CONTEÚDO 

1 - Introdução  
1.1   - Materiais empregados nas construções 
1.2   Propriedades físicas e mecânicas dos materiais 
1.3   – Ensaios de caracterização de materiais e normas técnicas.  
2       – Aglomerantes aéreos 
2.1   - Cal  
2.2   – Gesso 
3       – Aglomerante hidráulico: cimento Portland 
3.1 Processo de fabricação. 
3.2 Componentes e compostos do cimento Portland 
3.3 Hidratação do cimento Portland 
3.4 Propriedades dos cimentos: massa especifica, finura, tempo de pega, resistência e 
estabilidade de volume. 
3.5 – Tipos de cimentos e aplicações 
4       -  Concreto de cimento Portland 
4.1 Composição 
4.2 Agregados 
4.2.1 Composição 
4.2.2 Granulometria 
4.2.3 Características físicas dos agregados 
4.3 Água de amassamento e aditivos 
4.4 Propriedades do concreto fresco 
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4.5 Propriedades do concreto endurecido 
4.6 Dosagem Experimental 
4.7 Controle tecnológico  
5 - Metais 
5.1 Propriedades dos metais 
5.2 Produtos siderúrgicos 
5.3 Tratamentos térmicos e processamento dos aços 
6 - Materiais Betuminosos 
6.1 Principais características 
6.2 Aplicações 
7 - Materiais Poliméricos 
7.1 Principais características 
7.2 Aplicações 
8 Ensaios de Laboratório 
8 Ensaios de Laboratório 
8.1 – Finura de cimento Portland 
8.2 – Massa específica de cimentos 
8.3 – Tempo de pega de cimentos 
8.4 – Massa específica de areia e massa específica de brita 
8.5 – Granulometria de areias 
8.6 – Gralulometria de brita 
8.7 – Ensaio de abatimento 
8.8 – Ensaio de resistência à compressão do concreto 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAUER, Luiz Alfredo Falcão. Materiais de construção. 5. ed. rev. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 2 v 
GUIMARÃES, José Epitacio Passos. Cal: fundamentos e aplicações na engenharia civil. 2. ed. 
Pini - São Paulo 
PETRUCCI, Eladio G. R. Materiais de construção. 11. ed. São Paulo: Ed Globo, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 

Nome da Disciplina: MECÂNICA DOS SOLOS 

Créditos Práticos: 2 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

A ciência da Mecânica dos Solos. Características gerais dos solos. Propriedades e índices dos 
solos. 
Estruturas dos solos e classificação. Compactação, capilaridade e permeabilidade dos solos. 
Estudo das 
tensões nos solos. Resistência ao cisalhamento. Investigações geotécnicas. 

CONTEÚDO 

Unidade 1 - A ciência da Mecânica dos Solos 
1.1. Histórico e evolução 
1.2. A Mecânica dos Solos no Brasil 
Unidade 2 - Características Gerais 
2.1. Origem, formação, tipos, química e mineralogia dos solos 
2.2. Solos residuais e sedimentares 
Unidade 3 - Propriedades e índices dos solos 
3.1. Índices físicos 
3.2. Granulometria 
3.3. Estados de consistência 
3.4. Ensaios de laboratório 
Unidade 4 - Estrutura dos solos 
4.1. Solos finos e solos granulares 
4.2 Amolgamento e sensibilidade das argilas 



 

     

 

 

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 

     

 

 

 

   

   

 
    

     

4.3 Tixotropia 
Unidade 5 - Classificação dos solos 
5.1. Genética 
5.2. Granulométrica 
5.3 MCT/MCV (solos tropicais) 
Unidade 6 - Compactação e CBR 
6.1 Ensaios de laboratório 
6.2 Energias de compactação 
6.3 Controle de compactação no campo 
6.4 Equipamentos de compactação 
Unidade 7 - Capilaridade e permeabilidade dos solos 
7.1 Tensão Capilar 
7.2 Percolação de água, redes de fluxo, gradiente hidráulico 
7.3 filtros de proteção em obras de terra 
7.4 Ensaios de laboratório 
Unidade 8 - Introdução ao estudo de tensões no solo 
8.1 Tensões principais, círculo de Mohr 
8.2 Principio das tensões efetivas 
8.3 Distribuição de tensões no solo 
8.4 Tensões geostáticas e acréscimo de tensões 
8.5 Teoria de Boussinesq 
Unidade 9 - Estabilização dos solos 
9.1. Granulométrica, com cimento, cal e outros produtos químicos 
9.2. Ensaios de laboratório 
Unidade 10 - Investigação geotécnica 
10.1 Amostragem, prospecção e sondagens 
10.2 Perfis geotécnicos 
Unidade 11 - Resistência ao cisalhamento dos solos 
11.1 Resistência dos solos arenosos e dos solos argilosos 
11.2 Critérios de ruptura 
11.3 Parâmetros de resistência 
Unidade 12 - Compressibilidade e adensamento dos solos 
12.1 Teoria do adensamento dos solos 
12.2 Solos compressíveis, parâmetros de compressibilidade 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CRAIG, Robert F. Mecânica dos solos. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 
PINTO, Carlos de Sousa. Curso básico de mecânica dos solos. 3. ed. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2006. 
CAPUTO, Homero Pinto. Mecânica dos solos e suas aplicações. 6. ed. rev. e ampl. Rio de 
Janeiro: LTC, 2003. v. 3v. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GUIDICINI, Guido; NIEBLE, Carlos Manoel. Estabilidade de taludes naturais e de escavação. 2. 
ed. São Paulo: E. Blücher, 2006. 
MASSAD, Faiçal. Obras de terra: curso básico de geotecnia. São Paulo: Oficina de Textos, 2003. 
PINTO, Carlos de Sousa. Curso básico de mecânica dos solos. 3. ed. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2006. 
LEPSCH, Igo F.. Formação e conservação dos solos. São Paulo: Oficina de Textos, 2002. 
LAMBE, T. William; WITMAN, Robert V. Mecanica de suelos. México: Limusa, 1974. 

 

Nome da Disciplina: MECÂNICA GERAL 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 2 

EMENTA 

Vetores força. Equilíbrio de um ponto material no espaço, corpos rígidos: sistemas 
Equivalentes de força. Equilíbrio de corpos rígidos. Equilíbrio em três dimensões. Forças em 
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vigas. Geometria das massas. 

CONTEÚDO 

Unidade I – Conceitos de Vetores Força. 
 Componentes cartesianas de uma força no espaço. 
 Vetores posição. 
 Vetor força orientado ao longo de uma reta.  
 Força definida por seu modulo e dois pontos de sua linha de ação.  
 Adição de forças concorrentes no espaço. 

Unidade II – Equilíbrio de um ponto material. 
 Equilíbrio de um ponto material.  
 Diagrama do corpo livre.  
 Sistema de forças coplanares.  
 Sistema de forças tridimensional. 

Unidade III – Resultantes de sistemas de forças. 
 Forças internas e externas.  
 Princípio da transmissibilidade.  
 Momento de uma força (formulação escalar).  
 Momento de uma força (formulação vetorial).  
 Princípio dos momentos (teorema de Varignon). 
 Momento de uma força em relação a um eixo específico. 
 Momento de um Binário. 
 Resultantes de um Sistema de Forças e Momentos de Binários (redução 

de um sistema de forças a uma força e um binário).  
Unidade IV– Equilíbrio dos Corpos Rígidos. 

 Condições de equilíbrio para um corpo rígido.  
 Diagramas de corpo livre.  
 Reações nos vínculos de uma estrutura bidimensional. 

Unidade V– Análise Estrutural. 
 Treliças simples.  
 Método dos Nós. 
 Método das Seções. 

Unidade VI– Forças em Vigas. 
 Tipos de carregamentos e de Vínculos externos. 
 Força cortante e Momento Fletor em uma viga. 

Unidade VII– Centro de Gravidade e Centróide. 
 Centro de Gravidade e de centro de massa de um sistema de pontos materiais e de um 

corpo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HIBBELER, R.C. Estática – Mecânica para Engenharia. 10ª ed. São Paulo, Prentice Hall, 2004. 
BEER, Ferdinand P.; JOHNSTON Jr., E. Russel, Mecânica Vetorial para Engenheiros – Estática 
Volume I Makron Books,  5ª ed. São Paulo, 1991. 
SHAMES, Irving H. Estática: Mecânica para engenheiros. 4ª ed. São Paulo, Pearson Education 
do Brasil, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FONSECA, Adhemar. Curso de Mecânica - Vol. 2,  2ª ed. Rio de Janeiro, LTC - Livros Técnicos e 
Científicos, 1974. 
MERIAM, James L. Estática, Rio de Janeiro, LTC - Livros Técnicos e Científicos, 1999. 
FRANÇA, Luis Novaes Ferreira e MATSUMURA, Amadeu Z., Mecânica Geral, São Paulo, Edgard 
Blücher, 2001 

 

Nome da Disciplina: METODOLOGIA CIENTÍFICA 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Os modos de conhecer. Conceito e classificação da ciência. Método científico. A leitura e a 
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técnica de fichamento, resumo e resenha. A pesquisa científica. Normas técnicas da produção 
científica. A construção e produção do conhecimento na Universidade. O  projeto pedagógico e 
a perspectiva teórico-metodológica dos cursos superiores. 

CONTEÚDO 

Unidade 1 - O conhecimento 
1.1. O que é metodologia científica- 
1.2. Tipos de conhecimentos: senso comum, conhecimento científico, filosófico e discurso 
religioso. 
1.3. O método científico: indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo. 
1.4. As ciências: classificação. 
Unidade 2 - Metodologia Aplicada 
2.1. A  leitura e redação científica: fichamento, resumo e resenha. 
2.2. A pesquisa científica: modalidades e metodologias  
2.3. As normas da ABNT para elaboração de trabalhos acadêmicos 
Unidade 3 - A construção do conhecimento na Universidade 
3.1. A educação superior e a construção do conhecimento. 
3.2. A atividade científica: a produção científica e as agências de fomento à pesquisa. 
3.3. O sistema Lattes e a importância dos periódicos científicos 
Unidade 4 - O projeto pedagógico 
4.1. O que é um projeto pedagógico- 
4.2. O papel do projeto pedagógico na organização dos cursos superiores; 
4.3. O perfil profissional: desenvolvimento de competências e habilidades. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARROS, Aidil Jesus da Silva e LEHFELD, Neide Aparecida.  Fundamentos de metodologia 
científica. 3.ed. São Paulo:  Pearson Education,  2008 
FACHIN, Odilia. Fundamentos de metodologia. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 
GIL, Antonio Carlos.  Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KAHLMEYER-MERTENS, R. S.; FUMANGA, M.; TOFFANO, C. B.; SIQUEIRA, F. Como elaborar 
projetos de pesquisa: linguagem e método. Rio de Janeiro: FGV, 2007.  
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 
10.ed. São Paulo: Atlas, 2008.  
RUDIO, F. V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 4.ed. RJ: Petrópolis: Vozes, 2007.  
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 
2007.  
TACHIZAWA, T.; MENDES, G. Como fazer monografia na prática. 12. ed. Rio de Janeiro: FGV, 
2006. 

 

Nome da Disciplina: MÉTODOS NUMÉRICOS PARA ENGENHARIA   CIVIL 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Fundamentos do método dos elementos finitos; Formulação; Aplicações em estruturas. 

CONTEÚDO 

Unidade 1: Introdução ao método dos elementos finitos 
1.1 Definições básicas 
1.2 Histórico 
1.3 Aplicações na Engenharia 
Unidade 2: Fundamentos do método dos elementos finitos 
2.1 O conceito de um elemento 
2.2 Tipos de elementos 
2.3 Modelagem - Discretização do meio 
Unidade 3: Formulação do método através do elemento de treliça 
3.1 Matriz de Rigidez de um elemento 
3.2 Matriz de rigidez global 
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3.3 Condições de contorno 
3.4 Solução de sistemas de equações 
3.5 Análise dos resultados 
Unidade 4: Aplicações em estruturas 
4.1 Treliças planas 
4.2 Treliças espaciais 
4.3 Vigas-Parede 
4.4 Lajes 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Fish, Jacob; Belytschko, Ted. Um primeiro curso em elementos finitos, LTC, 2009 
KIM, Nam-Ho; SANKAR, Bhavani V. Introdução a Análise e ao Projeto em Elementos finitos. 1. 
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011 
SORIANO, Humberto Lima. Método de elementos finitos em análises de estruturas. São Paulo: 
EDUSP, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COOK, Robert D.; MALKUS, David S.; PLESHA, Michael E. Concepts and applications of finite 
element analysis. New York: J. Wiley, 2001 
ASSAN, Aloísio Ernesto. Método dos elementos finitos: primeiros passos. 2.ed. Campinas: 
UNICAMP, 2003 
ALVES FILHO, Avelino. Elementos finitos: a base da tecnologia CAE : análise matricial. 5. ed. São 
Paulo: Érica, 2007 

 

Nome da Disciplina: PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Ambientação na Vida Universitária. Métodos de Estudos no Ensino Superior. Planejamento 
financeiro - orçamento doméstico. Habilidades e Competências para a Empregabilidade. 
Empreendedorismo e Cases de Sucesso. 

CONTEÚDO 

Unidade 1 - Nivelamento  
Simulador virtual de prova, com questões de 3 grandes áreas (Linguagem, Matemática/Lógica, 
Conhecimentos Gerais), com indicador de performance, gráfico de rendimento, vídeo-aulas 
explicativas sobre as questões do simulador. 
Unidade 2 - Ambientação na Vida Universitária  
- O significado do Ensino Superior na vida profissional; Instituições de Ensino Superior: 
Universidades, Centros Universitários e Faculdades; Curso de Graduação: bacharelados, 
licenciaturas e tecnológicos; Cursos de Pós-Graduação : stricto e lato sensu. 
- O Modelo de Educação Superior da Estácio: processo de construção da aprendizagem; 
desenvolvimento da autonomia estudantil; foco na empregabilidade; ferramentas de suporte 
ao ensino. 
- A estrutura da organização acadêmica: Gestão Acadêmica; Coordenação de Curso: funções e 
interfaces. 
- Planejamento do curso: Tempo de integralização, Componentes curriculares obrigatórios: 
carga horária das disciplinas, atividades complementares, estágio curricular, trabalho de 
conclusão de curso e ENADE 
- Infraestrutura: laboratórios dos cursos, laboratórios de informática e biblioteca. 
- Freqûencia mínima; pontualidade; sistema de avaliação da aprendizagem. 
Unidade 3 - Métodos de Estudos no Ensino Superior 
- Administração do tempo: organização do plano de estudos e da rotina acadêmica; autonomia 
e disciplina nos estudos.Gestão da autoaprendizagem. 
- Acompanhamento do desempenho acadêmico: estilos de aprender e métodos de estudos; o 
papel das mídias sociais no aprendizado; competências no âmbito acadêmico e profissional. 
- Motivação-leitura: leitura crítica; leitura digital e impressa e produção de sentido. 
- O mundo acadêmico dentro e fora da sala de aula: aulas presenciais e aulas online; aulas 
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teóricas e aulas práticas; atividades estruturadas;  atividades individuais e coletivas; técnicas 
de apresentação; provas (preparação, realização e avaliação); pesquisa (produção acadêmica) 
e extensão. O estágio como atividade significativa de aprendizagem. 
Unidade 4 - Planejamento financeiro - orçamento doméstico  
- Finanças Pessoais; Planejamento Financeiro; Orçamento e fluxo de caixa; captação de 
recursos: financiamento e empréstimos; Investimentos e aplicações financeiras 
Unidade 5 - Habilidades e Competências para a Empregabilidade - Além da técnica  
- Ética geral e profissional 
- Relacionamento interpessoal; comunicação; fluência digital; marketing pessoal; resiliência; 
comprometimento; foco em resultados; educação continuada. 
- Terceiro Setor 
- Gestão Pública 
Unidade 6 - Empreendedorismo e Cases de Sucesso  
- Economia e inovação na sociedade do conhecimento; competitividade e criatividade.  
- Projeto e metas empreendedoras na carreira profissional. 
- Plano de empreendimento: estratégia  e estrutura 
- Currículos, portfólio, dinâmicas de grupo e painéis 
- Cases de sucesso 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FARIA, Vivian Maerker. Manual de Carreira.São Paulo: Saraiva, 2009. 
GALLAGHER, Lilian. Planeje seu futuro financeiro: o guia sobre investimentos para multiplicar 
seu patrimônio. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 
LUQUET, Mara. O Meu Guia de Finanças Pessoais - Como gastar sem culpa e investir sem erros. 
Rio de Janeiro: Elsevier - Campus, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

XAVIER, Ricardo de Almeida Prado. Como Desenvolver Melhor Seus Talentos e Competências. 
Editora Pearson Education. Ano 2005. 
BIAGIO, Luiz Arnaldo - Empreendedorismo - Construindo seu projeto de vida. Editora :Manole. 
Ano:  2009 
ORLICKAS, Elizenda. Modelos de Gestão. Rio de Janeiro:IBPEX. 2010. 
SOUSA, Fabio; DANA, Samy. Como passar de devedor para investidor - Um guia de finanças 
pessoais. São Paulo: Cengage Learning, 2013.  
ZABALA, Antoni. Como aprender e ensinar competências. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

 

Nome da Disciplina: PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 1 

EMENTA 

Aspectos gerais do planejamento de uma obra. Técnicas de planejamento. Ferramentas de 
controle de obras. 

CONTEÚDO 

Unidade 1 - Noções Básicas 
1.1 Cálculo de ares: Normas Brasileiras 
1.2 Aprovação de projetos e obras: SMU, SMAC, RGI, SFH 
1.3 Contratos de construção e sub-empreitada 
1.4 Engenharia Legal 
1.5 Legislação Social e trabalhista 
1.6 SMS 
Unidade 2 - Planejamento e Controle de Obras 
2.1 Objetivos 
2.2 Técnicas de planejamento, métodos e sistemas: PERT-CPM, PDCA, 5S, ISO 
Unidade 3 - Emprego de ferramentas computacionais 
3.1 Objetivos 
3.2 Tabelas e Softwares 
Unidade 4 - Informações Gerenciais 
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4.1 Produtividade 
4.2 Qualidade 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHOMA, André Augusto. Como gerenciar contatos com empreiteiros: manual de gestão de 
empreiteiros na construção civil. 2.ed. São Paulo: Pini, 2007 
GOLDMAN, Pedrinho. Introdução ao planejamento e controle de custos na construção civil 
brasileira. São Paulo: PINI, 1997. 
TISAKA, Maçahico. Orçamento na construção civil: consultoria, projeto e execução. São Paulo: 
PINI, 2007. 
SILVA, Maria Angélica Covelo; SOUZA, Roberto de. Gestão do processo de projeto de 
edificações. São Paulo: O Nome da Rosa, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BERNARDES, Maurício Moreira e Silva. Planejamento e controle da produção para empresas de 
construção civil. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 
FIKER, José. Linguagem do laudo pericial. São Paulo: Pini, 
ROUSSELET, Edison da Silva; FALCÃO, Cesar. Segurança na obra: manual técnico de segurança 
do trabalho em edificações prediais. Rio de Janeiro: Interciência, 1999. 
Inspeção Predial. São Paulo: Pini, 2006. 
MELHADO, Sivio Burrattino. Coordenação de projetos de edificações. São Paulo: Pini, 
FIKER, José. Perícias e avaliações de engenharia: fundamentos práticos. São Paulo: Pini, 2004 
RIFRANO, Luiz. Avaliação de projetos habitacionais: determinando a funcionalidade da 
moradia social. 
São Paulo: Ensino Profissional, 2003. 

 

Nome da Disciplina: PONTES 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 4 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Conceitos iniciais, Dimensionamento e detalhamento de superestrutura, meso-estrutura e 
infra-estrutura.; Projeto de uma ponte. 

CONTEÚDO 

Unidade 1 –Conceitos  Iniciais 
1.1-           Classificação das pontes 
1.2-           Sistemas estruturais e seções transversais 
1.3-           Métodos construtivos 
1.4-           Dados necessários para projeto 
1.5-           Solicitações em pontes 
Unidade 2 - Superestrutura 
2.1- Distribuição dos esforços no tabuleiro e vigamentos 
2.2 - Trem-tipo 
2.3 - Envoltória das solicitações 
2.4 – Dimensionamento do vigamento principal e lajes 
Unidade 3 - Meso-estrutura 
3.1-  Esforços em pilares: longitudinais e transversais 
3.2 - Dimensionamento de pilares 
3.3 – Aparelhos de apoio 
Unidade 4 - Infra-estrutura 
4.1-  Escolha do tipo de fundação: estudo de casos 
4.2 - Fundações diretas 
4.3 – Fundações profundas 
4.4 – Cálculo de esforços e dimensionamento.  
Unidade 5 – Projeto de  Ponte e apresentação de memorial de cálculo 
5.1 – Definição da superestrutura 
5.2 – Cálculo de esforços, dimensionamento e detalhamento de principais elementos da 
superestrutura 
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5.3 – Cálculo de esforços, dimensionamento e detalhamento de principais elementos da meso-
estrutura 
5.4 – Cálculo de esforços, dimensionamento e detalhamento de principais elementos da infra-
estrutura. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR6118/2003 – Projeto de Estruturas de 
Concreto, Rio de Janeiro. 
LEONHARDT, Fritz. Construções de concreto. Rio de Janeiro: Interciência, 1979-1983. 6 v 
PFEIL, Walter. Pontes em Concreto Armado. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1990 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 

Nome da Disciplina: PRINCÍPIOS DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

 Introdução aos principais materiais de uso industrial, Metálicos, não metálicos, 
cerâmicos, polímeros e compósitos. 

 Estruturas Cristalinas dos Materiais 
 Propriedades Mecânicas dos Materiais 
 Diagramas de Equilíbrio 
 Diagramas de Transformação de Fases e Tratamentos Térmicos  
 Ligas de Aços e Ferros Fundidos 
 Tratamentos Térmicos  
 Tratamentos Termoquímicos dos Aços 
 Corrosão e Tipos de Falhas em Serviço  
 Matérias Metálicos Não-ferrosos 
 Materiais Poliméricos, Cerâmicos e Compósitos 
 Seleção de Materiais 

CONTEÚDO 

Unidade 1 - Importância do conhecimento de Materiais  
Ementa: 
Ø      Por que estudar a Materiais de Engenharia; 
Ø      Histórico; 
Ø      Ciência dos Materiais e Engenharia dos Materiais; 
Ø      Classificação dos Materiais. 
Unidade  2 - Estruturas Cristalinas dos Materiais 
Ementa : 
Ø      Estrutura da Matéria 
Ø      A malha cristalina 
Ø      Tipos principais de estruturas cristalinas 
Ø      Imperfeições e Defeitos cristalinos 
Ø      Estrutura cristalina dos Metais 
Ø      Exercícios gerais  
Unidade  3 - Propriedades Mecânicas 
Ementa: 
Ø      Conceito de Tensão x Deformação 
Ø      Comportamento Elástico e o Diagrama Tensão x Deformação 
Ø      Comportamento mecânico e a Deformação plástica  
Ø      Ensaios Mecânicos  
Ø      Dureza 
Ø      Propriedades mecânicas x Estrutura cristalina 
Ø      Propriedades  x fatores de projeto e segurança 
Ø      Exercícios gerais  
Unidade  4 - Diagramas de Equilíbrio 
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Ementa: 
Ø      Definições e conceitos básicos; 
Ø      Diagramas de fase em condições de equilíbrio; 
Ø      Diagramas de Equilíbrio de Ligas Não-Ferrosas 
Ø      Sistema Ferro-Carbono 
Ø      Exercícios gerais  
Unidade  5 - Diagramas de Transformação de Fases e Tratamentos Térmicos  
Ementa: 
Ø      Definições e conceitos básicos;  
Ø      Diagramas de Transformações Isotérmicas; 
Ø      Diagramas de Transformações por Resfriamento Contínuo 
Ø      Tratamentos Térmicos de Materiais Não Ferrosos 
Ø      Exercícios gerais  
Unidade 6. Ligas de Aços e Ferros Fundidos 
Ementa:  
Ø      Definições e conceitos básicos; 
Ø      Diagrama Fe-C; 
Ø      Processos de fabricação; 
Ø      Classificação dos Aços comuns e Aços Ligas; 
Ø      Exercícios gerais  
Unidade  7 - Tratamentos Térmicos  
Ementa:  
Ø      Definições e conceitos básicos;  
Ø      Recozimento; 
Ø      Normalização; 
Ø      Têmpera; 
Ø      Revenimento; 
Ø      Martêmpera; 
Ø      Austempera 
Ø      Aplicações industriais dos Tratamentos Térmicos de aços e suas ligas. 
Ø      Defeitos em peças submetidas a processos de Tratamento Térmico; 
Ø      Exercícios gerais  
Unidade  7 - Tratamentos Termoquímicos dos Aços 
Ementa: 
Ø      Cementação; 
Ø      Nitretação; 
Ø      Cianetação; 
Ø      Carbonitretação; 
Ø      Exercícios gerais  
Unidade  8 - Corrosão e Tipos de Falhas em Serviço  
Ementa: 
Ø      Conceitos de Corrosão; 
Ø      Fundamentos da Fratura;  
Ø      Fadiga; 
Ø      Fluência; 
Ø      Estudo de caso; 
Ø      Estudo de casos. 
Unidade 9 - Matérias Metálicos Não-ferrosos 
Ementa: 
Ø      Cobre e suas ligas. 
Ø      Alumínio e suas ligas.  
Ø      Níquel e suas ligas.  

      Padronização; 
Ø      Exercícios gerais  
Unidade  10 - Materiais Poliméricos, Cerãmicos e Compósitos 
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Ementa: 
Ø      Definições e conceitos básicos; 
Ø      Propriedades; 
Ø      Materiais Termoplásticos 
Ø      Materiais Termoresistentes 
Ø      Aplicações industriais; 
Ø      Exercícios gerais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CALLISTER, Jr. William,  Fundamentos da Ciência e Engenharia de Materiais - 2ªEd,  Ed. Editora 
LTC, 2006.  
CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia Mecânica. Volumes. I/II/III,Ed. ABM, São Paulo 
SHACKELFORD, James. Ciências dos Materiais, Editora Pearson, 2008, 6ªEdição 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SHACKELFORD, James. Ciências dos Materiais. Rio de Janeiro: Editora Pearson - , 2008, 6ª 
Edição  
COLPAERT, HUMBERTUS, Metalografia dos Produtos Siderúrgicos Comuns, 4ed. Ed. Edgard 
Blucher Ltda, São Paulo 
VAN VLACK, L. H. Princípios de Ciências dos Materiais. Ed. Edgard Blucher Ltda, São Paulo, 
1992, 427 p. 
TELLES, PEDRO CARLOS SILVA, Materiais para Equipamentos de Processo, Ed Edgard Blucher, 
SP 
PADILHA,A.F.  Materiais de Engenharia, Propriedades e Microestrutura.Editora Hemus. 

 

Nome da Disciplina: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 2 

EMENTA 

Introdução à Estatística; Dados Estatísticos; Distribuição de Frequências; Medidas de posição. 
Medidas de dispersão; Probabilidades; Distribuições de Probabilidades. 

CONTEÚDO 

UNIDADE 1 – INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA 
1.1  - Coleta de Dados 
1.2  - Apresentação de Dados Estatísticos 
1.2.1 - Apresentação Tabular 
1.2.2 - Apresentação Gráfica 
1.2.3 - Análise e Interpretação dos Dados 
1.3  - Órgãos e Normas Oficiais 
UNIDADE 2 - DADOS ESTATÍSTICOS 
2.1 - Origem 
2.2 - Definições de População e Amostra 
2.3 - Variáveis 
2.3.1 - Conceito 
2.3.2 - Tipos de variáveis  
2.3.4 - Variação em relação aos fenômenos 
2.3.5 - Princípios para classificação das variáveis 
2.4 - Aplicações 
UNIDADE 3 - DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS 
3.1 - Definição  
3.1.1 - Dados Brutos  
3.1.2 - Rol 
3.2 - Tabelas 
3.2.1 - Dados Tabulados Não-Agrupados Em Classes – SIMPLES 
3.2.2 - Dados Tabulados Agrupados Em Classes – FAIXAS 
3.3 - Tipos de frequências 
3.3.1 - Frequência Simples 
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3.3.2 - Frequências Relativas 
3.3.3 - Frequências Acumuladas   
3.4 - Aplicações 
UNIDADE 4 - MEDIDAS DE POSICÃO  
4.1 - Média 
4.1.1 - Definição 
4.1.2 - Determinação 
4.1.3 - Propriedades 
4.2 - Mediana 
4.2.1 - Definição 
4.2.2 - Determinação 
4.3 - Moda 
4.3.1 - Definição 
4.3.2 – Determinação 
4.4 - Comparações entre as Medidas de Posição 
4.5 - Aplicações 
UNIDADE 5 - MEDIDAS DE DISPERSÃO 
5.1 - Variância 
5.1.1 - Definição 
5.1.2 - Determinação 
5.1.3 - Propriedades 
5.2 - Desvio Padrão 
5.2.1 - Definição 
5.2.2 - Determinação 
5.2.3 - Propriedades 
5.3 - Coeficiente de Variação 
5.3.1 - Definição 
5.3.2 - Determinação 
5.4 - Aplicações 
UNIDADE 6 - PROBABILIDADES 
6.1 - Conceitos Básicos 
6.1.1 - Experiência Aleatória 
6.1.2 - Espaço amostral 
6.1.3 - Eventos 
6.2 - Definição Axiomática de Probabilidades 
6.3 - Teoremas de Probabilidades 
6.3.1 - Complementar 
6.3.2 - Soma 
6.3.3 - Condicional 
6.3.4 - Eventos Independentes 
6.3.5 - Produto 
6.3.6 - Total 
6.3.7 - Bayes 
6.4 - Aplicações 
UNIDADE 7 - DISTRIBUIÇÕES DE PROBABILIDADES 
7.1 - Variável Aleatória 
7.1.1 - Definição 
7.1.2 - Função de Distribuição 
7.1.3 - Variáveis Discretas  
7.2 - Modelos Teóricos Discretos 
7.2.1 - Bernoulli 
7.2.2 - Binomial 
7.2.3 - Poisson 
7.2.4 - Aproximação da Distribuição Binomial pela Poisson 
7.3 - Modelo Teórico Contínuo 
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7.3.1 - Normal 
7.3.2 - Aproximação da Distribuição Binomial pela Normal 
7.4 - Aplicações 
A Atividades Estruturadas encontram-se em anexo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CASTANHEIRA, Nelson P. Estatística aplicada a todos os níveis. 4ª. Edição. Curitiba: IBPEX, 
2008. 
BARBETTA, Pedro Alberto. Estatística: para cursos de engenharia e informática. 2ª. Edição. São 
Paulo: Atlas, 2009. 
DEVORE, Jay L. Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências – 6ª Edição, São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MORETTIN, Pedro Alberto. BUSSAB, Wilton de Oliveira; Estatística Básica. 5ª Edição. São Paulo: 
Saraiva, 2002. 
TOLEDO, Geraldo Luciano; OVALLE, Ivo Izidoro. Estatística Básica. 2ª Edição. São Paulo: Atlas, 
2009. 
RYAN, Thomas P. Estatística Moderna para Engenharia. 1ª Edição. São Paulo: 2009. 
FREUND, John E. Estatística Aplicada - 11ª Edição. Porto Alegre: Artmed, 2006 
DOWNING, Douglas; CLARK, Jeffrey. Estatística aplicada. 2ª. Edição. São Paulo: Saraiva, 2005. 
ANDERSON, David R.; SWEENEY, Dennis J.; WILLIAMS, Thomas A. Estatística Aplicada à 
Administração e Economia. São Paulo: Pioneira, 2005. 
SPIEGEL, M.R.; SCHILLER, J.; SRINIVASAN, R.A. Probabilidade e Estatística Coleção Schaum – 2ª 
Edição, São Paulo: Artmed, 2004. 
BARBETTA, Pedro Alberto. Estatística: para cursos de engenharia e informática. 2ª. Edição. São 
Paulo: Atlas, 2009. 
WALPONE, Ronald E.; MYERS, Raymond H.; MYERS, Sharon L.; YE, Keying. Probabilidade e 
Estatística para Engenharia e Ciências - 8ª Edição. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 

 

Nome da Disciplina: QUÍMICA GERAL 

Créditos Práticos: 2 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Conceitos Em Química, Energia e Matéria, Ligação Química, Fundamentos dasReações 
Químicas, Cinética Química, Pilhas 

CONTEÚDO 

Unidade 1 - Importância da Química nas Atividades Profissionais 
Unidade 2 - Fórmulas, Equações e Estequiometria 
2.1. Estequiometrias de fórmulas químicas: 
2.2.  Equações químicas: 
2.3.   Significados quantitativos das equações químicas: 
2.4.   Cálculos químicos e suas aplicações: 
Unidade 3 - Termodinâmica Química 
3.1. A conservação de energia 
3.2. Entalpia 
3.3. Espontaneidade 
Unidade 4 - Cinética Química 
4.1. Velocidades das transformações químicas 
4.2. Fatores que interferem na velocidade das transformações químicas. 
Unidade V - Eletroquímica 
5.1.  Células Eletroquímicas – Eletrolíticas 
5.2.  Corrosão 
5.3.  Leis de Faraday 
Aulas práticas 
Prática 1: Normas de segurança e apresentação de vidrarias e equipamentos 
Prática 2: Processos de separação de misturas 
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Prática 3: Unidades de medida, volume e densidade 
Prática 4: Ligações químicas 
Prática 5: Preparo de soluções  
Prática 6: Solubilidade de substâncias químicas polares e apolares 
Prática 7: Reações químicas e estequiometria 
Prática 8: Reconhecer o comportamento ácido, básico ou neutro 
Prática 9: Potencial do eletrodo e pilhas 
Prática 10: Proteção anódica e catódica 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

RUSSELL, John B.; Química geral; 2. ed.; São Paulo; Makron; 2008; v.1 e 2. 
BRADY, James E.; HUMISTON, Gerard E.; Química geral; 2. ed. Rio de Janeiro; LTC; 2005-2006; 
v. 1 e 2. 
KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul; Química geral e reações químicas; 5ª ed;  São Paulo;  Thomson, 
2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ATKINS, Peter; JONES, Loretta; Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio 
ambiente; 3ª ed.;  Porto Alegre; Bookman;  2006. 
CHANG, Raymond; Química Geral: Conceitos Essenciais; 4ªed.; São Paulo;  McGraw-Hill;2007. 
MAIA, Daltamir Justino; BIANCHI, José Carlos de Azambuja; Química geral: fundamentos; São 
Paulo; 
Prentice-Hall; 2007. 
ROSENBERG, Jerome L; EPSTEIN, Lawrence M.; Química Geral; 8ª ed.; Porto Alegre; Bookman; 
2003. 
BROWN, Theodore L., LEMAY, H. Eugene, BURSTEN, Bruce E., BURDGE, Julia R.; Química: a 
ciência central; 9 ed.; Rio de Janeiro; Pearson; 2005. 
APLICAÇÃO PRÁTICA E TEÓRICA DOS CONHECIMENTOS 
www.abq.org.br 
www.sbq.org.br 
www.jchemed.chem.wisc.edu 

 

Nome da Disciplina: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Equilíbrio de estruturas, esforços, tensões e deformações em corpos elásticos; relações 
constitutivas; energia de deformação; análise de estado plano de tensão. 

CONTEÚDO 

Equilíbrio das estruturas 
- tipos de estruturas e forças atuantes em estruturas; 
- aparelhos de apoio; 
- equações de equilíbrio estático 
- determinação de reações de apoio em estruturas reticuladas 
- esforços internos 
Tensões 
- caso uniaxial 
- caso bidimensional 
- componentes de tensões normais 
- componentes de tensões de cisalhamento 
- reciprocidade das tensões de cisalhamento   
- caso 3d  
- componentes de tensão em um cubo infinitesimal 
- notação para as tensões 
- reciprocidade das tensões de cisalhamento 
- equações diferenciais de equilíbrio 
Deformações  

http://www.sbq.org.br/
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- deformações normais e de cisalhamento 
- equações cinemáticas (deformações obtidas a  
partir de derivadas de deslocamentos) 
Elasticidade 
- material isotrópico, ortotrópico e anisotrópico 
- lei de Hooke para material isotrópico 
- ensaios axiais 
- módulo de elasticidade longitudinal 
- coeficiente de Poisson 
- módulo de cisalhamento 
- regime linear, e elástico 
- material plástico e  elastoplástico 
- lei de Hooke Generalizada (material  
isotrópico) 
- Lei de Hooke para estados planos de tensão  
e deformação (material isotrópico) 
Energia de deformação 
- devido a tensões normais (estado uniaxial) 
- divido a tensões de cisalhamento 
- caso tridimensional 
- caso particulares: estados planos de tensão e deformação 
Análise de tensões 
- tensões principais 
- tensões de cisalhamento máximas 
- circulo de Mohr para tensões  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HIBBELER, R. C. Resistência dos materiais. 7. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.  
RILEY, W. F.; STURGES, L. D.; MORRIS, D. H. Mecânica dos materiais. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Livros Técncios e Científicos, 2003. 
BEER, F. P.; JOHNSTON Jr., R. Resistência dos materiais. 3. ed. São Paulo: Pearson Makron 
Books, 1995.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

TIMOSHENKO, S. P.; GERE, J. E. Mecânica dos Sólidos: Volume 1. 1. ed. Rio de Janeiro: Livros 
Técnicos e Científicos, 1983.  
POPOV, E. P. Resistência dos Materiais. 2. ed. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 1984.  
TIMOSHENKO, S. P.; GOODIER, J. N. Teoria da Elasticidade. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Dois, 1980. 
DI BLASI, C. G. Resistência dos Materiais. Rio de Janeiro: Interamericana, 1982. 

 

Nome da Disciplina: RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 4 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Propriedades de superfícies planas; carregamento axial, torção, flexão pura e composta; 
cisalhamento na flexão; colunas 

CONTEÚDO 

Propriedades geométricas de superfícies planas; 
- momento estático (ou de 1ª ordem); 
- translação de eixos para momentos estáticos; 
- determinação do baricentro; 
- significado do momento do momento estático; 
- momentos de inércia; 
- momento de inércia (ou de 2ª ordem);  
- momento polar de inércia; 
- produto de inércia; 
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- translação de eixos para momentos de inércia; 
- rotação dos eixos de inércia; 
- eixos e momentos principais de inércia. 
Carregamento Axial 
- Carregamento axial e esforço normal; 
- Princípio de Saint-Venant 
- Princípio da superposição de efeitos 
- Deformações axiais 
- Tensões e deformações térmicas 
- Deformação axial inelástica 
Torção 
- momento torçor 
- hipóteses básicas 
- Formula de torção para seções circulares ou tubulares 
- Dimensionamento de barras sujeitas a torção 
- ângulo de torção 
- Tensões de cisalhamento em regime inelástico 
- Barras de seção não circular maciças 
- Barras de paredes esbeltas 
Flexão  
- tipos de flexão; 
- equações de equilíbrio entre momentos e cortantes; 
- flexão pura reta; 
- distribuição de tensões em função da curvatura; 
- posição da linha neutra; 
- distribuição de tensões em função do momento; 
- determinação de tensões máximas e mínimas, módulo de resistência; 
- material elasto-plástico perfeito; 
- momento elástico máximo; 
- momento último ; 
- flexão pura obliqua ; 
- distribuição de tensões; 
- determinação da posição da linha neutra; 
- determinação de tensões máximas e mínimas. 
- flexão composta 
- excentricidades; 
- distribuição de tensões; 
- determinação das tensões máximas e mínimas; 
- determinação da posição da linha neutra; 
- núcleo central (seção retangular); 
Cisalhamento na flexão 
- tensões de cisalhamento obtidas pela variação de momento; 
- fluxo de cisalhamento;  
- distribuição de tensões de cisalhamento para vigas com seções simples 
- limitações para a formulação de cisalhamento  
- distribuição de tensões de cisalhamento para vigas seções com seções compostas 
- centro de cisalhamento 
Colunas 
- estabilidade do equilíbrio 
- formula de euler para diferentes condições de extremidade 
- Determinação de carga crítica de colunas 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HIBBELER, R. C. Resistência dos materiais. 7. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.  
RILEY, W. F.; STURGES, L. D.; MORRIS, D. H. Mecânica dos materiais. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Livros Técncios e Científicos, 2003. 
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BEER, F. P.; JOHNSTON Jr., R. Resistência dos materiais. 3. ed. São Paulo: Pearson Makron 
Books, 1995.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

TIMOSHENKO, S. P.; GERE, J. E. Mecânica dos Sólidos: Volume 1. 1. ed. Rio de Janeiro: Livros 
Técnicos e Científicos, 1983.  
TIMOSHENKO, Stephen P.; GERE, James E.. Mecânica dos Sólidos: Volume 2. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1984. 
POPOV, E. P. Resistência dos Materiais. 2. ed. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 1984.  
TIMOSHENKO, S. P.; GOODIER, J. N. Teoria da Elasticidade. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Dois, 1980. 
DI BLASI, C. G. Resistência dos Materiais. Rio de Janeiro: Interamericana, 1982. 

 

Nome da Disciplina: SANEAMENTO BÁSICO 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Importância do saneamento básico. Principais poluentes das águas. Parâmetros e padrões de 
qualidade da água. Sistemas de abastecimento de água. Padrões de potabilidade de água. 
Doenças de veiculação hídrica. Sistemas de esgotamento sanitário. Parâmetros de qualidade 
de águas residuárias. Saneamento do lixo. 

CONTEÚDO 

Unidade 1 - Introdução 
1.1.  Importância da disciplina na formação do Engenheiro Civil. 
1.2.  Situação do saneamento no Brasil e no mundo. 
Unidade 2 - Principais Poluentes das Águas 
2.1. Poluentes orgânicos biodegradáveis 
2.2. Poluentes orgânicos não biodegradáveis 
2.3. Nutrientes 
2.4. Metais 
2.5. Organismos Patogênicos 
2.6. Parâmetros e padrões de qualidade da água. 
Unidade 3 - Sistemas de Abastecimento de Água 
3.1. Requisitos de qualidade das águas de abastecimento: padrões de potabilidade de água. 
3.2. Requisitos de quantidade de água. Variações de consumo. 
3.3. Captação de águas superficiais e subterrâneas. Tipos de captação. Proteção de mananciais. 
3.4. Tratamento de água para abastecimento. Estações de tratamento convencionais e 
simplificadas. Etapas de tratamento. 
3.5. Adução de água.  
3.6. Reservação de água.  
3.7. Redes de distribuição de água.  
3.8. Doenças de veiculação hídrica. 
Unidade 4 - Sistemas de Esgotamento Sanitário 
4.1. Quantidade e qualidade dos esgotos. 
4.2. Redes coletoras de esgotos.  
4.3. Tratamento de esgotos domésticos. Tratamento preliminar. Tratamento primário. 
Tratamento secundário. Tratamento terciário.  
4.4. Tratamentos não convencionais de esgotos. Fossas, filtros, fitoremediação, entre outros. 
4.5. Disposição final de efluentes tratados.  
4.6. Requisitos dos corpos receptores. Parâmetros de qualidade de águas residuárias. 
Unidade 5 - Saneamento do lixo 
5.1. Importância sanitária e econômica.  
5.2. Fontes de produção de resíduos. 
5.3. Etapas de saneamento do lixo: coleta, acondicionamento, transporte e destino final. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Von Sperling, Marcos. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento esgotos. Belo 
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Horizonte: DESA-UFMG, 1996. 
Richter, Carlos A. Água - métodos e tecnologia de tratamento. São Paulo: Blucher, 2009. 
Sant'Anna Jr., Geraldo Lippel. Tratamento biológico de efluentes: fundamentos e aplicações. 
Rio de Janeiro: Interciência, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Heller, Léo; Pádua, Valter Lúcio de. Abastecimento de água para consumo humano. Belo 
Horizonte: UFMG, 2006. 
Jordão, Eduardo Pacheco; Pessoa, Constantino Arruda. Tratamento de Esgotos Domésticos. Rio 
de Janeiro: ABES, 2009. 
Von Sperling, Marcos. Princípios Básicos de Tratamento de Esgotos. Belo Horizonte: DESA-
UFMG, 1996. 
Von Sperling, Marcos. Lodos Ativados. Belo Horizonte: DESA-UFMG, 1997. 
Sissino, Cristina Lucia Silveira; Oliveira, Rosália Maria de  (Org). Resíduos Sólidos, Ambiente e 
Saúde - Uma Visão Multidisciplinar. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2000. 

 

Nome da Disciplina: SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM ENGENHARIA CIVIL 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

O SINAES; Interpretação de gráficos; Finanças; Materiais de Construção; Topografia; Estradas; 
Hidráulica; Hidrologia; Saneamento; Meio ambiente e sustentabilidade; Instalações Prediais; 
Construção Civil; Planejamento de Obras; Resistência dos Materiais; Teoria das Estruturas; 
Geotecnia; fundações e contenções; Estruturas de Concreto; 

CONTEÚDO 

UNIDADE 1: O SINAES;  
UNIDADE 2: Recursos básicos 
2.1 Interpretação de gráficos;  
2.2: Finanças;  
UNIDADE 3: Construção Civil 
3.1 Materiais de Construção  
3.2 Tecnologia das construções 
3.3 planejamento e controle da construção 
UNIDADE 4:Transportes 
4.1 Topografia 
4.2 Estradas; 
UNIDADE 5: Hidráulica 
5.1 Hidráulica Aplicada 
5.2 Hidrologia e recursos hídricos 
UNIDADE 6: Meio Ambiente 
6.1 Saneamento Ambiental 
6.2 Gestão e Sustentabilidade  
UNIDADE 7: Instalações Prediais 
7.1 Elétricas 
7.2 Hidráulicas 
Unidade 8: Estruturas 
8.1 Resistência dos Materiais 
8.2 Teoria das Estruturas 
8.3 Estruturas de Concreto, aço e Madeira 
UNIDADE 9: Geotecnia  
9.1 Geologia 
9.2 Mecânica dos Solos 
9.3 Fundações e Contenções  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Bibliografia básica indicada nos planos de Ensino de todas as disciplinas constantes da matriz 
curricular. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Bibliografia complementar indicada nos planos de Ensino de todas as disciplinas constantes da 
matriz curricular. 

 

Nome da Disciplina: TCC 1 EM ENGENHARIA 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

O conhecimento científico e a pesquisa acadêmica: escolha do tema. Problematização do 
tema. 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. 

CONTEÚDO 

Unidade 1 – A pesquisa e o conhecimento científico  
1.1. O que é pesquisa científica-  
1.2. A classificação da pesquisa com base em objetivos e procedimentos.  
Unidade 2 – O problema científico  
2.1. A escolha do tema e importância de sua delimitação;  
2.2. A problematização do tema;  
2.3. A construção de hipóteses.  
Unidade 3 – A construção do projeto de pesquisa  
3.1. A determinação dos objetivos da pesquisa;  
3.2. A construção do embasamento teórico.  
3.3. Como redigir o projeto de pesquisa: ética e legitimidade do saber.  
Unidade 4 – O Trabalho de Conclusão de Curso  
4.1. O que é um trabalho de conclusão de curso-  
4.2. Estrutura e formatação do artigo científico;  
4.3. Estrutura e formatação da monografia. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARROS, A. J. da S.; LEHFELD, N. A. de S. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2007.  
CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. da. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2007.  
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1991. 
PATACO,    PATACO, V. L. P.; VENTURA, M. M.; RESENDE, E. S. Metodologia para trabalhos 
acadêmicos e normas de apresentação gráfica. 5. ed. São Paulo: Moderna, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KAHLMEYER-MERTENS, R. S.; FUMANGA, M.; TOFFANO, C. B.; SIQUEIRA, F. Como elaborar 
projetos de pesquisa: linguagem e método. Rio de Janeiro: FGV, 2007.  
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 
10.ed. São Paulo: Atlas, 2008.  
RUDIO, F. V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 4.ed. RJ: Petrópolis: Vozes, 2007.  
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 
2007.  
TACHIZAWA, T.; MENDES, G. Como fazer monografia na prática. 12. ed. Rio de Janeiro: FGV, 
2006. 

 

Nome da Disciplina: TCC 2 EM ENGENHARIA CIVIL 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 3 

EMENTA 

Confecção de projeto final que envolva os conhecimentos adquiridos durante o curso. 

CONTEÚDO 

Unidade 1 - Ante-Projeto 
1.1 Visão Geral do Trabalho parcialmente executado 
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1.2 Equipamentos: revisão das necessidades 
1.3 Componentes 
1.4 Cronogramas 
1.5 Pesquisa bibliográfica 
Unidade 2 - Elaboração do Projeto 
2.1 Coleta de dados e informações 
2.2 Mudanças na estrutura do Projeto 
2.3 Seminários 
2.4 Defesa do Projeto Final 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANDRADE, Maria Margarida de. Como preparar trabalhos para cursos de pós-graduação: 
noções básicas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
COSTA, Antônio Fernando Gomes da. Guia para elaboração de relatórios de pesquisa-
monografias: trabalhos de iniciação cientifica, dissertações, teses e editoração de livros. 2. ed. 
Rio de Janeiro: UNITEC, 1998. 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica: ciência e 
conhecimento científico; métodos científicos; teoria, hipóteses e variáveis; metodologia 
jurídica. São Paulo: Atlas, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARROS, Aidil de Jesus Paes de; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de 
metodologia: um guia para a iniciação científica. 3. ed. ampl. São Paulo: Makron, 2007. 
BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia 
científica. 18. ed. Petrópolis: Vozes, 2005. 
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Prentice-
Hall, 2003. 

 

Nome da Disciplina: TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Estudos preliminares, canteiro de obras, fundação, estrutura, alvenaria, telhado, esquadrias, 
instalações, revestimentos. 

CONTEÚDO 

Unidade 1 - Estudos Preliminares 
1.1 Ante-projeto 
1.2 Topografia e Terraplenagem 
1.3 Locação e sondagens 
1.4 Instalações provisórias 
1.5 Cronograma físico e financeiro 
Unidade 2 - Canteiro de Obras 
2.1 Medidas de segurança e higiene no trabalho 
2.2 Armazenamento de materiais 
2.3 Equipamentos 
Unidade 3 - Meso e Infra-estrutura 
3.1 Escavações 
3.2 Fundações rasas 
3.3 Fundações profundas 
3.4 Estudo de casos. 
Unidade 4 - Estrutura 
4.1 Projeto em geral: plantas de execução 
4.2 Estrutura Metálica 
4.3 Estrutura de Madeira 
4.4 Estrutura de Concreto 
4.4.1 Concreto: bombeável, projetado 
4.4.2 Concreto pré-moldado 
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4.4.3 Fôrmas e armação 
4.4.4 Concreto de alto desempenho 
4.4.5 Concreto protendido 
4.4.6 Controle tecnológico 
4.4.7 Estudo de casos 
4.5 Alvenaria Estrutural 
Unidade 5 - Alvenaria, revestimentos e acabamentos. 
5.1 Tipos de Alvenaria 
5.2 Argamassas, madeiras, revestimentos cerâmicos 
5.3 Pintura 
5.4 Esquadrias 
Unidade 6 - Instalações 
6.1 Elétricas 
6.2 Hidráulica e Sanitária 
6.3 Gás 
Unidade 7 - Coberturas e Impermeabilização 
7.1 Coberturas: principais elementos 
7.2 Impermeabilização 
7.2.1 Tipos de impermeabilização e aplicações 
7.2.2 Estudo de casos 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AZEREDO, Helio Alves de. Edifício até sua cobertura. 2. ed. rev. São Paulo: E. Blücher, 1998. 
AZEREDO, Helio Alves de. Edifício e seu acabamento. São Paulo: E. Blücher, 1998 
YAZIGI, Walid. Técnica de edificar. 7. ed. São Paulo: PINI, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BAUER, F., Materiais de Construção, Volume 1. LTC 
BAUER, F., Materiais de Construção, Volume 2. LTC 
RAMALHO, Marcio A.; CORRÊA, Marcio R. S. Projeto de edifícios de alvenaria estrutural. São 
Paulo: PINI, 2003. 
THOMAZ, Ercio. Trincas em edifícios: causas, prevenção e recuperação. São Paulo: PINI, 2006. 
HIRSCHFELD, Henrique. Construção civil e a qualidade: informações e recomendações para 
engenheiros, arquitetos, gerenciadores, empresários ... São Paulo: Atlas, 1996. 

 

Nome da Disciplina: TEORIA DAS ESTRUTURAS I 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 4 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Inércia das geometrias planas; flexão pura e composta; cisalhamento na flexão; colunas; torção 

CONTEÚDO 

Introdução: 
- tipos de elementos estruturais 
- eixo e seção transversal de elementos de barra e  limitações da teoria 
- forças e momentos 
- graus de liberdade 
- trabalho de forças e momentos 
- equações de equilíbrio estático para corpos  rígidos não articulados em duas e três 
dimensões 
- aparelhos de apoio 
- determinação de reações de apoio em estruturas não articuladas em duas e três dimensões 
- carregamentos 
- esforços 
- rotuladas internas 
- determinação de reações de apoio em estruturas  bi e tridimensionais com rótulas internas 
- grau hiperestático 
Vigas isostáticas 
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- esforços em vigas 
- cálculo de momentos e cortantes em vigas 
- equações de equilíbrio entre momentos e cortantes 
- traçado de diagramas de esforços em vigas 
- determinação de pontos de momentos máximos e nulos 
- determinação de momentos a partir da área de diagramas de cortantes 
- vigas Gerber 
- barras inclinadas 
Quadros isostáticos planos isostáticos 
- esforços em pórticos planos 
- traçado de diagramas de esforços para pórticos planos 
Estruturas isostáticas tridimensionais 
- esforços em estruturas tridimensionais 
- traçado de diagramas de esforços em estruturas tridimensionais 
Estudos das cargas móveis 
- cargas móveis e trem tipo 
- linhas de influência 
- utilização de linhas de influência  
- traçado de linhas de influência de esforços e reações de apoio em vigas 
- viga engastada e livre 
- viga bi-apoiada 
- vigas com duplo balanço 
- envoltória de esforços 
- apoio indireto 
- linhas de influência para vigas Gerber 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MARTHA, L. F. C. R.   Análise de estruturas: conceitos e métodos básicos. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2010. 
SORIANO, H. L. Estática das Estruturas. Rio de Janeiro:  Ciência Moderna, 2007. 
ALMEIDA, M. C. F. Estruturas Isostáticas. 1. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2009.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SUSSEKIND, J. C. Curso de Análise Estrututral: Volume 1, Estruturas isostáticas. 2. ed. Porto 
Alegre: Globo, 1977. 
GORFIN, B.; OLIVEIRA, M. M. Estruturas Isostáticas. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 
Científicos, 1975 
TIMOSHENKO, S. P.; GERE, J. E. Mecânica dos Sólidos: Volume 1. 1. ed. Rio de Janeiro: Livros 
Técnicos e Científicos, 1983.  
HIBBELER, R. C. Resistência dos materiais. 7. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.  
BEER, F. P.; JOHNSTON Jr., R. Resistência dos materiais. 3. ed. São Paulo: Pearson Makron 
Books, 1995.  

 

Nome da Disciplina: TEORIA DAS ESTRUTURAS II 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 4 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Deformações em estruturas isostáticas. Princípio dos Trabalhos Virtuais. Método da Carga 
Unitária. Estruturas hiperestáticas - Método das Forças. Estruturas hiperestáticas - Método dos 
Deslocamentos 

CONTEÚDO 

Deformações em estruturas isostáticas 
- deformações elementares devido a esforços cortantes, normais, fletores e torçores 
- determinação de deslocamentos a partir da integração de deformações elementores 
- Princípio dos Trabalhos Virtuais 
- Método da Carga Unitária 
- estruturas submetidas a carregamentos externos 
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- estruturas submetidas a recalques de apoio 
- estruturas submetidas a variação de temperaturas 
Método das forças 
- determinação do grau hiperestático interno e externo 
- apresentação da base do método 
- determinação dos hiperestáticos e do sistema  principal 
- equações de compatibilidade para problemas de  
carregamentos aplicados 
- cálculo de reações e apoio e traçado dos diagramas de esforços para estruturas submetidas a 
carregamentos externos 
- equações de compatibilidade para problemas de recalques de apoio 
- cálculo de reações e apoio e traçado dos  
diagramas de esforços para estruturas submetidas a recalques de apoio 
- equações de compatibilidade para problemas de variação de temperatura 
- cálculo de reações e apoio e traçado dos diagramas de esforços para estruturas submetidas a 
variações de temperatura 
- deformações em estruturas hiperestáticas 
Método dos Deslocamentos 
- introdução 
- esforços e deformações em barras bi-engastadas e engasta e apoioada 
- submetidas a carregamentos externos 
- submetidas a recalques de apoio 
- submetidas a variações de temperatura 
- nó de uma estrutura 
- aplicação do método a problemas de vigas 
- rigidez de um elemento de viga 
- determinação do sistema principal  
- equações de compatibilidade para problemas de carregamentos externos 
- determinação da matriz de rigidez e do vetor de termos de carga 
- cálculo do vetor de deslocamentos 
- calculo das reações de apoio e traçado dos diagramas de esforços 
- problemas de temperatura e recalque de  apoios 
- aplicação do método a problemas de pórticos sem deslocabilidades externas 
- problemas de carregamentos aplicados 
- problemas de recalque apoios  
- problemas de variação de temperatura  
- aplicação do método a problemas de pórticos com deslocabilidades externas 
- problemas de carregamentos aplicados 
- problemas de recalque apoios  
- problemas de variação de temperatura  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MARTHA, L. F. C. R.   Análise de estruturas: conceitos e métodos básicos. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2010. 
SORIANO, H. L.; LIMA, S. S.  
Análise de Estruturas: Métodos das forças e método dos deslocamentos. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Ciência Moderna, 2006. 
MCCORMAC, J. C.  Análise Estrutural: Usando métodos clássicos e métodos matriciais. 4. ed. 
Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SORIANO, H. L. Análise de Estruturas: Formulação matricial  e implementação 
computacional. Rio de Janeiro: Ciencia Moderna, 2005 
SUSSEKIND, J. C. Curso de Análise Estrututral: Volume 2, deformações em estruturas - método 
das forças. 7. ed. Porto Alegre: Globo, 1984 
SUSSEKIND, J. C. Curso de Análise Estrututral:  Volume 3, método das deformações - processo 
de Cross. 6. ed. Porto Alegre: Globo, 1984 

http://www.americanas.com.br/home/begin.do?home=AcomArtista&itemPersonId=37275&departmentId=1472
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TIMOSHENKO, S. P.; GERE, J. E. Mecânica dos Sólidos: Volume 2. 1. ed. Rio de Janeiro: Livros 
Técnicos e Científicos, 1984. 
POPOV, E. P. Resistência dos Materiais. 2. ed. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 1984.  

 

Nome da Disciplina: TÓPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Diferença, inclusão e identidade na sociedade contemporânea; aspectos sociolinguísticos da 
Língua Brasileira de Sinais; especificidades linguísticas e noções instrumentais em LIBRAS. 

CONTEÚDO 

UNIDADE 1 - DIFERENÇA, INCLUSÃO E IDENTIDADE NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA  
1.1.    Mundo moderno, comunicação e identidade 
1.2.    Políticas linguísticas e educacionais 
1.3.    Cultura em comunidades sinalizantes 
UNIDADE 2 - ASPECTOS SOCIOLINGUÍSTICOS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS  
2.1. Variação linguística e Padronização 
2.2. Famílias de Línguas e minorias linguísticas 
UNIDADE 3 -- ESPECIFICIDADES LINGUÍSTICAS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 
3.1. Formação de sinais e  uso da LIBRAS: parâmetros  
3.2. Bases Instrumentais da gramática da LIBRAS 
3.2.1. Categorias Gramaticais 
3.2.2. Advérbios 
3.3.3. Adjetivos 
3.3.4. Verbos e classificadores 
3.3.5 Estruturação de sentenças em LIBRAS 
UNIDADE 4 - NOÇÕES INSTRUMENTAIS em LIBRAS 
4.1. Conversação Básica em LIBRAS 
4.2. Literatura em língua de sinais 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GOLDFELD, M. A. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva sócio-interacionista. 
São Paulo: Plexus, 2002. 
QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileiras: estudos 
lingüísticos. Porto Alegre: ARTMED, 2004. 
SKLIAR, Carlos. Surdez: um olhar sobre as diferenças. 3. ed. Belo Horizonte: Mediação, 2005 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAPOVILLA, F. C. ; RAPHAEL, W. D. Dicionário enciclopédico ilustrado trilingue da língua de 
sinais brasileira. São Paulo: EDUSP, 2001, 2 V. 
PIMENTA, N.; QUADROS, Ronice Muller de. Curso de libras básico. Rio de Janeiro: LSB Vídeo, 
2006. 
SÁ, Nídia Regina Limeira de. Cultura, poder e educação de surdos. Manaus: EDVA, 2002. 

 

Nome da Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA CIVIL I 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 1 

EMENTA 

Programa variável. Apresentação de tópicos de interesse atual em Engenharia Civil. 

CONTEÚDO 

Em função da natureza da disciplina, o conteúdo será construído pelo Colegiado do curso, em 
reunião no mês anterior ao oferecimento da disciplina. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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Nome da Disciplina: TOPOGRAFIA 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 4 Atividade Estruturada: 0 

EMENTA 

Topografia na Engenharia.  Forma e dimensões da terra. Estudo do relevo. Medições de 
ângulos e distâncias. Instrumentos de topografia. Planimetria e altimetria. Métodos de 
levantamento topográfico de baixa, média e alta precisão. Nivelamento geométrico, 
trigonométrico e taqueométrico. Cartas topográficas. Orientação magnética e verdadeira das 
cartas topográficas. Cálculo de áreas e volumes. Fundamentos de aerofotogrametria. 

CONTEÚDO 

Unidade 1 – Introdução a Topografia  
1.1    Resumo histórico 
1.2    A Terra, seus movimentos, sua forma e dimensões  
1.3    Atuação da topografia 
1.4    Representação gráfica  
1.5    Convenções topográficas 
1.6    Reflexões sobre mapa, carta e planta 
1.7    Definição clássica 
1.8    Importância e aplicação  
Unidade 2 – Altimetria  
2.1    Cálculo de cotas com nivelamento geométrico 
2.2    Operações de nivelamento 
2.3    Nivelamento simples 
2.4    Nivelamento composto 
2.5    Preenchimento de caderneta de campos 
2.6    Prova de cálculo 
2.7    Nivelamento taqueométrico 
2.8    Perfil 
2.9    Apresentação de equipamento 
Unidade 3 – Planimetria 
3.1    Calculo de azimutes e rumo 
3.2    Coordenadas 
3.3    Distância entre dois pontos  
3.4    Distância poligonal 
3.5    Distância aberta 
3.6    Distância fechada 
3.7    Levantamento dos detalhes 
Unidade 4 – Curvas de Nível 
4.1    Rampas 
4.2    Cortes 
4.3    Aterro 
4.4    Cubagem 
Unidade 5 – Aulas Práticas 
5.1  Canteiro de Obras 
5.2  Levantamento de terreno 
5.3  Transferência dos pontos levantados para o  computador 
5.4  Desenho através de sistema de automação topográfica 
5.5  Planta final e plotagem 
Unidade 6 – Projeto de Loteamento e Arruamento 
6.1  Cálculo do traçado de uma rua 
6.2  Locação das curvas de esquina 
Unidade 7 – Cálculo de curvas 
Unidade 8 – Composição de custos e determinação de preços de serviços topográficos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BORGES, A . de C., Topografia aplicada a Engenharia Civil. São Paulo: Ed. Blucher, 1998.   
BORGES, A . de C., Exercícios de topografia, 3 ed.. São Paulo: Ed. Blucher, 1999.   
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OLIVEIRA, C. de, Dicionário cartográfico,  4. ed.. Rio de Janeiro: IBGE, 1993.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

 

Nome da Disciplina: TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Créditos Práticos: 0 Créditos Teóricos: 2 Atividade Estruturada: 1 

EMENTA 

Conceitos e Definições. Legislação e Normatização para a gestão e tratamento de resíduos. 
Classificação dos resíduos segundo a origem, fonte geradora, composição e grau de 
periculosidade. Análise de Resíduos. Resíduos sólidos urbanos, industriais, de construção civil, 
de serviço de saúde, nuclear. Coleta Seletiva e Reciclagem. Etapas para a elaboração e 
implantação do Plano de Gestão de Resíduos – PGR. Transporte de resíduos perigosos e não 
perigosos.  Principais técnicas de tratamento, aproveitamento energético, co-geração e 
disposição final de resíduos. Sistema de manifesto de resíduos industriais e inventário nacional 
de resíduos (Conama 313/2002).  

CONTEÚDO 

Unidade 1. Introdução ao Estudo dos Resíduos  
1.1.        Conceito e Definição de resíduos (lixo x resíduos). 
1.2.        Impactos  ambientais dos resíduos no Brasil e no Mundo. 
1.3.        Introdução ao conceito de ciclo de vida dos produtos. 
Unidade 2. Legislação Ambiental aplicada a Resíduos. 
2.1. Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 6938/81). 
2.2. Principio do Poluidor Pagador (da geração ao túmulo). 
2.3. Licenciamento Ambiental (Resolução Conama 237/97) 
2.4. Lei de Crimes Ambientais (Lei 9605/98). 
2.5. Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
2.6. Políticas Estaduais de resíduos Sólidos. 
Unidade 3. Origem e fonte geradora e Legislação Vigente. 
3.1. Resíduos Domésticos e Comerciais. 
3.2. Resíduos Industriais. 
3.3. Resíduos de Portos, Aeroportos e Terminais rodoviários. 
3.4. Resíduos de Serviço de Saúde. 
3.5. Resíduos de Construção Civil 
3.6. Resíduos Agrícolas. 
3.7. Resíduos Nucleares. 
Unidade 4. Técnicas de Análise e Classificação de Resíduos 
4.1. Composição física. 
4.2. Composição química. 
4.3. Conteúdo energético. 
4.4. Densidade. 
4.5. Classificação quanto ao grau de periculosidade. (NBR 10.004/2004) 
4.6. Amostragem de resíduos (NBR 10.007/2004) 
4.7. Procedimento para obtenção de extrato lixiviado (NBR 10.005/2004) 
4.8. Solubilização de resíduos (NBR 10.006/2004) 
Unidade 5. Coleta Seletiva e Técnicas de Reciclagem. 
5.1. Aspectos sociais da reciclagem no Brasil.   
5.2 Técnica dos 3R ( reduzir, reutilizar, reciclar) 
5.3 Reciclagem do papel 
5.4 Reciclagem do vidro 
5.5 Reciclagem do alumínio 
5.6 Reciclagem dos plásticos 
5.7 Reciclagem dos orgânicos 
5.8 Reciclagem dos metais em geral 
Unidade 6. Etapas para a elaboração do Plano de Gestão de Resíduos. 



 

     

 

 

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 

     

 

 

 

   

   

 
    

     

6.1. Geração. 
6.2. Segregação. 
6.3. Manuseio. 
6.4. Coleta. 
6.5. Armazenamento. 
6.6. Transporte. 
6.7. Tratamento. 
6.8. Disposição Final. 
6.9. Inventário e Manifesto de resíduos. 
6.10. Contingenciamento. 
6.11. Indicadores de Desempenho. 
Unidade 7. Transporte de Resíduos Perigosos. 
7.1. Decreto 96.044/88 - Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos. 
7.2. Resolução ANTT 420/2004 - Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte 
Terrestre de Produtos Perigosos. 
Unidade 8. Técnicas de Tratamento e Disposição Final 
8.1. Formas de disposição final de resíduos no Brasil e no mundo. 
8.2. Aterro controlado. 
8.3. Aterro sanitário. 
8.4. Compostagem aeróbica e anaeróbica. 
8.5. Tratamento térmico de RSS – Autoclave e Microondas. 
8.6. Incineração. 
8.7. Aterros industriais. 
8.8. Co-processamento. 
8.9. Aproveitamento energético do Lixo-Combustivel Derivado de Resíduos (Termoelétrica). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRUNA, GILDA COLLET, PHILLIPPI JUNIOR, ARLINDO, ROMERO, MARCELO DE ANDRADE. Curso 
de Gestão Ambiental. 1 Ed. Editora Manole, 2004. 
LIMA, Luiz Mário Queiroz. Lixo: tratamento e biorremediação. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Hemus, 2004. 
MATTOS, Neide Simões de; GRANATO, Suzana Facchini. Lixo: problema nosso de cada dia: 
cidadania, 
reciclagem e uso sustentável. São Paulo: Saraiva, 2005 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

JACOBI, Pedro. Gestão compartilhada de resíduos sólidos. São Paulo: Anablume, 2006. 
Tchobanoglous, George; Burton. Franklin L. (editor). Wastewater engineering: treatment and 
Reuse. USA: McGraw-Hill, 2003. 
MARCOS PAULO MARQUES ARAÚJOM, Serviço de limpeza urbana à luz da lei de saneamento 
básico.  
ZANIN, Maria; MANCINI, Sandro Donnini. Resíduos plásticos e reciclagem: aspectos gerais e 
tecnologia. São Carlos (SP): EDUFSCAR, [200-] 

 
 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/busca/busca.asp?limpa=1&ordem=disponibilidade&par=OTPJAR&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&nautor=66867&p=1&sid=021615232111020623968821332&k5=37D8783&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/busca/busca.asp?limpa=1&ordem=disponibilidade&par=OTPJAR&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&nautor=453874&p=1&sid=021615232111020623968821332&k5=37D8783&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/busca/busca.asp?limpa=1&ordem=disponibilidade&par=OTPJAR&modobuscatitulo=pc&modobuscaautor=pc&refino=1&nautor=3022343&p=1&sid=021615232111020623968821332&k5=37D8783&uid=


 

     

 

 

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 

     

 

 

 

   

   

 
    

     

 

6.9 ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS EMENTAS E PROGRAMAS DAS UNIDADES DE ESTUDO 

De acordo com o PPI, as ementas das unidades de estudo do curso foram definidas quando da elaboração do Projeto 
Pedagógico do Curso - PPC - considerando o perfil do egresso. É importante enfatizar que a adequação e atualização das 
ementas contaram com a colaboração do corpo docente integrando suas experiências acadêmicas e profissionais, além de 
terem se pautado pelas diretrizes curriculares do MEC. 
Como se trata de área muito dinâmica, os Planos de Ensino são elaborados e aprovados semestralmente, oportunizando que 
cada professor possa fazer uma verificação da adequação da ementa e do conteúdo programático da disciplina e propor ao 
colegiado do curso as alterações necessárias. 
Além disso, como imperativo decorrente da própria dinâmica da área educacional, o Colegiado de Curso se reúne 
semestralmente com a finalidade específica de revisar o Projeto Pedagógico do Curso, em especial o ementário, verificando a 
sua pertinência entre os objetivos do curso e o perfil do egresso. Em face dessas discussões e de recomendações da comissão 
de avaliação responsável pela autorização do curso, a matriz curricular do curso foi modificada ao longo de sua implantação 
assumindo a configuração atual. 

6.10 ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA BIBLIOGRAFIA 

A bibliografia básica e complementar das unidades de estudo da ESTÁCIO/FACITEC também foram definidas por ocasião da 
elaboração do projeto pedagógico do curso, refletindo a experiência dos profissionais que participaram de sua elaboração e 
consideraram as sugestões anteriores de Comissão de Especialistas Educacionais. Considerou-se, ainda, a qualidade e 
adequação dos livros indicados aos objetivos da disciplina. Os livros de texto trazem fundamentações e conceitos importantes 
na formação do aluno. Os livros considerados complementares podem ser da mesma linha dos textos ou livros que 
contribuam na formação especifica da disciplina, com informações atuais acerca das práticas pedagógicas. 
De acordo com o PDI, semestralmente, decorrente de política adotada pela Instituição, solicita-se aos professores a indicação 
de livros para aquisição, sejam novos títulos ou aquisição de edições mais atuais de livros constantes do acervo. Da mesma 
forma do ementário, também há revisão anual da bibliografia, quando acontece reunião específica do Colegiado de Curso para 
revisão do Projeto Pedagógico do Curso. 

6.11 ADEQUAÇÃO DA METODOLOGIA DE ENSINO À CONCEPÇÃO DO CURSO  

No processo de elaboração do PPC do curso tomou-se por base o PPI e os aspectos fundamentais e necessários para o bom 
desenvolvimento de cada disciplina da matriz curricular, como a política de expansão de outros cursos, a criação de novos 
laboratórios e o aprimoramento dos existentes.  
Portanto, com o objetivo de formar um profissional crítico, comprometido com o bem estar da sociedade, gerador de 
autonomia e mudanças sociais, a metodologia de ensino deverá priorizar a realização de aulas dialogadas complementadas 
com atividades de laboratórios, que utilizem técnicas adequadas ao conteúdo e ao momento pedagógico. 
Nas aulas teóricas, o professor expõe o conteúdo aos alunos e contextualiza o assunto estudado, de forma que o acadêmico 
conheça sua aplicação e sinta-se motivado a estudá-lo. Problemas relacionados ao tema trabalhado deverão ser trazidos para 
a sala. Ao final de cada aula o professor deve orientar e cobrar a realização de exercícios teóricos resolvidos individualmente 
ou em grupo e/ou discutir com os alunos a solução do problema proposto. O professor deve, também, atuar, orientar e cobrar 
o desenvolvimento de atividades práticas relativas aos tópicos estudados.  
Durante as aulas o aluno deverá esclarecer suas dúvidas, fazer os exercícios e trabalhos propostos pelo professor e participar 
das discussões em torno da solução de problemas identificados em conjunto com o professor. Deverá ainda realizar as 
atividades extraclasse propostas pelo professor.  
Recursos e materiais necessários: quadro branco e pincel, artigos e trabalhos científicos, consultas em livros, painéis e cartazes 
em branco, computador com projetor multimídia, retroprojetor de transparências, entre outros. As aulas que exijam o uso de 
equipamentos serão realizadas em laboratórios relacionados aos temas de estudo, para a devida sedimentação dos 
conhecimentos e habilidades previstas. Portanto, as aulas que necessitam de uso de laboratórios específicos poderão contar 
com um espaço devidamente paramentado às necessidades do curso. 
As avaliações têm como foco avaliar o saber relativo aos conteúdos ministrados, bem como o individuo enquanto participante 
de uma sociedade com direitos e deveres, e o cidadão inserido na escola, que se tornará, como futuro egresso, representante 
dos valores éticos, morais e comportamentais da mesma.  
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Conforme a opção e planejamento do professor a avaliação é fundamentada nos seguintes princípios: contínua avaliação 
participativa, contributiva e de empenho do aluno; avaliações teóricas; trabalhos cooperativos desenvolvidos em grupo para 
avaliar o conhecimento e as exigências em termos de relacionamentos interpessoais; trabalhos de conteúdo prático e teórico 
que explorem situações reais e práticas, com utilidade futura ou que simulem ou analisem estudos de casos reais, estimulando 
o aprendizado; apresentação de trabalhos práticos de pesquisa exploratória e/ou científica e de reflexão própria e relatórios 
das atividades práticas. 

6.12 ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS À FORMAÇÃO: ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

A Instituição tem regulamentada a sua política de ensino relativa às atividades de estágio supervisionado. Existe coordenação 
própria e competente para gerenciar todas as atividades, apresentar convênios e analisar os dados obtidos com as avaliações 
realizadas para propor modificações na política adotada. 
A estrutura de acompanhamento dos estágios da ESTÁCIO/FACITEC tem como base o Programa de Estágios Supervisionados 
(PES), que abrange todos os estágios praticados pelos alunos da Instituição, quer sejam extracurriculares (realizados em 
qualquer época do curso), quer sejam os curriculares supervisionados obrigatórios. 

6.13 MECANISMOS EFETIVOS DE ACOMPANHAMENTO E DE CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES 

O curso de Engenharia Civil da ESTÁCIO/FACITEC tem um professor titular da disciplina Estágio Supervisionado, que é o 
responsável pela orientação e acompanhamento das atividades do estágio. 
As orientações iniciais para a realização do estágio compreendem roteiros de trabalho para que os alunos possam aproveitar 
ao máximo a oportunidade de convívio nos ambientes em que irão atuar como profissionais. Os alunos e um responsável na 
empresa em que estagia registram o cumprimento dessas atividades em relatórios elaborados para esse fim, os quais são 
analisados e arquivados nos prontuários dos alunos após a avaliação. Há ainda um coordenador de estágio da 
ESTÁCIO/FACITEC que coordena e orienta toda a atividade desenvolvida pelos alunos. 
De acordo com o Artigo 1º da Lei 11.788/2008, o estágio escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, visa à 
preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação 
superior, podendo ser também não obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares, bem como a modalidade e 
área de ensino, em consonância com o projeto pedagógico do curso. 
Consoante o Artigo 2° diz que, o estágio não obrigatório é desenvolvido como atividade opcional para o aluno, acrescida à 
carga horária regular que ele necessita cumprir. Desta feita, a faculdade oferece aos alunos convênios de estágio com várias 
instituições, com o objetivo de aperfeiçoar a prática profissional. 
As horas de atividades desenvolvidas pelo aluno, no estágio não obrigatório, podem ser aproveitadas no cômputo das 
atividades complementares, respeitando a resolução pertinente. 

6.14 FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS PARCIAIS E FINAIS 

A divulgação dos resultados para os alunos é disponibilizada no sítio da Instituição e nos murais da ESTÁCIO/FACITEC. Os 
resultados de cada professor são entregues individualmente aos acadêmicos (por turma/disciplina em que ministram aulas). 

6.15 ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS À FORMAÇÃO: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC é uma disciplina obrigatória. Tem como objetivo o aprimoramento e a consolidação 
dos conhecimentos construídos ao longo do curso, além de sua integração com a prática.  
É entendido como uma produção intelectual pessoal do aluno concluinte e caracteriza-se como uma fase de consolidação dos 
fundamentos científicos, técnicos e culturais do profissional da educação. Deve ser considerado como um exercício de 
formulação e sistematização de ideias, de aplicação dos métodos de investigação científica, podendo assumir a forma de uma 
revisão da bibliografia publicada sobre um assunto, de uma discussão teórica e crítica sobre um tema doutrinário ou de uma 
técnica pedagógica, sem exigência de originalidade ou aprofundamento complexo. 
A área temática poderá configurar-se no âmbito de uma disciplina, abranger um conjunto de disciplinas que caracterizem uma 
nítida unidade de conhecimentos do ponto de vista científico, ou ainda situar-se numa área de concentração da formação do 
professor ou versar sobre um assunto conexo aos estudos teóricos, básicos ou profissionalizantes, desenvolvidos no contexto 
do curso. 
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Concluído o trabalho, o aluno que tenha obtido frequência mínima de 90% nas atividades de orientação programadas por seu 
orientador, solicitará à Coordenação do TCC que estabeleça a data de apresentação, em sessão pública, perante uma 
Comissão Examinadora constituída do professor orientador e de mais dois professores que dominem o assunto versado no 
trabalho. Ao avaliar o trabalho, a comissão examinadora levará em conta o domínio do tema abordado pelo autor, a sua 
capacidade de formulação e sistematização de ideias, a aplicação adequada da metodologia científica, a discussão e a 
racionalidade dos resultados apresentados e a habilidade de redigir e de se expressar corretamente. 
Vale ressaltar que o TCC atenderá às especificações de um trabalho científico e estará sob a orientação dos professores 
orientadores e da coordenação do TCC que, considerando-o adequado, estabelecerão, ao longo do curso, mecanismos de 
orientação, acompanhamento e avaliação das atividades pedagógicas relacionadas à produção do TCC. 

6.15.1. Mecanismos Efetivos de Acompanhamento e de Cumprimento do Trabalho de Conclusão de Curso 

Da mesma forma do que ocorre em relação à disciplina Estágio Supervisionado, a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso é 
acompanhada pelo coordenador de TCC e pelos orientadores dos trabalhos. 
A cada encontro com o seu orientador é registrado um pequeno relatório que é assinado pelo aluno e pelo professor 
orientador, de modo que é possível acompanhar a frequência do aluno e a evolução de sua pesquisa. Em decorrência desse 
acompanhamento, alguns alunos não obtêm aprovação na disciplina TCC, exatamente por não comparecerem aos encontros 
semanais e apresentarem no fim de semestre trabalhos prontos. 

6.15.2 MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Os trabalhos de conclusão de curso dos alunos serão disponibilizados na biblioteca da faculdade. Há projeto, em fase de 
implantação para a instalação da biblioteca eletrônica e-biblioteca que disponibilizará esses trabalhos em meio eletrônico. 
Pretende-se também com a implantação do núcleo de pesquisa criado, incentivar os alunos a inscreverem artigos nos diversos 
congressos e encontros da área, elaborar pôsteres e artigos a partir dos melhores trabalhos e divulgá-los na revista eletrônica 
ISSN 18813111. 
A veiculação da produção acadêmica dos Cursos da Faculdade é feita por meio da referida Revista da ESTÁCIO/FACITEC, com 
periodicidade semestral. A cada número do periódico serão selecionados os três melhores trabalhos apresentados no 
semestre, para fins de publicação. 

6.15.3. Relação Aluno/Professor na Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso 

A relação aluno/orientador é cordial e respeitosa fortalecida e motivada pelo mútuo interesse que é a formação dos alunos. 
Estes alunos são acompanhados pelos orientadores por meio de encontros semanais, em horários de aula específicos. Os 
encontros são agendados previamente e dura o tempo necessário para o esclarecimento de todas as dúvidas dos orientandos 
e direcionamento da pesquisa. 

6.16 ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS À FORMAÇÃO: ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) visam estimular o aluno a realizar desde os primeiros períodos do Curso, 
ações práticas relacionadas à profissão do Engenheiro Civil, possibilitando uma melhor qualificação para o mercado de 
trabalho, sendo promovidas com os seguintes objetivos: 

 Enriquecer os conteúdos programáticos das disciplinas; 

 Introduzir novas metodologias de aprendizagem; 

 Estimular no estudante o exercício da reflexão e o desejo de aprender, articulando os diferentes conteúdos e 

compreendendo o caráter mutável do conhecimento; 

 Estimular a necessidade de educação permanente; 

 Atualizar permanentemente os alunos envolvidos nos cursos oferecidos pela Instituição, estimulando a 

iniciação científica, o desenvolvimento de projetos de pesquisa e de novas habilidades comportamentais, 

políticas e sociais; 
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 Estimular o aluno para verificar a utilidade e a aplicabilidade dos conteúdos ministrados nas diferentes 

disciplinas do semestre; 

 Ampliar os mapas mentais dos alunos; e 

 Contribuir para a melhoria do perfil do egresso desejado pelo curso. 

As Atividades Complementares serão desenvolvidas em horários não coincidentes com os horários das aulas na graduação. A 
cada AAC realizada, de acordo com o Manual de Atividades Acadêmicas Complementares do Curso, será atribuída uma carga 
horária pré-definida, conforme a duração da mesma. Esta exigência deve ser considerada como um fator diferencial na 
qualificação da formação.  
As Atividades Acadêmicas Complementares serão programadas com antecedência e divulgadas aos alunos no início do 
período letivo vigente. 
Serão consideradas atividades acadêmicas complementares: seminários, congressos, oficinas, festivais, palestras, exposições, 
cursos de curta duração, iniciação científica, cursos online, vivência profissional complementar, atividades de extensão, dentre 
outras. 
Dessa forma, estas atividades buscarão propiciar aos alunos:  

 Incentivo à pesquisa e à iniciação científica, através da inclusão de atividades como: participação e 

apresentação de seminários, congressos, palestras e workshops;  

 A integração teoria e prática, por meio da oferta de oficinas e outras atividades, realizadas sob a orientação de 

professores ou profissionais, em projetos desenvolvidos na Instituição ou externamente; 

 A ampliação do universo cultural e artístico, mediante a realização de visitas a exposições, filmes, vídeos e 

festivais;  

 O aperfeiçoamento acadêmico, propiciado pela realização de cursos que visam ampliar o conhecimento geral, 

facilitar a atuação do aluno na profissão e/ou no mercado de trabalho, aprofundar o conhecimento referente 

à área de graduação do aluno; 

 As experiências de monitoria;  

 O contato com a realidade social, viabilizado pela participação nas atividades de extensão;  

 O desenvolvimento da responsabilidade ambiental, propiciada pela presença em campanhas e visitas que 

tenham este tema como eixo de estudo;  

 A preparação para o mundo do trabalho, através de uma variedade de atividades complementares voltadas 

para a prática profissional (apresentação de produtos ou serviços de empresas, projetos de treinamento 

profissional, e vivência profissional) e, que visam desenvolver competências como: empreendedorismo, 

iniciativa, liderança e habilidades para gerenciar mudanças;  

 O desenvolvimento da responsabilidade e do compromisso social, por meio da participação em trabalhos 

voluntários, projetos comunitários e campanhas sociais, elaboradas e desenvolvidas pela IES ou por outras 

instituições sociais.  

Assim, as atividades complementares previstas pelo curso viabilizarão a integração ensino, pesquisa e extensão e o 
desenvolvimento de ações de ética e responsabilidade social, empreendedorismo e comércio exterior, proporcionando aos 
alunos a vivência de situações que contribuam para o crescimento dos alunos como cidadãos e profissionais. 
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6.16.1 Existência de Mecanismos Efetivos de Planejamento e Acompanhamento das Atividades 

Complementares 

A Secretaria Acadêmica encaminhará os requerimentos de atividades extracurriculares ao Coordenador do Curso que, após 
análise, emitirá parecer e o remeterá à Secretaria Acadêmica para controle e anotação após certificação do aluno requerente. 
A certificação total das horas complementares deverá ser expedida ao aluno somente no semestre letivo de conclusão do 
curso, exceto quando o mesmo for transferido para outra IES e necessitar da certificação para aproveitamento de crédito.  
Nos casos de alunos cuja transferência seja aceita pela ESTÁCIO/FACITEC o aluno será instruído pela Secretaria Acadêmica da 
necessidade de cumprir o que estabelecem as normas da Instituição a respeito das atividades complementares a fim de que 
possa regularizar sua situação através de requerimento específico. 
A validação das atividades complementares como parte da carga horária deve obedecer às seguintes normas gerais: 
I – São consideradas disciplinas extracurriculares do Curso, para validação como Atividades Complementares, as disciplinas 
oferecidas pelo ESTÁCIO/FACITEC ou outras Instituições de Ensino Superior (IES), fora do horário regular das aulas e cujo 
conteúdo não esteja integralmente contemplado por nenhuma disciplina do currículo dos cursos; 
II – As disciplinas de áreas afins, assim definidas pelo Colegiado do Curso, pertencentes aos demais cursos da 
ESTÁCIO/FACITEC ou de outras IES, são consideradas disciplinas extracurriculares; 
O requerimento a ser encaminhado por meio da Secretaria Acadêmica deverá estar acompanhado de justificativa e a 
respectiva comprovação de participação e/ou aproveitamento. As atividades que não contiverem discriminação exata da carga 
horária bem como não estiverem comprovadas em documento oficial e de idônea certificação, não serão objeto de análise 
nem merecerão encaminhamento do requerimento à Coordenação do respectivo Curso. 

6.16.2 Oferta Regular de Atividades pela Própria IES 

De acordo com o PDI, os programas citados no item 1.8 são institucionalizados, fazendo parte do planejamento da 
ESTÁCIO/FACITEC e são ofertados regularmente. Visando possibilitar a maior articulação entre os conhecimentos teóricos 
adquiridos em sala de aula e as práticas inovadoras da área, as atividades complementares são essenciais. As atividades têm 
várias dimensões, conforme descrito no PPC e em Regimento próprio. 

6.16.3 Incentivo à Realização de Atividades fora da IES 

Os alunos são incentivados à participação em atividades fora da IES, por meio da coordenação e dos professores. Sugere-se 
que participem seminários, palestras e encontros, feiras do livro, mostras de cultura, exposições, congressos e projetos de 
educação, realizados em Brasília ou em outras cidades, onde sejam debatidos temas pedagógicos ou áreas afins. 
Assim, além de incentivar, a Instituição faz o reconhecimento das atividades fora da IES para fins de registro das horas de 
atividades complementares. Há uma preocupação permanente em divulgar nos murais e por meio eletrônico os eventos que 
ocorrem na cidade e no entorno para que os estudantes possam participar. Paralelamente, a Instituição toma a iniciativa de 
buscar parcerias com outras instituições públicas e privadas que colaborem na formação profissional desses alunos. 

6.17 MONITORIA 

A monitoria da ESTÁCIO/FACITEC é condizente com o que estabelece a Lei de Diretrizes e Base – LDB – de Nº 9.394/96, em seu 
Artigo 84: “os discentes da Educação Superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas 
instituições exercendo funções de monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos”. 
A monitoria possibilita ao aluno uma alternativa que desperta vocação para a docência a ser exercida e para o 
desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão, assim como a colocação em prática de teorias estudadas no processo 
de formação. Esta atividade é importante tanto para a Instituição quanto para os discentes, pois lhes possibilitará tornar-se 
parte fundamental no processo ensino-aprendizagem.  
Dessa forma, o regulamento da monitoria da ESTÁCIO/FACITEC estabelece como objetivo maior incrementar o interesse pelo 
magistério e propiciar a interação entre o corpo discente e docente em benefício da qualidade do ensino ministrado pela 
instituição. Na resolução estão descritas as atribuições do monitor, assim como o plano de trabalho a ser desenvolvido. A 
admissão dar-se-á por meio de processo seletivo. O desenvolvimento das atividades de monitoria não implica 
necessariamente vínculo empregatício com a Faculdade. Segundo as disposições finais da Resolução Nº 01 de 03 de 05 de 
2006, a monitoria poderá ou não ser remunerada e o monitor fará jus a um certificado de monitoria emitido pela Direção 
Geral.  
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6.18 ATIVIDADES PRÁTICAS CURRICULARES 

Os alunos poderão desenvolver atividades práticas de caráter complementar às disciplinas curriculares que sejam ligadas a sua 
formação curricular. Essas atividades poderão ser realizadas dentro ou fora da Instituição. Desta forma, a ESTÁCIO/FACITEC 
empenhar-se-á em possibilitar, dentro de suas dependências ou em ambientes parceiros/conveniados, o desenvolvimento de 
atividades relacionadas com as práticas relacionadas à Engenharia Civil que possam ser realizadas e aproveitadas para o 
cumprimento dos requisitos para a formatura. 

6.18.1 Mecanismo de Planejamento das Atividades Práticas Curriculares 

O objetivo das atividades práticas curriculares é buscar a superação da dicotomia entre teoria e prática na formação do 
professor, levando-o a assumir a prática pedagógica investigativa como o eixo metodológico do curso. Dessa forma, a 
articulação entre a teoria e a prática, mediada pela pesquisa, está presente ao longo do processo de formação profissional. 
Cada docente traçará um planejamento de atividades de pesquisa, com temas relacionados às disciplinas cursadas pelos 
alunos em seus respectivos semestres, de forma a garantir condições para que os alunos possam fazer a articulação dos 
diversos campos conceituais, desenvolver o pensamento crítico e autônomo acerca dos conceitos trabalhados nas referidas 
disciplinas planejando, executando, apresentando e avaliando suas produções científicas. 

6.18.2 Mecanismos Efetivos de Acompanhamento e de Cumprimento das Atividades Práticas Curriculares 

O acompanhamento das atividades práticas será realizado pelo docente da disciplina que demandar horas práticas. Para tanto, 
o professor, juntamente com o aluno, elaborará um roteiro de atividades que deverão ser desenvolvidas durante o semestre. 
Estas atividades podem contemplar: visitas dirigidas, treino de papéis, além da elaboração de projeto de intervenção social. 
Sempre que o aluno desenvolver atividades práticas deverá, necessariamente, apresentar algum registro escrito que 
comprove sua participação.  

6.18.3 Abrangência das Atividades e Áreas de Formação 

As atividades práticas oportunizam o desenvolvimento de um trabalho científico sob a supervisão de um professor, 
percorrendo todo o processo de interação entre a  teoria e a prática que possibilitam aos alunos vivências relacionadas à sua 
futura atuação profissional. 
A articulação do conteúdo estudado com a prática pedagógica poderá ser efetiva e a formação do docente significativamente 
qualificada. As horas destinadas à prática docente do curso deverão servir para elaboração e desenvolvimento de projetos (de 
pesquisa, de ensino e/ou de intervenção) relacionando conteúdos/temas abordados/apreendidos na disciplina específica à 
realidade de atuação do profissional em formação. As experiências vivenciadas durante o curso colaborarão com o(a) aluno(a) 
na definição do que poderá ser desenvolvido no seu trabalho de fim de curso, bem como qualificam a participação do aluno 
nas atividades do curso. 

6.19 METODOLOGIA DE ENSINO 

A metodologia de ensino do curso é adequada à formação de um profissional crítico-reflexivo com capacidade para a 
proposição de alternativas e a tomada de decisão. Para tanto, serão utilizadas diversas abordagens teórico-metodológicas, 
recursos tecnológicos, biblioteca virtual do professor, visitas técnicas às empresas e organizações, oficinas práticas, além de 
atividades de leitura, debates e reflexão coletiva. 

Poderão ser adotadas as seguintes estratégias de ensino: 

 Aula expositiva dialogada; 

 Seminário; 

 Debate; 

 Estudo de texto; 

 Pesquisa; 
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 Trabalho individual e em grupo; 

 Visita técnica; 

 Estudo de caso. 

 Jogos de Empresa, entre outras. 

6.19.1 ATIVIDADES ESTRUTURADAS 

As Atividades Estruturadas, embasadas no Art. 2º, item II da Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de julho de 2007, implicam a 
construção de conhecimento, com autonomia, a partir do trabalho discente. A concepção destas atividades deve privilegiar a 
articulação entre a teoria e a prática, a reflexão crítica e o processo de autoaprendizagem. Para atender a este propósito, o 
ensino deve ser centrado na aprendizagem, tendo o professor como mediador entre o conhecimento acumulado e os 
interesses e necessidades do aluno.  

O currículo dos cursos deve ser concebido como um conjunto integrado e articulado de situações organizadas de modo a 
promover aprendizagens significativas e seus conteúdos são apenas um dos meios para o desenvolvimento de competências 
que ampliem a formação dos alunos e sua interação com a realidade, de forma crítica e dinâmica. No ensino por competências 
o conhecimento é trabalhado de forma intertransdisciplinar, contextualizado, privilegiando a construção de conceitos e a 
criação do sentido, visando mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações etc.) para 
solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações (PERRENOUD, 2001). Para tanto, as atividades devem ser 
estruturadas em projetos, bem como por resolução de problemas, além de pesquisas. Devem privilegiar análises, sínteses, 
inferências, generalizações, analogias, associações e transferências. As tarefas propostas devem constituir desafios que 
incitem os alunos a mobilizar seus conhecimentos, habilidades e valores. 

As Atividades Estruturadas atendem também ao paradigma da complexidade (MORIN, 2001), propondo um ensino 
fundamentado em múltiplas visões que proporcionem aos alunos aprendizagens que desenvolvam a visão crítica, criativa e 
transformadora. Nesse contexto, de acordo com Behrens (2006), situa-se a problematização que possibilita uma visão 
pluralista, tendo como ponto de partida o questionamento que vincula articulações diferenciadas, com a finalidade de 
produzir conhecimento. Os alunos podem simultaneamente realizar a apropriação de conceitos, quando os examinam 
minuciosamente; articular essas aquisições à medida que as relacionam ao problema a ser resolvido e mobilizar essas 
aquisições na prática. (ROEGIERS; DE KETELE, 2004) 

O que se pretende estimular nos alunos não é a memorização de informações e, sim, a investigação e compreensão dos 
problemas, a construção de seu próprio conhecimento por meio da participação ativa neste processo. (DAVINI, 1999) 

Se a proposição de memorizar e repetir precisa ser ultrapassada, como proceder para contemplar uma prática pedagógica que 
acolha os pressupostos da abordagem crítica [...] Não se trata de negar a pertinência das técnicas de ensino tradicionais, mas 
de retomá-las com um posicionamento crítico e reflexivo que enriqueça a produção do conhecimento em um novo paradigma. 
(BEHRENS, 2006).  

Isto não quer dizer também que os conhecimentos em si sejam negligenciados. Pelo contrário, além de ser imprescindível, a 
atividade assimiladora do sujeito que aprende se aplica sempre a um objetivo ou assunto que requer ser assimilado. 

Com as atividades estruturadas pretende-se preparar o aluno como sujeito ativo, reflexivo, criativo, inovador, empreendedor, 
que tenha autonomia nos estudos. O fundamental é criar condições para que o aluno possa construir ativamente o seu 
próprio conhecimento. Dessa forma, a aprendizagem se dará como resultado do aprendizado ativo, com base na própria 
prática do sujeito e nas sucessivas mudanças provocadas pela informação gradativamente assimilada. Assim, poderão ser 
indicados como objetivos específicos de aprendizagem, que o aluno: compare, diferencie, classifique, busque causas e 
consequências, identifique princípios ou regularidades, priorize objetivos de ação, selecione métodos e técnicas adequadas, 
execute, analise, avalie etc. 

Desse modo, a metodologia de ação das atividades estruturadas visa trazer uma mudança no processo de aprendizagem, 
integrando sociedade / educação / trabalho, com o planejamento de atividades que surgem das situações do próprio cotidiano 
social do aluno e do trabalho profissional, envolvendo participação individual e em grupo, convivência com a diversidade de 
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opiniões, oportunidade de autonomia de estudos e o acesso a diferentes modos de aprender, especialmente, de aprender a 
aprender.  

Cada atividade percorrerá um caminho, variando os materiais e as estratégias, mas sempre no mesmo sentido, de acordo com 
Davini (1999): Prática/Realidade/Reflexão-Teoria/Seleção de Princípios e Métodos para Ação Futura - Nova 
Prática/Transformação da Realidade. 

Sendo assim, na concepção/elaboração de um currículo integrado que contemple atividades estruturadas, alguns passos 
devem ser trilhados: 

 Definir conteúdos e competências e organizá-los por categorias;  

 Em cada categoria definir conceitos, processos, princípios e técnicas para o desenvolvimento de tais conjuntos 

de conteúdos/competências;  

 Elaborar um mapa conceitual/estrutura de conteúdos, a partir da organização anterior;  

 Destacar, no mapa conceitual, as unidades de aprendizagem, que se definem como estruturas pedagógicas 

dinâmicas orientadas por determinados objetivos comuns de aprendizado;  

 Definir o conjunto de disciplinas mais apropriadas para incorporarem as atividades estruturadas 

supervisionadas. Observação: As atividades poderão ser interdisciplinares, ou seja, uma mesma atividade 

poderá atender várias disciplinas;  

 Planejar atividades de aprendizagem originadas das situações do próprio cotidiano social do aluno e do 

trabalho profissional, que incentivem a reflexão, a busca de conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas 

curriculares que contemplem atividades estruturadas, e que reverterão em ação. 

São exemplos de atividades que não podem ser consideradas atividades estruturadas aquelas em que o professor é o principal 
ator, quando faz demonstrações, resumos, sínteses etc.; as que estão descontextualizadas dos conteúdos das disciplinas a que 
se referem; as que não têm caráter significativo.  

As atividades estruturadas estão relacionadas e contextualizadas no âmbito da disciplina, enquanto as atividades 
complementares referem-se ao curso como um todo e à formação geral do aluno. 

6.20 O SISTEMA DE AVALIAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO 

A avaliação da aprendizagem tem com princípio o desenvolvimento de competências, da capacidade de construir 
conhecimentos técnicos, tecnológicos e gerenciais, a partir das necessidades observadas na prática social e profissional. 
Utilizando-se de critérios claramente explicitados, são avaliados os conhecimentos e o modo como os alunos fazem uso deles. 
Isso permite, quando necessário, uma reorientação no processo de formação dos alunos, com atividades de apoio, de forma a 
permitir o suprimento de suas dificuldades.  
Outro aspecto relevante é o princípio da autoavaliação como instrumento que favorece o exercício de análise crítica, de 
percepção do crescimento do aluno, permitindo a aquisição de uma autonomia intelectual e uma visão de sua própria 
formação.  
Para que se possa identificar a importância das atividades oferecidas durante o percurso formativo do aluno, são utilizadas 
três modalidades de avaliação:  
A diagnóstica, momento em que podemos conhecer o que os alunos já vivenciaram o que já trazem na sua bagagem cultural, 
os conhecimentos que já possuem e suas expectativas em relação ao curso. A avaliação diagnóstica é feita em sala de aula, 
pelos professores, através de observação e registros;  
A avaliação formativa é realizada ao longo do processo, observado o desempenho revelado pelos alunos nas diferentes 
disciplinas. Cada professor registra as atividades realizadas pelos alunos individualmente ou em grupo, a fim de melhor 
planejar suas aulas e promover estratégias de intervenções pedagógicas diferentes;  
A avaliação somativa é considerada no momento da entrega da produção acadêmica, nas diferentes disciplinas que integram o 
currículo. Cabe ressaltar que essa modalidade de avaliação não tem como objetivo primordial selecionar, classificar, ordenar 
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tipos diferenciados de aprendizagem, mas, sobretudo, fornecer informações e questões que são analisadas para a tomada de 
decisão a cerca do melhor caminho a ser construído para a formação do perfil profissional desejado.  
Compreende-se a avaliação como uma atividade que fornece informações e questões para que se possa refletir sobre o 
melhor caminho a ser construído durante a formação do profissional, tentando resgatar o potencial de cada um dos alunos. A 
avaliação é vista como um processo indispensável para o replanejamento das ações educativas.  
Ela não ocupa um espaço único e específico, com o propósito de avaliar o que o aluno produziu, mas faz parte de um processo 
contínuo e permanente, permitindo avanços sem ferir as normas pré-estabelecidas institucionalmente, quanto ao momento e 
formas de registrar os resultados obtidos pelos alunos.  
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3).  
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização de projetos ou outros trabalhos, 
representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as 
atividades que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo 
permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de 
provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da 
composição do grau final.  
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.  
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas.  
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:  

 Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus das avaliações, 

sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e 

AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina;  

 Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações;  

 Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.  

As disciplinas oferecidas na modalidade Educação a Distancia (EAD) seguirão o mesmo critério de avaliação das disciplinas 
presenciais.  

Para a avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), ou trabalhos de mesma natureza, será atribuído grau 

único para a disciplina que, para aprovação do aluno, deverá ser igual ou maior do que 6,0. 

6.20.1 Coerência dos Procedimentos de Avaliação dos Processos de Ensino e Aprendizagem com a Concepção 

do Curso 

O sistema de avaliação do processo ensino-aprendizagem de cada unidade de estudo do curso é especificado no plano de 
ensino da disciplina e atende às necessidades verificadas pelo docente que a ministra e pelos objetivos da disciplina. Os 
critérios de avaliação do desempenho escolar do aluno são previstos no Regimento Interno Unificado da ESTÁCIO/FACITEC. 
O aproveitamento escolar é avaliado por meio de acompanhamento contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos nas 
provas, exercícios, projetos, relatórios e demais atividades programadas em cada disciplina, atribuindo-se uma nota expressa 
em grau numérico de 0 a 10, com aproximação de cinco décimos. 
Semestralmente, buscam-se subsídios junto ao corpo discente, mediante a realização de avaliações do corpo docente da 
instituição e do processo ensino-aprendizagem pelos alunos quando se verifica se os objetivos traçados estão sendo 
alcançados. Essas avaliações são realizadas com o objetivo exclusivo de verificação da efetividade do processo ensino-
aprendizagem e da necessidade de ajustes, não podendo, em nenhuma hipótese, ser utilizadas para premiação ou punição de 
docentes. 

6.21 AUTOAVALIAÇÃO 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior instituído pela Lei n° 10.861, de 14/04/2004, destacou a avaliação 
institucional como um processo permanente, planejado, conduzido e realizado de modo a transformar resultados em 
subsídios capazes de promover mudanças.  
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Em decorrência desta legislação e consoante com a prática já institucionalizada foi constituída a Comissão Própria de 
Avaliação (CPA), com o objetivo de coordenar e articular o processo avaliativo, atendendo os dispositivos legais e as exigências 
atuais do processo de avaliação.  
Na estruturação da CPA, foi fundamental considerar a estrutura organizacional descentralizada da Instituição, estabelecendo 
autonomia administrativa para os gestores de campi, de cursos e dos diferentes segmentos por meio de um Projeto alicerçado 
em responsabilidade, participação, comprometimento, compartilhamento democrático de ideias e projetos, integração, 
autonomia e permanente busca de aperfeiçoamento através da análise crítica de seus projetos e serviços. A metodologia de 
trabalho respeita, assim, a cultura organizacional, proporcionando a inserção de toda a comunidade acadêmica e a inter-
relação das dez dimensões definidas na legislação.  
Entre os instrumentos de avaliação, a CPA realiza semestralmente uma avaliação interna com todos os alunos, professores e 
coordenadores. A partir dos resultados obtidos, disponíveis no SIA = Sistema de Informações Acadêmicas -, todos os gestores 
podem preparar quadros, gráficos e tabelas que permitem um estudo comparativo de linha histórica referente ao 
desempenho dos professores, à avaliação das disciplinas, dos cursos e dos recursos de infraestrutura inclusive acervo 
bibliográfico.  
No desenvolvimento do processo de autoavaliação cabe, portanto, aos coordenadores:  

 Sensibilizar alunos e professores;  

 Divulgar e discutir os resultados alcançados na avaliação interna;  

 Analisar o resultado da avaliação de cada docente e discutir com o mesmo o projeto de superação, quando 

couber;  

 Analisar com o Colegiado os resultados da avaliação externa: ENADE e Avaliação de Curso;  

 Propor e incentivar ações de melhoria;  

 Divulgar as ações decorrentes da avaliação.  

Assim, tanto a discussão dos resultados alcançados por Curso a partir das metas e objetivos por eles definidos, quanto dos 
resultados obtidos nas avaliações interna e externa servem de subsídio para incentivar o desenvolvimento de ações de 
melhoria voltadas ao ensino, ao aprimoramento dos projetos pedagógicos, à pesquisa, à extensão, ao redirecionamento das 
ações de capacitação docente, à atualização e manutenção da infraestrutura e dos recursos materiais. 

6.21.1 ARTICULAÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO DO CURSO COM A AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

De acordo com as diretrizes do PPI e da CPA, para realizar a autoavaliação institucional e a autoavaliação dos cursos, foram 
formados grupos focais, de composição aleatória, garantida a participação de alunos de todos os cursos oferecidos pela 
Instituição, a fim de verificar a adequação do instrumento de avaliação conforme as indicações e necessidades de cada curso. 
Assim, alunos de todos os cursos tiveram a oportunidade de sugerir alterações e propor melhorias ao instrumento de 
avaliação institucional, de modo que as avaliações dos cursos e da Instituição estivessem articuladas.  
Portanto, a avaliação de cada curso permite à instituição conhecer quais são os pontos fortes de cada coordenação, para, 
assim, contribuir para o aprimoramento das demais coordenações – envidando esforços para a permanência e o 
aprimoramento dos fatores positivos. 
Da mesma maneira, a avaliação de cada curso permite à instituição, a partir das exposições feitas pelos alunos, conhecer suas 
fragilidades e agir de forma a suprir as necessidades percebidas, modificando algumas práticas e revendo cada fator de acordo 
com as diferentes demandas e realidades de seu público. 
Nesse sentido, a avaliação do curso e a avaliação institucional vinculam-se na medida em que é por meio da avaliação de cada 
curso que a instituição pode conhecer suas potencialidades e fragilidades para, assim, planejar e adotar práticas pedagógicas 
coerentes com os anseios pessoais e profissionais de seus alunos. 
Além disso, o planejamento da Instituição está intimamente relacionado ao Projeto Pedagógico e aos projetos dos cursos. Da 
mesma forma, os resultados obtidos na avaliação são contemplados no planejamento da Instituição, tanto em curto, médio e 
em longo prazo. 
De acordo com o PDI e o PPI, a ESTÁCIO/FACITEC implantou em 2004 a Comissão Própria de Avaliação – CPA, responsável por 
todo o processo de Avaliação da Instituição. Semestralmente, são avaliados os professores e os serviços prestados pela 
Instituição. Não apenas o corpo discente avalia, mas os professores e o corpo técnico-administrativo também têm a 
oportunidade de avaliar a Instituição como um todo. 
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A Avaliação Institucional tem o objetivo de viabilizar o planejamento geral e de subsidiar as coordenações de cursos no 
processo de avaliação do projeto pedagógico realizada anualmente em reunião do colegiado de curso, além de prover 
informações essenciais para a formação de indicadores que possam maximizar a gestão pedagógica. 
Para que os objetivos da avaliação sejam concretizados, as ações são pautadas nas diretrizes curriculares de cada curso, no 
Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, no Projeto Pedagógico, e nas práticas pedagógicas e institucionais.  

6.22 ALTERNATIVAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADAS COMO INSTRUMENTOS DE EFETIVAÇÃO DA 

INTERDISCIPLINARIDADE 

O Curso prioriza a formação do profissional competente, considerando que as habilidades devem ser estimuladas, ensinadas e 
desenvolvidas com os alunos. Para tanto, a ESTÁCIO/FACITEC disponibiliza aos alunos ambientes propícios ao 
desenvolvimento da aprendizagem e exercício das práticas estudadas em sala de aula. 
São desenvolvidas, ainda, atividades que estabelecem diálogo entre várias disciplinas do curso, como por exemplo: a Semana 
Acadêmica, o Encontro Acadêmico Intercursos, o Ciclo de Palestras, cines-debate, entre outros. 

6.23 ADEQUAÇÃO DA METODOLOGIA DE ENSINO À CONCEPÇÃO DO CURSO 

A metodologia de ensino para a concepção do curso levou em consideração o PPI e os diversos aspectos fundamentais e 
necessários para o bom desenvolvimento de cada disciplina da matriz curricular. 
As aulas são dialogadas com utilização de técnicas adequadas ao conteúdo e ao momento pedagógico, tendo o aluno como 
sujeito do processo e o professor como mediador e orientador. Estas aulas priorizam a busca de conhecimentos para uma 
posterior aplicação ao seu ambiente profissional. São frequentemente utilizadas técnicas de análise para a contextualização e 
problematização, pesquisa, reflexão e discussão sobre estudos de caso, situações problema, exercícios e conceitos tanto os 
clássicos como os emergentes. 
Com essa metodologia pretende-se formar um aluno crítico, comprometido com o bem estar da sociedade, gerador de 
autonomia e mudanças sociais. 
Quanto aos procedimentos dos professores, é importante considerar que durante as aulas teóricas: o professor expõe o 
conteúdo aos alunos, o assunto  contextualizado, de forma que o aluno conheça sua aplicação e sinta-se motivado a estudá-lo. 
Pequenos problemas relacionados ao tema estudado na aula deverão ser trazidos para a sala. Ao final de cada aula o professor 
deve orientar e cobrar a realização de exercícios teóricos e/ou discutir com os alunos a solução do problema proposto. Os 
exercícios poderão ser realizados de forma individual e/ou coletiva. 
Durante as aulas práticas, o professor orienta o desenvolvimento de atividades relativas aos tópicos estudados em sala de 
aula. Fornece ao aluno o conhecimento necessário para implementação de vários minitrabalhos durante o período de aula, 
avaliando semanalmente a participação do aluno na implementação de cada minitrabalho. O professor introduz pelo menos 
um trabalho maior que poderá envolver conhecimentos interdisciplinares, e que terá um peso maior na constituição da 
avaliação. 
Atividades do aluno: 
Durante as aulas teóricas: Esclarecer suas dúvidas durante as aulas e durante os horários de permanência do professor na 
instituição. Fazer os exercícios e trabalhos propostos pelo professor e participar das discussões em torno da solução de 
problemas identificados em conjunto com o professor. 
Durante as aulas práticas: Desenvolver semanalmente a atividade relativa aos tópicos estudados proposta pelo professor. 
Também defender e apresentar sua implementação de forma a poder ser avaliado.  
Recursos e materiais necessários 
Durante as aulas teóricas: dependendo das definições do professor, são utilizados quadro branco e pincel, artigos e trabalhos 
científicos, realizar consultas em livros, painéis e cartazes em branco, computador com projetor multimídia, retroprojetor de 
transparências, entre outros. 
Durante as aulas práticas: Serão utilizados os Laboratórios de ensino.  
Procedimentos de avaliação: todos os procedimentos de avaliação terão como objetivo, não só a avaliação do aluno com 
relação ao saber e ao conteúdo, mas também quanto ao individuo como participante de uma sociedade com direitos e 
deveres, como um cidadão inserido na escola e que se tornará, como futuro egresso, representante dos valores éticos, morais 
e comportamentais da mesma. A ênfase dos enunciados dos problemas e questionamentos é direcionada para vivências da 
realidade do mundo atual. Testes escritos, trabalhos e apresentações deverão buscar também o aproveitamento do momento 
e do conteúdo explorado, como um objeto que agregue valor formativo ao aluno, provocando a contextualização, a 
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interpretação e a reflexão. E conforme a opção e o planejamento do professor quanto a pesos, frequência e complexidade, o 
processo de avaliação conterá: 

 Contínua avaliação participativa, contributiva e de empenho do aluno; 

 Avaliações teóricas com ênfase em vivências individuais; 

 Trabalhos cooperativos desenvolvidos em grupo para avaliar o conhecimento e as exigências em termos de 

relacionamentos interpessoais; 

 Trabalhos de conteúdo prático e teórico que explorem situações reais e práticas, com utilidade futura ou que 

simulem ou analisem estudos de casos reais, estimulando o aprendizado;  

 Apresentação de trabalhos práticos de pesquisa exploratória e/ou científica e de reflexão própria; 

 Avaliações práticas com resolução de problemas relacionadas às práticas pedagógicas atuais, com 

capacidade e desempenho adequados. 

Com base nas premissas acima elencadas e de acordo com o que preconizam as diretrizes curriculares, a metodologia de 
ensino prioriza os aspectos práticos no processo de ensino-aprendizagem, com o objetivo de capacitar os egressos para a 
atuação ativa e consciente na sociedade. 

6.24 INTER-RELAÇÃO DAS UNIDADES DE ESTUDO NA CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DO CURRÍCULO 

O principal ponto considerado na inter-relação entre as unidades de estudo e a execução do currículo está na sinergia entre as 
áreas de formação básica, metodológica, pedagógica, complementar e humanística. Outro cuidado muito importante é 
evidenciado pela distribuição temporal das disciplinas nos diversos períodos letivos que definem uma sequencia lógica para a 
apresentação do conteúdo programático das diferentes disciplinas e consideram a necessidade de uma maturidade adequada 
dos discentes, de acordo com os objetivos de cada disciplina. 

6.25 INTEGRAÇÃO DA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

O ensino receberá na ESTÁCIO/FACITEC o caráter da educação contínua e permanente, de modo a se ressaltar a importância 
da não conclusão definitiva de um determinado curso. 
Ao se tratar da integração entre graduação ou pós-graduação, nesta proposta, pretende-se ressaltar mais uma vez a 
importância do ensino e da pesquisa para a Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas. 
Desta forma, a proposta de constituição dos grupos de pesquisa interdisciplinares, integrados por professores, pós-graduados 
e graduandos, e com a participação de pessoas de referência na sociedade, que atuem em movimentos sociais e/ou poder 
público, já contempla a integração entre graduação e pós-graduação. Esta integração é de fundamental importância para uma 
proposta em que ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis, como afirmamos ao se tratar desse assunto anteriormente. 
Considerando a orientação fundamental da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas para a formação de profissionais que 
possam interferir na construção deste e da sociedade, é possível imaginar, a partir desde conjunto de articulações entre corpo 
docente e discente, entre graduação e pós-graduação, entre ensino, pesquisa e extensão e ainda entre formação dogmática e 
interdisciplinar.  

6.26 PESQUISA 

Qualquer instituição que pretenda formar profissionais competentes para atuar com autonomia no contexto atual deve 
considerar o uso crescente da ciência e tecnologia na vida dos seres humanos na sociedade contemporânea. 
Nesse sentido, o saber pontual deve ser substituído pela compreensão do processo; a repetição/memorização pela 
competência para usar a ciência de forma criativa para resolver novos problemas. Ou seja, a formação acadêmica deve 
impreterivelmente pressupor a investigação, pois a pesquisa leva a uma postura reflexiva, à valorização do rigor do 
pensamento, reforçando habilidades e competências a partir da interação com o ensino de graduação. 
E, para que a atitude de investigação e a relação de autonomia se concretizem nos futuros professores é necessário que eles 
conheçam os procedimentos usados na investigação científica, registro, sistematização de informações, análise e comparação 
de dados, levantamento de hipóteses, verificação, etc. 
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6.26.1 POLÍTICA INSTITUCIONAL DE PESQUISA 

A partir da resolução nº. 03/2007 de 7 março de 2007 foi regulamentado o programa de iniciação científica da 
ESTÁCIO/FACITEC, e o apoio ao desenvolvimento de projetos de iniciação à pesquisa, nas respectivas áreas de atuação dos 
cursos de graduação.  
A pesquisa na ESTÁCIO/FACITEC tem como premissa a produção e a transmissão de conhecimentos. Para isso, ela busca a 
produção científica, organizando-se de forma a permitir constantemente o aperfeiçoamento das atividades de ensino e 
extensão, para responder com competência às demandas socialmente requeridas de integração entre os diferentes 
segmentos da instituição, de interdisciplinaridade, de aplicabilidade e de parcerias com a sociedade. 
Com a finalidade de desenvolvimento da pesquisa, a ESTÁCIO/FACITEC adota mecanismos de estímulos aos professores, 
possibilitando a efetiva realização dessa atividade, sem prejuízo de seu trabalho no campo do ensino; pois, como já foi dito 
sempre se procura vincular a pesquisa ao ensino e à extensão. 
Portanto, as atividades de pesquisa são permanentemente estimuladas, especialmente, para: 

 A formação de pessoal docente em cursos de pós-graduação  

 A realização de convênios com instituições vinculadas à pesquisa. 

 A divulgação dos resultados das pesquisas realizadas em periódicos institucionais e em outros, nacionais ou 

estrangeiros. 

 A manutenção de intercâmbio com instituições científicas, buscando incentivar contatos entre pesquisadores 

e o desenvolvimento de projetos comuns. 

 A realização de simpósios destinados ao debate de temas científicos. 

 A implantação de núcleos temáticos de estudos. 

 A ampliação e atualização permanente da biblioteca. 

É priorizada a pesquisa vinculada aos objetivos do ensino e inspirada em dados da realidade regional e nacional, sem 
detrimento da generalização dos fatos descobertos e de suas interpretações. 

6.26.2 PESQUISA COMO MECANISMO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA 

As atividades de iniciação científica realizadas pelos acadêmicos deverão possibilitar a multi e a 

interdisciplinaridade entre os campos de conhecimento articulando e ampliando a visão de pesquisa. Muitos são os estudos 

que apresentam apenas aspectos parciais analisados a partir de óticas determinadas sem contemplar a complexidade que é 

própria da realidade da atividade educacional. Neste caso, o que se busca, é uma conciliação, o estabelecimento de linhas de 

comunicação que traduzam esses conhecimentos em uma linguagem compreensível de uma disciplina para outra, buscando 

somar e não dividir as diferentes visões. 

6.26.3 INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA COM A GRADUAÇÃO 

Os alunos do Curso de Engenharia Civil oferecido pela ESTÁCIO/FACITEC estarão inseridos em um processo de reflexão teórica, 
investigação e análise da própria prática pedagógica, bem como aquela desenvolvida nas escolas. Quando ele perceber que 
todo processo de ensino exige pesquisa, e que o professor pode e deve associar estas duas opções terão possibilidades de 
desenvolver projetos de intervenção sustentados nos conhecimentos adquiridos. 
O educador só tem possibilidades de mudar a sua prática na medida em que toma consciência da mesma. Tudo vai depender 
de como planeja, orienta e avalia o seu trabalho, de como se posiciona diante das questões educacionais. É no movimento de 
conflito, das contradições entre uma prática desejada e uma prática realizada, que o educador sente necessidade de mudança 
e busca conhecimentos adicionais para modificá-la. 
Os problemas educacionais foram durante muito tempo discutidos, levando em consideração ora um, ora outro aspecto, o 
que não possibilitava desvendar as causas dos problemas e muito menos solucioná-los. A pesquisa norteada por uma atitude 
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interdisciplinar possibilita abordar os problemas educacionais na sua concretude, desvelando os diversos aspectos políticos, 
econômicos e sociais que se inter-relacionam e interagem.  

6.27 EXTENSÃO 

A extensão é definida como um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma 
indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a ESTÁCIO/FACITEC e a sociedade. Neste sentido, a extensão leva para 
a comunidade externa o conhecimento produzido dentro das IES. A sociedade o absorve, trabalha, critica e o devolve sob a 
forma de novos saberes e demandas. 
Assim, a ESTÁCIO/FACITEC, por meio dos cursos, Leitura e Produção de Texto, Alfabetização e Letramento, Contador de 
Histórias, Matemática Básica, Oratória, Libras, informática e Educação de Jovens e Adultos trabalha as necessidades e 
realidades da sociedade, além de gerar novos conhecimentos. 
Nesse sentido, a ESTÁCIO/FACITEC, ao buscar estreitar os laços com a comunidade tem como objetivo oferecer aos seus 
alunos uma formação de qualidade, voltada para a realidade da profissão e do respectivo mercado de trabalho. Dessa 
maneira, a Faculdade além de cumprir com o compromisso social de interferir na realidade da comunidade externa, contribui 
para a melhoria da qualidade de vida e oportuniza a esse público, espaço de aprendizagem e crescimento. As atividades de 
extensão busca oferecer aos alunos contato com o mundo real, aliando a teoria e a prática por meio do “aprender a fazer”, 
isto é, sabendo aplicar os conhecimentos na solução dos problemas e envidando esforços para a construção de um mundo 
melhor. 

6.27.1 POLÍTICA INSTITUCIONAL DE EXTENSÃO 

A ESTÁCIO/FACITEC atua na área da extensão identificando as situações-problema na sua região de abrangência, com vistas à 
melhoria do ensino e da pesquisa, contribuindo, desse modo, para uma melhor qualidade de vida da população. 
As formas de extensão envolvem desde palestras, cursos e eventos variados, passando por consultorias e prestação de 
serviços, até os projetos de desenvolvimento comunitário onde, através de ações contínuas, a ESTÁCIO/FACITEC contribui para 
a mudança positiva de uma dada realidade. 
Visando tornar acessível à sociedade o conhecimento e a cultura de domínio da IES, provenientes de sua própria produção ou 
da sistematização do conhecimento universal disponível, a ESTÁCIO/FACITEC vem desenvolvendo nos últimos anos várias 
atividades de extensão de caráter permanente, por meio de ações interdisciplinares e multidisciplinares, envolvendo 
professores, alunos e servidores técnico-administrativos. 
Pretende-se ainda promover a extensão aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios 
resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na Instituição. Bem como, buscar: 

 No que tange ao apoio aos programas de Extensão para aproximar os alunos da comunidade e integrar a 

comunidade nos programas de ensino desenvolvidos na Instituição. 

 Fortalecer a articulação entre a teoria e a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva, assim como a 

monitoria, os estágios e a participação em atividades de extensão. 

 As atividades culturais e de extensão acompanham a vida do acadêmico de forma constante. São 

possibilitadas ao aluno inúmeras promoções de cursos extracurriculares, seminários, conferências, 

simpósios, atividades culturais e artísticas. 

6.27.2 EXTENSÃO COMO MECANISMO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Em função das perspectivas supracitadas, vale estabelecer algumas diretrizes. Em primeiro lugar, o processo de ensino-
aprendizagem deve, tratando-se do nível de educação superior, envolver o permanente exercício do pensamento reflexivo, 
crítico e autônomo. Portando, este processo, ao ter como finalidade buscar conhecimentos por meio do exercício teórico-
prático, oferece ao aluno uma progressiva capacidade de pensar e agir de forma independente e coerente com os objetivos do 
curso. 
Outra importante diretriz das atividades de extensão na formação acadêmica se refere à compreensão do processo de ensino-
aprendizagem como uma ação dialógica com as diferentes áreas do saber e, para isso distinto em recursos e métodos 
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científicos. Devem ser utilizados, articulando as práticas e perspectivas teóricas para estimular o aperfeiçoamento cultural e 
profissional, bem como incentivar o aprimoramento técnico, científico e social da comunidade acadêmica e da sociedade em 
geral. 

6.28 CONVÊNIOS, PARCERIAS E RELAÇÕES EXTERNAS 

Sempre buscando a efetivação de seus objetivos, a Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas estabelece convênios e 
parcerias com a Secretaria de Educação do Distrito Federal e com as escolas particulares das cidades circunvizinha da 
ESTÁCIO/FACITEC, entidades e movimentos sociais.  
Buscar-se-ão convênios e parcerias para viabilizar a ampliação dos trabalhos de pedagógicas por meio da participação de 
nossos alunos em atividades pedagógicas que visem contribuir para a formação do Educador Crítico, competente e, 
sobretudo, autônomo. 
Os convênios, acordos e concordatas serão também instrumentos úteis a operacionalização das atividades de extensão. 

6.29 ATENDIMENTO AO DISCENTE 

A ESTÁCIO/FACITEC, além do apoio às atividades diretas de ensino relacionadas com a grade curricular, tem dado atenção 
especial à participação dos alunos em eventos internos e externos, e ao apoio a seus alunos em cursos de reforço. 
O Serviço de Orientação e Apoio Psicopedagógico - SOAP acompanha a vida acadêmica do Curso no seu universo docente e 
discente e na totalidade de processo do ensino-aprendizagem. Este acompanhamento cria um clima sistemático de discussões, 
estudos, pesquisas e planejamento conjunto. A articulação interna de sensibilização para a análise das ementas e conteúdos 
das disciplinas, desde a abordagem reflexiva disciplinar até a abordagem multi e interdisciplinar e à escolha de forma 
adequada de contribuir pedagogicamente, passa pela compreensão dos objetivos do curso, das demandas culturais e 
educacionais que o determinam e do engajamento dos professores num projeto coletivo de formação do profissional.  

6.29.1 MECANISMOS DE NIVELAMENTO 

Conforme definido no PDI, tendo em vista que a Faculdade atua em uma região geograficamente ampla, abrangendo diversas 
etnias e níveis culturais diferentes, a faculdade preocupa-se em criar mecanismos de nivelamento que, além de auxiliar os 
alunos com dificuldades específicas em determinadas áreas de formação básica e até mesmo instrumental, acabam por 
facilitar o andamento das aulas para os demais alunos. Neste contexto, aos alunos que apresentam dificuldades de 
aprendizagem no decorrer do curso, são oferecidos cursos de extensão de Leitura e Produção de Texto, Iniciação à informática 
e o Aprender a Estudar, na tentativa de melhorar tais dificuldades e nivelar as turmas. Estes cursos também são oferecidos à 
comunidade externa.   
Assim, a ESTÁCIO/FACITEC disponibiliza, desde 2010, o Programa de Nivelamento e Formação Humanística Complementar 
que, utilizando a estrutura da Plataforma Moodle, se propõe a colaborar com o processo de formação do acadêmico, 
desenvolvendo ações que perpassem as seguintes linhas de atuação:  

 Revisar os conteúdos de formação básica, tais como os relacionados aos campos conceituais da Matemática, 

da Língua Portuguesa e de Conhecimentos Gerais;  

 Apoiar o acadêmico nas disciplinas específicas dos cursos, disponibilizando materiais didáticos de referência, 

listas de exercícios e avaliações, além de espaço para discutir as dúvidas com tutores especializados;  

 Possibilitar a ampliação da formação geral por meio da disponibilização de conteúdos de cultura e 

conhecimentos gerais, além da discussão de temas da atualidade;  

 Possibilitar ao acadêmico a preparação para a resolução de questões de formação geral, além do 

acompanhamento das questões de provas anteriores e seus respectivos gabaritos;  

 Colaborar com a preparação do acadêmico para a realização de exames e concursos, por meio da 

disponibilização de conteúdos de formação geral e específica;  

 Colaborar na consolidação das horas em atividades complementares;  
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 O programa disponibiliza módulos instrucionais nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos 

Gerais, Filosofia, Psicologia, Sociologia, Metodologia de Pesquisa, dentre outros, realizados integralmente à 

distância. 

6.29.2 APOIO PSICOPEDAGÓGICO 

Cientes da importância em oferecer aos estudantes mais do que um ensino de qualidade, faz-se necessário zelar pela 
harmonia e qualidade de vida de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.  Desta feita, a ESTÁCIO/FACITEC 
propicia aos seus alunos o Serviço de Orientação e acompanhamento psicopedagógico - SOAP que tem como peça-chave o 
atendimento aos acadêmicos e funcionários da Instituição. É, portanto, um serviço que apoia o processo ensino-aprendizagem 
e o convívio social harmonioso, partindo da concepção de que o equilíbrio intelectual e emocional é indispensável para o bem-
estar do indivíduo e propício para que a formação acadêmica seja efetiva. O SOAP não consiste em um atendimento clínico. 
Trata-se de uma orientação profissional para aqueles estudantes e funcionários que por algum motivo sentem a necessidade 
de fazer uso do serviço.  
Atender os estudantes, apoiando-os em suas dificuldades de natureza psicológica, com vistas ao desenvolvimento da pessoa 
humana, por meio da utilização de seus próprios recursos, foi a forma institucional encontrada para oferecer condições que 
favorecem o bem-estar biopsicossocial do corpo discente, para o processo de aprendizagem e convívio social. 

6.29.3 ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

Adotar uma política de acompanhamento dos egressos é um compromisso da ESTÁCIO/FACITEC porque acredita na 
importância da educação continuada, principalmente se considerarmos o mundo atual, marcado por constantes mudanças na 
organização política, cultural, econômica e social. 
No caso do curso de Engenharia Civil, esse compromisso fortalece-se, uma vez que o curso, ao ter como principal objetivo 
discutir a educação precisa fortalecer suas práticas em direção à formação de alunos conscientes da necessidade de dar 
continuidade à sua formação, assumindo o perfil do profissional requerido pelo mundo contemporâneo. 
Enfim, considerando ainda os diferentes contextos em que a educação acontece fazer o acompanhamento dos egressos 
constitui-se também na ampliação da concepção de ensino-aprendizagem, uma vez que essa política extrapola o espaço da 
sala de aula e assume a amplitude dos diversos outros espaços e meios educativos, tais como: a pesquisa, a extensão, as 
atividades culturais, a educação à distância, os cursos de pós-graduação, entre muitas outras possibilidades.  
Cumpre dizer que o objetivo maior da política de egressos da ESTÁCIO/FACITEC é acompanhar e oportunizar o 
desenvolvimento acadêmico e profissional dos alunos que já saíram da instituição por meio de estratégias de ação que 
identifiquem as oportunidades de inserção do profissional egresso no mercado de trabalho regional e nacional. 

6.30 APOIO INSTITUCIONAL 

Aproximadamente, 500 alunos da ESTÁCIO/FACITEC recebem apoio financeiro, seja pelo Programa Universidade para Todos – 
ProUni, seja pelo FIES. Além disso, a ESTÁCIO/FACITEC é credenciada junto da ABEDUQ – Associação Brasileira Pela Educação 
de Qualidade – e da ADEPROF – Associação de Desenvolvimento da Educação Pró-Futuro (Créd-Educação), que concede 50% 
de desconto na mensalidade. Estes programas facilitam a permanência dos alunos no curso de graduação. O objetivo da 
ESTÁCIO/FACITEC ao aderir a estes programas foi o de possibilitar a educação superior aos alunos de baixa renda, além de 
cumprir com a responsabilidade social e cumprimento da melhoria da qualidade da educação. 
O Governo do Distrito Federal tem um programa de bolsas para universitários: Renda Universidade, no qual a 
ESTÁCIO/FACITEC é cadastrado. A Instituição tem divulgado junto aos alunos, encaminhando-os para o cadastramento. 

6.31 MATERIAL DIDÁTICO 

Desde 2013, além do currículo remodelado de acordo com as demandas de empregabilidade, nossos alunos recebem todo 
semestre, sem nenhum custo, um kit com o Material Didático completo do período. 
São os extratos dos livros adotados como bibliografia para cada disciplina, fruto de uma parceria entre a ESTÁCIO/FACITEC e as 
melhores editoras nacionais e internacionais. 
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Um grande passo em direção à sustentabilidade e modernidade foi dado, fazendo melhor uso dos recursos naturais e 
aproximando os alunos das tecnologias hoje disseminadas no mercado de trabalho. 

6.31.1 COMO FUNCIONA: 

O aluno receberá o tablet no 2º semestre do curso, após ter concluído o 1º período e renovado sua matrícula. O tablet será 
entregue como empréstimo gratuito, podendo ser doado ao aluno após a conclusão do curso. O Material Didático é completo 
sem custo ao discente. 
A ESTÁCIO/FACITEC, mais uma vez, inova para oferecer os recursos didáticos aos seus alunos na medida exata de suas 
necessidades. 

6.31.2 VANTAGENS 

 O aluno terá sua biblioteca essencial ao longo do curso, não gastando mais dinheiro e tempo tirando cópias 

ilegais dos livros. 

 Capítulos selecionados entre os melhores livros do mercado, necessários para o estudo de disciplinas. Fruto da 

parceria entre a ESTÁCIO/FACITEC e as melhores editoras nacionais e internacionais. 

 Material inovador, confeccionado em papel certificado, com textos de renomados autores. 

 O material será personalizado e enviado diretamente para a residência do aluno, ou para a unidade onde ele 

estuda, no início de cada período letivo. 
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7. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

Em consonância com a proposta institucional de implementar uma gestão democrática e de construir um projeto acadêmico-
administrativo integrado, o curso de Engenharia Civil se propõe a realizar uma gestão coletiva e dialogada, com a participação 
dos diferentes membros da comunidade universitária. 

Por outro lado, a gestão acadêmica do curso, respeitando os princípios básicos que orientam a gestão institucional, busca 
promover a unidade acadêmica e pedagógica do Curso mediante a integração entre professores e alunos buscando alcançar 
excelência em termos de ensino.  

A IES também busca organizar atividades extracurriculares através da organização de seminários, palestras e sessões de 
estudos onde são debatidos temas relevantes relacionados ao curso. Além disso, as reuniões de colegiado proporcionam 
identificar entre os professores temas relevantes e as melhores práticas acadêmicas que permitam um melhor aprendizado. 

Entretanto, para atender aos dispositivos presentes nos novos instrumentos regulatórios do INEP/MEC (2008) foi criado o 
Núcleo Docente Estruturante (NDE), incorporando-se à gestão acadêmico-administrativa do curso, composto por professores 
mestres e doutores que têm uma dedicação integral ou parcial, atendendo às especificidades do mesmo. Este núcleo tem 
como missão criar, implantar e consolidar o Projeto Pedagógico do Curso. Ele responde pela concepção e diretrizes 
norteadoras do curso em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

O NDE estará em permanente articulação com os professores responsáveis pelas atividades acadêmicas articuladas à 
formação dos alunos. Assim, este núcleo tem como compromisso básico norteador de suas ações à articulação para as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, garantindo adequada operacionalização, na busca constante da qualidade 
acadêmica. 

Para tanto, foi planejada uma estrutura acadêmico-administrativa que favorece a agilidade e organicidade dos processos de 
gestão, voltada para o cumprimento da missão do curso e articulada às políticas mais amplas de gestão propostas pela 
Instituição.  

As estratégias acadêmico-administrativas consolidadas conferem ao coordenador do curso e ao NDE, entre outras, a 
atribuição de selecionar um corpo docente adequado aos objetivos do curso, além de permitir a unicidade e a organicidade 
das propostas pedagógicas do curso.  

7.1 COORDENADOR DO CURSO 

Responsável pela determinação e cumprimento das diretrizes acadêmicas do curso com vistas a atender às exigências do MEC, 
assegurando a qualidade do ensino por meio do acompanhamento da qualificação e desempenho do corpo docente e da 
adequação da infraestrutura necessária. Atua como suporte à Unidade de Ensino, esclarecendo dúvidas, determinando 
procedimentos e controlando a execução das diretrizes estabelecidas.  

7.2 ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR 

7.2.1 NA ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA  

 Executar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades acadêmicas do curso, em cada período letivo. 

 Elaborar, atualizar e implementar o projeto pedagógico do curso, buscando a otimização entre as políticas 

educacionais e diretrizes curriculares estabelecidas pelo MEC e as necessidades do mercado de trabalho da 

área em que atuam. 

 Planejar, acompanhar e coordenar a organização didático-pedagógica do curso, visando assegurar, com 

qualidade, as condições de ensino e aprendizagem dos alunos. 
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 Determinar o perfil dos professores, obedecendo a critérios objetivos, baseados na experiência profissional 

sólida, na excelência da formação acadêmica e na competência didático-pedagógica, seguindo 

rigorosamente os procedimentos estabelecidos pela IES para o Recrutamento e Seleção de Docentes. 

 Definir e acompanhar o processo de seleção dos docentes. 

 Receber, analisar e encaminhar currículos aprovados de candidatos à docência, quando solicitado. 

 Validar o processo de indicação de desligamento dos docentes. 

 Verificar, continuamente, a existência da infraestrutura necessária ao funcionamento dos cursos nos campi, 

em conjunto com a Direção do campus. 

 Avaliar e solicitar a atualização, sempre que necessário, da bibliografia existente nas Bibliotecas. 

 Coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades acadêmicas complementares. 

 Integrar-se com os coordenadores dos outros cursos, buscando o compartilhamento de ações e recursos da 

Instituição com vistas à racionalização e otimização dos mesmos. 

 Participar do planejamento e da elaboração do orçamento do curso, em conjunto com a Direção do campus. 

 Promover e participar de reuniões do colegiado dos professores para aprimoramento do curso. 

 Organizar todo o processo de provas unificadas do curso, quando for o caso. 

 Participar do processo de otimização de disciplinas. 

 Organizar e participar de palestras diversas durante o semestre letivo, Aulas Magnas e Aulas Inaugurais. 

 Desenvolver e manter atualizada a página do curso. 

 Responsabilizar-se pela divulgação das informações referentes ao curso a todas as áreas envolvidas. 

 Fazer integração e convênios com outras instituições e empresas com o objetivo de agregar valor ao curso. 

7.2.2 COM O CORPO DOCENTE 

 Orientar os professores do curso quanto aos objetivos deste, ao papel e desempenho do docente na 

disciplina, no curso e na Instituição, propondo medidas para melhoria da qualidade do curso. 

 Verificar a aderência dos professores às disciplinas para as quais estão alocados e garantir o cumprimento do 

programa. 

 Supervisionar o cumprimento do programa por parte do professor. 

 Incentivar a qualificação dos docentes e verificar a produção acadêmica destes. 

 Atualizar, com os professores do curso, a bibliografia das disciplinas. 

7.2.3 COM O CORPO DISCENTE 

 Coordenar e se responsabilizar pela análise dos processos de isenção de disciplinas, nos casos de 

Transferências Internas - TI, Transferências Externas - TE, mudanças de currículo ou de curso e Matrícula sem 

Vestibular - MSV. 

 Acompanhar os resultados obtidos pelos alunos em exames, congressos e concursos externos, quando for o 

caso. 



 

     

 

 

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 

     

 

 

 

   

   

 
    

     

 Acompanhar o desenvolvimento profissional dos egressos do curso. 

 Acompanhar, com o gerente acadêmico, o processo de aproveitamento de estudos dos alunos, gerando 

orientações e isenções pertinentes com base no plano de equivalências de disciplinas estabelecidas. 

 Determinar políticas de monitoria para o curso. 

 Incentivar e coordenar os Projetos de Pesquisa e Iniciação Científica. 

7.2.4 FORMAÇÃO DO(A) COORDENADOR(A) 

7.2.4.1 ÁREA DE ATUAÇÃO NO MAGISTÉRIO SUPERIOR  

Universidade Federal da Paraíba, UFPB, Brasil: 
Vínculo institucional:  
1978 - Atual Vínculo:  Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto nível 4. 
Carga horária:   40, Regime: Dedicação exclusiva (em fase de aposentadoria) 
Outras informações: Atividades Disciplinas Ministradas, Nível Graduação: Engenharia Civil, Mecânica Geral, Resistência dos 
Materiais I, Resistência dos Materiais II, Estabilidade das Construções II, Estruturas de Aço e Madeira Estruturas Especiais. 
Disciplinas Ministradas:   Nível Graduação: Arquitetura e Urbanismo, Mecânica aplicadas às Construções, Resistência e 
Estabilidade das Construções, Sistemas Estruturais I e Sistemas Estruturais II. 
Vínculo institucional 
1977 - 1998 Vínculo:  Governo Estado da Paraíba, Enquadramento Funcional: Engenheiro, Carga horária: 40 
Atividades 
11/2012 - Atual  Direção e administração, Centro de Tecnologia - Campus I. 
Cargo ou função:  Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia Civil. 
08/2012 - 12/2012  Ensino, Engenharia Civil, Nível: Graduação 
Disciplinas ministradas: Estabilidade das Construções II, Estruturas de Madeira, Estruturas Especiais. 
03/2012 - 06/2012  Ensino, Engenharia Civil, Nível: Graduação 
Disciplinas ministradas: Estabilidade das Construções II, Estruturas Especiais, Estruturas de madeira 
08/2011 - 12/2011 Ensino, Engenharia Civil, Nível: Graduação 
Disciplinas ministradas: Estabilidade das Construções II, Estruturas Especiais, Estruturas de Madeira 
03/2011 - 06/2011  Ensino, Engenharia Civil, Nível: Graduação 
Disciplinas ministradas: Estabilidade das Construções II, Estruturas Especiais, Estrutura de Madeira 
08/2010 - 12/2010  Ensino, Engenharia Civil, Nível: Graduação 
Disciplinas ministradas: Estabilidade das Construções II, Estruturas de Madeira, Estruturas Especiais 
03/2010 - 06/2010  Ensino, Engenharia Civil, Nível: Graduação 
Disciplinas ministradas: Estabilidade das Construções II, Estruturas Especiais, Estruturas de Madeira 

7.2.4.2 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA DO COORDENADOR DO CURSO 

Governo do Estado da Paraíba, GOVERNO/PB, Brasil. 
Vínculo institucional 

1977 - 1978 Vínculo:  Celetista formal, Enquadramento Funcional: Engenheiro, Carga horária: 40 

7.2.4.3 PRODUÇÃO ACADÊMICA 

Produção bibliográfica 
Livros publicados/organizados ou edições 

 CRUZ, J. M. F. Estruturas - Introdução à Análise Matricial de Estruturas (Método dos Deslocamentos). 1. 

ed. João Pessoa: Editora Universitária UFPB, 2001. v. 2000. 213p . 
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Trabalhos completos publicados em anais de congressos 
 CRUZ, J. M. F.; MENDONCA, A. V.; NOGUEIRA, P. F. T. Plane frame and Space Frame: harmonic dynamic 

analysis by boundary element method. In: 21st International Congress of Mechanical Engineering, 2011, 

2011, Natal. COBEM 2011., 2011. v. v. 1. p. v. 1.-p. 1-12. 

 SANTOS, R. S.; MARQUES, F. M.; CRUZ, J. M. F.; MENDONCA, A. V. Uma estratégia para análise estática de 

pórticos planos e espaciais utilizando-se o método dos elementos de contorno. In: Nono Simpósio de 

Mecânica Computacional, 2010, São João Del Rei. Nono Simpósio de Mecânica Computacional, 2010, 

2010. v. v. 1.. p. p. 1-p.10. 

 CRUZ, J. M. F.; QUEIROZ, P. C. O. ; LUCENA, C. A. T.; MENDONCA, A. V. PÓRTICOS ESPACIAIS ENRIJECIDOS 

POR NÚCLEO: UMA ABORDAGEM PELO MÉTODO DOS ELEMENTOS DE CONTORNO. In: Mecánica 

Computacional, 2010. Mecon-Cilamce 2010, 2010. v. v. 1. p. p. 493-p. 495. 

 CRUZ, J. M. F.; SANTOS, R. S.; MENDONCA, A. V. EFEITO DA DEFORMAÇÃO POR CORTANTE EM PÓRTICOS 

PLANOS E ESPACIAIS: ANÁLISE ELÁSTICA PELO MÉTODO DOS ELEMENTOS DE CONTORNO. In: VI 

CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA MECÂNICA, 2010, Campina Grande. CONEN2010, 2010. v. v. 1. 

p. 1-p.10. 

 MENEZES JUNIOR, R. A.; CRUZ, J. M. F.; MENDONCA, A. V.; PAIVA, J. B. A User-Friendly Environment for 

Planar and Space Frames using the Boundary Element Method. In: Seventh International Conference on 

Engineering Computational Technology, 2010, Sevilha. Proceedings of the Seventh International 

Conference on Engineering Computational Technology, 2010. v. v. 1. p. p. 1-17. 

Apresentações de Trabalho 
 CRUZ, J. M. F.; SANTOS, R. S.; MENDONCA, A. V. Efeito da Deformação por Cortante em Pórticos Planos e 

Espaciais: Análise Estática pelo Método dos Elementos de contorno. 2010. (Apresentação de 

Trabalho/Congresso). 

Demais tipos de produção técnica 
 CRUZ, J. M. F. Sobre a Estabilidade Global dos Edifícios. 2003. (Curso de curta duração ministrado/Outra). 

 CRUZ, J. M. F. A Estabilidade Global dos Edifícios. 2002. (Curso de curta duração ministrado/Outra). 

Apresentações de Trabalho 
 CRUZ, J. M. F.; SANTOS, R. S.; MENDONCA, A. V. Efeito da Deformação por Cortante em Pórticos Planos e 

Espaciais: Análise Estática pelo Método dos Elementos de contorno. 2010. (Apresentação de 

Trabalho/Congresso). 

Outras informações relevantes 
LIVRO - A Estabilidade Global dos Edifícios em fase de editoração 

7.2.5. EFETIVA DEDICAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO E À CONDUÇÃO DO CURSO 

O Coordenador do curso tem regime de trabalho em período integral, dedicando 40h semanais à administração e à condução 
do curso. O horário de trabalho é de 8h às 12h e de 19h às 23h o que possibilita amplo acesso à comunidade acadêmica sem 
comprometer as demais atribuições definidas no Regimento Interno Unificado para a coordenação do curso. O atendimento 
aos professores e alunos é realizado rotineiramente durante o turno das aulas, podendo ainda, por requerimento de alunos ou 
professores se dar no horário vespertino. 
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Deve-se ressaltar que a carga horária do coordenador é compatível com o quadro docente, e com o número de alunos do 
curso. Além disso, seu horário de trabalho condiz com o turno de funcionamento do curso (8h00min às 11h40min e 19h30min 
às 22h50min). Há também total compatibilidade com os horários das demais unidades administrativas da ESTÁCIO/FACITEC, 
não havendo nenhum prejuízo ou solução de continuidade dos trabalhos em decorrência da carga-horária e horário de 
trabalho do coordenador. 
Os alunos têm a oportunidade de se comunicar pela internet, via e-mail no site da ESTÁCIO/FACITEC, ou endereçamento 
eletrônico pessoal do coordenador, de conhecimento da comunidade acadêmica do curso. 

7.3 ARTICULAÇÃO DA GESTÃO DO CURSO COM A GESTÃO INSTITUCIONAL 

Com o objetivo de deliberar sobre os assuntos em pauta, planejar ações, discutir processos e aproximar a administração, há 
reunião todas semanais da Direção Acadêmica com as coordenações de curso, Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e 
Extensão e Coordenação Própria de Avaliação, oportunidade em que são deliberados os cursos de ação, nivelados 
conhecimento, prestadas informações e orientações, o que possibilita realimentações e coletas de dados que subsidiam 
tomadas de decisão superior. 
Os coordenadores de curso participam das discussões para a elaboração do Planejamento Estratégico da ESTÁCIO/FACITEC e 
são membros natos do Conselho Superior da faculdade.  
O relacionamento é estreito com o setor de Tecnologia da Informação (TI), considerando as necessidades do curso relativas 
aos laboratórios, cujo suporte diário é todo dado pela TI. O atendimento e supervisão dos laboratórios em horários em que 
não há aula são realizados também pelo mesmo setor. 
Há também articulação com o pessoal da Biblioteca, para verificação e atualização do acervo quanto à quantidade de títulos e 
de exemplares, que resultam na ótima relação alunos/exemplares apresentada pela ESTÁCIO/FACITEC. 
Com a área administrativa a articulação se dá por intermédio da Direção Acadêmica a quem os assuntos são levados 
solicitando providências. 
Com as demais coordenações, além das reuniões semanais, articula-se sempre que necessário para a realização de eventos 
conjuntos ou resolução de problemas comuns. Os eventos do curso serão divulgados e discutidos na reunião semanal, na qual 
acontece a participação dos outros cursos.  
A coordenação do curso mantém relação estreita com o Conselho Superior – CONSU -, na medida em que as decisões 
institucionais referentes ao curso são articuladas, discutidas e definidas nas reuniões do CONSU. 

7.4 IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS INSTITUCIONAIS CONSTANTES NO PDI E NO PPI, NO ÂMBITO DO CURSO 

Em conformidade com o preconizado no PPI, no PDI e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9394/96, a 
ESTÁCIO/FACITEC reconhece a interdependência dos processos de ensino, pesquisa e extensão e defende o desenvolvimento 
de atividades que conduzam à produção de conhecimento; defende, também, práticas pedagógicas articuladas ao processo 
ensino-aprendizagem e métodos de avaliação diversificados. 
Neste contexto, o curso pauta-se pelo princípio da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, que se busca 
alcançar mediante as seguintes práticas: 
a) Interação entre teoria e prática profissional. 
b) Atualização constante dos projetos pedagógicos de curso. 
c) Qualificação dos docentes. 
d) Uso sistemático da biblioteca e dos laboratórios 
e) Incorporação da tecnologia no processo de formação profissional. 
Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento da pesquisa, a coordenação do curso adota mecanismos de estímulo aos 
professores, em conjunto com o coordenador do Núcleo de Produção Científica, possibilitando a efetiva realização dessa 
atividade, sem prejuízo de seu trabalho no campo do ensino; pois, como já foi dito sempre se procura vincular a pesquisa ao 
ensino e à extensão. 
A formação de pessoal docente é outra preocupação da coordenação do curso. Neste sentido, os professores têm 
oportunidade de participar de curso de pós-graduação em Docência do Ensino Superior ofertado pela própria 
ESTÁCIO/FACITEC com substancial desconto nas mensalidades, bem como, o curso de capacitação continuada ofertado pelo 
SOAP. A avaliação dos Planos de Ensino e do Projeto Pedagógico do Curso, realizada em conjunto por professores e 
coordenador é outra oportunidade de crescimento e de formação. 
O coordenador também verifica juntamente com os professores a necessidade de aquisição de livros, seja para ampliar a 
quantidade de exemplares de títulos que já constam do acervo da faculdade, seja para atualizar o acervo da biblioteca 
adquirindo novos títulos. 
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Relativamente aos alunos transferidos de outras IES para a faculdade ESTÁCIO/FACITEC, o coordenador do curso oferece 
orientação e aconselhamento, visando esclarecê-los, convenientemente, sobre as diferenças de currículos e conteúdos e 
sobre o quadro de adaptações a que se sujeitarão. 

7.5 COLEGIADO DE CURSO 

7.5.1 COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO OU EQUIVALENTE 

A composição e o funcionamento do colegiado de curso estão disciplinados no Regimento Interno Unificado da 
ESTÁCIO/FACITEC, o qual dispõe que a coordenação didática e a integração de estudos de cada Curso de Graduação serão 
efetuadas pelo Colegiado de Cursos. 
No tocante às atribuições do Colegiado do Curso, destacam-se: estabelecer o perfil profissional e a proposta pedagógica do 
curso; elaborar, analisar, avaliar e propor o currículo do curso e suas alterações; verificar os planos de ensino das disciplinas do 
curso; fixar normas para a coordenação interdisciplinar e promover a integração horizontal e vertical dos cursos. 
O Colegiado de Curso é constituído pelo coordenador do Curso, professores que lecionam no Curso e um representante do 
Corpo Discente do Curso, indicado por seus pares, para mandato de 1 (um) ano, podendo ser reconduzido.  

7.5.2. ARTICULAÇÃO DO COLEGIADO DO CURSO COM OS COLEGIADOS SUPERIORES DA INSTITUIÇÃO 

A articulação do colegiado do curso com os demais Colegiados Superiores da Instituição se dá conforme previsto no 
Regimento Interno Unificado, por intermédio do coordenador do curso que é membro nato do Conselho Superior, portanto, a 
articulação com este conselho é garantida normativamente. 
Assim, sempre que necessário, as questões relacionadas ao curso são tratadas pelo Conselho Superior mediante solicitação do 
coordenador do curso ou de qualquer de seus membros. O CONSU funciona também como instância homologativa e recursal 
das decisões tomadas pelo Colegiado de Curso. 

7.5.3 ARTICULAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO – PPC – COM O PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL E PLANO 

DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

De acordo com as orientações emanadas do Ministério da Educação – MEC, as Instituições de Educação Superior (IES) devem 
dar importância ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Plano Pedagógico de 
Curso (PPC) e o Currículo, como documentos nos quais explicitem seu posicionamento a respeito da sociedade, da educação e 
do ser humano e assegurando o cumprimento de suas políticas e ações.  
Neste contexto, os projetos, o plano e o currículo, muito mais que documentos técnico-burocráticos, devem se constituir em 
instrumentos de ação política e pedagógica que garantam aos discentes uma formação global e crítica de modo a capacitá-los 
profissionalmente, e a proporcionar o desenvolvimento pessoal para o pleno exercício da cidadania. 
No Plano de Desenvolvimento Institucional se fixam as definições de missão, diretrizes e as proposições políticas da IES para o 
seu Plano de Gestão evidenciando os princípios e os desafios a serem enfrentados, definidos com base na análise situacional 
realizada e na visão dos diversos cenários possíveis, concentrando seu pensamento estratégico nos problemas e processos, 
claramente direcionadas para a vida acadêmica em toda a sua amplitude. 
Com esta perspectiva, a gestão pretende que a IES, em todos os seus setores, seja capaz de desenvolver seu projeto 
institucional por meio de um processo de planejamento contínuo e participativo, que seja culturalmente incorporado ao seu 
cotidiano, de maneira que possa articular e desenvolver o máximo de sua qualificação técnica cumprimento da sua missão de 
instituição de educação superior, produzindo, difundindo e fazendo avançar as fronteiras do conhecimento universal, sem 
descuidar do avanço e transformação da realidade local, da coletividade da região. Portanto, todos os que integram a 
comunidade acadêmica devem participar desse processo de gestão que pretende ser inovador, integrador e participativo. 
O Projeto Pedagógico do Curso foi desenvolvido alicerçado no PPI, considerando que, apesar da diversidade de caminhos, não 
há distinção hierárquica entre eles, devendo ambos constituir um processo dinâmico, intencional, legítimo, transparente, em 
constante interconexão com o contexto da IES. Assim, sem se afastar das orientações presentes nas diretrizes curriculares do 
MEC, o PPC deriva das políticas e diretrizes emanadas do PPI e PDI, guardando com estes estreitas relações.  
No mesmo sentido o Projeto Pedagógico da IES preconiza que os cursos oportunizem aos estudantes uma sólida formação, 
com a capacidade de análise e articulação de conceitos e argumentos, de interpretação e valorização dos fenômenos sociais, 
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aliadas a uma postura reflexiva e visão crítica que fomente a capacidade de trabalho em equipe, favoreça a aptidão para a 
aprendizagem autônoma e dinâmica, além da qualificação para a vida, o trabalho e o desenvolvimento da cidadania. 
De igual modo o PDI, em consonância com o PPI, apresenta a forma como a ESTÁCIO/FACITEC pretende concretizar seu 
projeto educacional, definindo as metas a serem alcançadas nos períodos de tempo definidos, e os recursos humanos e 
materiais necessários à manutenção e ao desenvolvimento das ações propostas. 
O PPI, PDI, PPC e o Currículo, este como parte integrante do PPC, foram elaborados, analisados e avaliados respeitando as 
características da ESTÁCIO/FACITEC e da região do Distrito Federal onde está inserida, mas cujos resultados finais não se limita 
a este espaço.  
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da ESTÁCIO/FACITEC, integrado à missão da instituição, reúne 
estrategicamente os eixos de planejamento, gestão e avaliação, tornando-se referência para a organização e o 
desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. 
O Projeto Pedagógico Institucional orienta-se em princípios traduzidos pela articulação das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão e pela integração comunitária, envolvendo as esferas discente, docente e administrativa. Além disso, tem como foco 
o perfil humano de um profissional com competência técnica e política, com pensamentos humanísticos, capacitado para a 
compreensão dos principais temas e problemas, que o leve à análise e reflexão critica da realidade social em que se insere. 
A base ética na formação do profissional adota valores de respeito ao ser humano, e cultiva a responsabilidade social, a 
justiça, a integridade, o respeito às leis e aos regulamentos, como qualidades e princípios inerentes e indispensáveis à 
formação do cidadão. 
Nessa perspectiva existe um grau de articulação entre o PDI e o PPI para as políticas de ensino, pesquisa e extensão da IES.  
Na esteira deste pensamento, este Projeto Pedagógico, expressa uma proposta curricular que aponta para a Indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão, configurando-se como um processo educacional único e integrado, garantindo, assim, a 
formação de um sujeito competente, crítico, reflexivo, criativo e propositivo capaz de intervir na sociedade em prol da 
transformação da realidade. 
A avaliação institucional tem sido uma preocupação da ESTÁCIO/FACITEC e vem sendo entendida como responsabilidade 
coletiva, constituindo-se em um processo de busca do aperfeiçoamento da qualidade do desempenho acadêmico, do 
planejamento da gestão e do relacionamento com a sociedade. A avaliação institucional levada a efeito na ESTÁCIO/FACITEC 
atende ao que estabelece a Lei 10.861 de 14 de abril de 2004 que instituiu o SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior. 

7.6 PRESSUPOSTOS E PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS  

A identidade institucional foi sendo construída ao longo da história da IES e pode ser expressa nos pressupostos filosóficos, 
psicopedagógicos e didático-metodológicos que norteiam sua prática pedagógica. 
O ser humano, visto como sujeito da educação está inserido num contexto socioeconômico e cultural-político e histórico. Tem 
então uma dimensão ativa, criadora e renovadora. Na sua interação com os outros seres e com o meio, produz conhecimento. 
A Instituição de Ensino entende que o conhecimento é o produto desta interação social e compreende que seu papel é 
trabalhar o conhecimento na perspectiva da sua produção e preservação, colocando-as a serviço da sociedade. 
Dessa forma, a IES compreende a necessidade de promover a participação dos indivíduos como sujeitos da sociedade, da 
cultura e da história, priorizando a autonomia, a problematização (aprendizagem baseada em problemas) e a conscientização.  
Compreendendo a aprendizagem como um processo eminentemente social, como um processo ativo e integral do sujeito na 
construção do conhecimento, no qual se destaca a influência da cultura e das relações sociais, a IES considera o aluno como 
sujeito de seu processo educativo, buscando implementar um fazer pedagógico comprometido com o processo de construção 
e reconstrução do conhecimento, com as dimensões social e afetiva, com o relacionamento teoria e prática e com a 
contextualização dos saberes. 

Em articulação com esses pressupostos, são considerados na organização dos cursos, os eixos estruturais, aprender a 
aprender, aprender a fazer, aprender a viver,  e aprender a ser, encaminhados pela UNESCO. 

Pretende-se que as competências profissionais em formação sejam construídas processualmente, o que implica na adoção de 
métodos de ensino que envolva práticas de ação/reflexão/ação. Nesse sentido, a concepção curricular privilegia uma 
abordagem metodológica que traz para o lugar central da formação as práticas e a reflexão sobre elas. 

Privilegia-se ainda a adoção de metodologias ativas, coerentes com os objetivos e os conteúdos de ensino e que considerem a 
experiência concreta do estudante como ponto de partida do trabalho pedagógico.  
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Busca-se então promover ações pedagógicas que articulem os saberes e as práticas, vinculando-os aos ideais da ética, da 
responsabilidade, da cidadania, da solidariedade e do espírito coletivo, e direcionando-as ao atendimento das necessidades da 
comunidade regional e local. 

O ensino tem sido entendido como um processo que visa associar a construção do conhecimento à crítica ao conhecimento 
produzido, num processo contínuo e articulado. Assim, ele é concebido como um processo de investigação do conhecimento, 
e não como um processo que se limita à transmissão de conteúdos; como uma prática voltada para a construção da 
progressiva autonomia do aluno na busca do domínio científico e profissional de um determinado campo do conhecimento.  

O processo de ensino visa, em última instância, ao desenvolvimento das capacidades cognitivas dos alunos e à sua preparação 
para a vida social e profissional. Ensinar é um processo intencional e sistemático, direcionado para o desenvolvimento de 
competências e habilidades dos alunos. Tem um caráter bilateral, já que combina a atividade do professor com a do aluno.  

A atuação do professor é vista como inseparável das condições sociais, culturais e emocionais dos alunos. Nesse sentido, ela 
busca referência na realidade dos alunos. O ensino, assim, é compreendido como uma prática concretamente situada, voltada 
para a aprendizagem de alunos determinados, com características socioculturais específicas. 

A política da IES para o ensino de Graduação está orientada para o enfrentamento da realidade social, buscando disponibilizar 
oportunidades educacionais a uma parcela expressiva da população, independentemente da origem econômica, racial e 
cultural, oferecendo uma formação generalista, voltada para a aplicação dos conhecimentos aprendidos na resolução de 
problemas do cotidiano. 
Nessa perspectiva, os cursos de graduação, orientados pelos seus projetos pedagógicos, em consonância com o Projeto 
Pedagógico Institucional da IES e com as Diretrizes Curriculares Nacionais, pretendem favorecer a formação de profissionais 
com uma visão ampla e crítica da realidade local e regional. É neste contexto que se insere o Curso de Engenharia Civil, 
alinhado com as novas demandas de mercado e da sociedade na preparação de indivíduos tanto técnicos (para atuação 
específica), assim como éticos para a tomada de decisões baseadas em valores que correspondam às expectativas da 
sociedade como um todo. 
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8. COERÊNCIA DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E DO CORPO DOCENTE COM A PROPOSTA CURRICULAR 

De acordo com o PDI, o perfil do corpo técnico-administrativo da ESTÁCIO/FACITEC é coerente com a proposta curricular do 
curso se preocupa em oferecer uma educação de qualidade, voltada para a formação do cidadão crítico e atuante. Dessa 
forma, o quadro de profissionais é composto por pessoas qualificadas, estando as mesmas cursando a educação superior ou já 
concluíram. 
Além disso, a ESTÁCIO/FACITEC busca oferecer para todos os funcionários formação permanente e em serviço, por meio de 
cursos de aperfeiçoamento e/ou pós-graduação. 

8.1. DO CORPO DOCENTE 

O corpo docente da ESTÁCIO/FACITEC é constituído por professores com formação nas diferentes áreas do conhecimento 
envolvidas no curso, com titulação mínima de mestre, admitindo-se, a título excepcional, professores com titulação de 
especialista na respectiva área, desde que de comprovada experiência docente e profissional. 
O processo de escolha de professores para compor o quadro docente da ESTÁCIO/FACITEC obedece aos seguintes critérios: 

 Recebe pessoalmente ou por e-mail os currículos de candidatos a compor o quadro docente da 

ESTÁCIO/FACITEC, arquivando-os em pastas próprias para utilização quando necessário; 

 Quando há necessidade de contratação de professores, o Coordenador primeiramente verifica se há no 

quadro docente da ESTÁCIO/FACITEC professor com perfil adequado (aderência de formação acadêmica e 

experiência em docência e profissional) para lecionar a disciplina; 

 Na hipótese de não haver professor no quadro com perfil e disponibilidade para assumir a disciplina, o 

coordenador faz verificação semelhante (aderência de formação acadêmica e experiência em docência e 

profissional) no banco de currículos convidando o candidato com perfil adequado a comparecer à 

ESTÁCIO/FACITEC para entrevista com o coordenador; 

 Se na entrevista é confirmado que o candidato tem perfil adequado às necessidades do curso, este é 

convidado a ministrar uma aula pública em que há a presença de no mínimo outros quatro 

professores/coordenadores; 

 Se considerado apto a lecionar a disciplina, o candidato é apresentado aos Diretores Acadêmico e Geral com a 

recomendação de contratação, o que é de pronto realizado. 

O acompanhamento das atividades docentes e da execução curricular se dá de diversas formas: 
 Por meio da avaliação institucional, oportunidade em que os discentes anonimamente avaliam os docentes 

quanto a aspectos de didática, cumprimento do plano de ensino, responsabilidade e compromisso com o 

processo ensino-aprendizagem, etc. 

 Por meio de reuniões bimestrais realizadas com cada turma em sala de aula, quando os alunos são 

incentivados a avaliar a qualidade do ensino e apresentar as suas sugestões para o aprimoramento do 

processo ensino-aprendizagem no curso. 

 Por intermédio de reuniões com os representantes de turma; 

 Em processos informais de consulta, considerando a proximidade do gabinete do coordenador de curso das 

salas de aula e a presença diária deste nos corredores onde se localizam as salas de aula. 
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8.1.1 Qualificação acadêmica e profissional  

Professores 
Titulaçã

o 

Experiência 
Profissional 
(em anos) 

Experiência 
Acadêmica 
(em anos) 

Numero 
Publicações 

(últimos 3 anos) 

Regime 
de 

Trabalho 

Alexandre Magno Dias 
Silvino 

D
outor 

18 15 14 TI 

André Luis Monsores de 
Assumpção 

M
estre 

13 19 18 TI 

Artur Carlos de Moraes D
outor 

5 3 18 TP 

Carlos Eduardo Varejão 
Marinho 

Doutor 34 4 1 TI 

José Marcílio Filgueiras Cruz D
outor 

33 33 06 TI 

Juliana Maria Duarte Mol Mestre 14 5 03 TP 

Lucas Romano Oliveira de 
Sousa 

M
estre 

11 5 01 TP 

Maria Francisca Ferreira 
Trujillo 

Doutor
a 

19 37 03 TP 

Rafael Machado de Sousa M
estre 

8 13 05 TP 

Rafael Rabelo Nunes D
outor 

7 4 7 TI 

Rodrigo Zolini Dias M
estre 

05 05 04 TI 

Vinício Ferreira Duarte M
estre 

37 37 3 TI 
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8.1.2 Quadro resumo da titulação docente 

Titulação Q
tde. 

%
  

Doutor 6 5
0,00 

Mestre 6 5
0,00 

Especialist
a 

0 0 

Total 1
2 

1
00% 

8.1.3 Quadro resumo experiência no magistério superior 

Tempo Nº 
de docentes 

% 

De 0 a 5 
anos 

6 5
0,00 

De 6 a 
10 anos 

0  

Acima 
de 10 anos 

6 5
0,00 

Total 12 1
00% 

8.1.4 Quadro resumo experiência profissional 

Tempo Nº de docentes % 

De 0 a 5 anos 2 16,67 

De 6 a 10 anos 2 16,67 

Acima de 10 anos 8 66,67 

Total 12 100% 

8.1.5. Quadro resumo regime de trabalho 

Regime Qtde. % do total 

Tempo Integral 6 50,00 

Tempo Parcial 6 50,00 

Horista 0  

Total 12 100% 

8.1.6 Quadro resumo publicações por docente 

Regime Qtde. % do total 

De 0 a 5 publicações 7 58,33 

De 6 a 10 publicações 2 16,67 

Acima de 10 publicações 3 25,00 

Total 12 100% 
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8.1.7 Administração acadêmica 

8.1.7.1 Qualificação acadêmica e profissional do Núcleo Docente Estruturante – NDE 

Professores 
Titulaç

ão 

Experiênci
a 

Profission
al 

(em anos) 

Experiência 
Acadêmica 
(em anos) 

Numero 
Publicações 

(últimos 3 anos) 

Regime 
de 

Trabalho  

Alexandre Magno Dias 
Silvino 

D
outor 

18 18 14 TI 

André Luis Monsores de 
Assumpção 

M
estre 

13 19 18 TI 

Artur Carlos de Moraes 
D

outor 
5 3 18 TP 

Carlos Eduardo Varejão 
Marinho 

Doutor 34 4 1 TI 

Maria Francisca Ferreira 
Trujillo 

Doutor
a 

19 37 3 TP 

Vinício Ferreira Duarte 
M

estre 
37 37 3 TI 

 

8.1.8 ADEQUAÇÃO DA FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

O corpo docente do curso apresenta formação adequada às suas atividades, uma vez que tem em seu quadro um doutor, 
alguns especialistas e uma maioria de docentes com a titulação de mestre. Os profissionais possuem experiência acadêmica, 
demonstrada pelo tempo de atuação no Magistério Superior. Boa parte dos professores lecionou ou leciona em instituições de 
ensino básico do Distrito Federal, o que contribui, em termos de experiência prática, para a atuação no curso.  
Ao lidar com a busca de profissionais formados e capacitados para as demandas do curso, a ESTÁCIO/FACITEC, acompanhando 
os Referenciais para Formação de Professores do MEC, Parecer CNE/CP 09/2001, no tópico primeiro sobre a concepção de 
competência é nuclear na orientação do curso de formação de professores, acredita que: "Atuar com profissionalismo exige 
do professor, não só o domínio dos conhecimentos específicos em torno dos quais deverá agir, mas, também, compreensão 
das questões envolvidas em seu trabalho, sua identificação e resolução, autonomia para tomar decisões, responsabilidade 
pelas opções feitas. Requer ainda, que o professor saiba avaliar criticamente a própria atuação e o contexto em que atua e 
que saiba, também, interagir cooperativamente com a comunidade profissional a que pertence e com a sociedade". 
Por estas razões, a ESTÁCIO/FACITEC assume que o corpo docente de uma instituição de ensino representa a essência que 
alimenta sua função primordial. Ora, para que se possa construir um corpo docente comprometido com a política acadêmica 
da instituição, não basta a contratação de profissionais titulados (especialistas, mestres, doutores. Esse tipo de preocupação 
representa uma prioridade a ser atendida, em face das exigências legais a respeito, devendo-se, na medida das contratações e 
dispensas, fazer o acompanhamento constante dos índices de mestres e doutores no curso, conforme padrões de qualidade 
do Ministério da Educação, porém a experiência profissional e o comprometimento com a educação e a instituição são 
elementos de igual importância.  
Além disso, é imperativo o acompanhamento do profissionalismo docente, de seu desempenho acadêmico, bem como do 
emprego de técnicas e dinâmicas metodológicas interativas com os alunos. Nesse sentido, a titulação, a satisfação dos alunos, 
assiduidade, a dedicação, a seriedade, o aprimoramento permanente, o interesse no desenvolvimento de projetos acadêmicos 
e sociais, o desempenho nas avaliações do corpo discente, são elementos que contam para a avaliação do exercício acadêmico 
do professor. Na atribuição de disciplinas ao corpo docente, considera-se o perfil acadêmico e profissional do docente quanto 
à compatibilidade de seus conhecimentos e experiências em relação ao conteúdo a ser desenvolvido, ponto este que é 
fundamental para o bom desenvolvimento e integração no curso. 
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É necessário buscar na composição do corpo docente o equilíbrio em sua formação pela representação de professores entre 
teóricos e doutrinadores, profissionais de reconhecida competência, que possam transmitir seus conhecimentos e 
experiências práticas. Um corpo docente eclético reúne o profissional, competente, titulado e o pesquisador. Este é o perfil 
dos profissionais que a ESTÁCIO/FACITEC tem como professores.  

8.1.9 COERÊNCIA DO CORPO DOCENTE COM A PROPOSTA CURRICULAR 

A formação dos docentes do programa é adequada à proposta curricular, uma vez que suas formações contemplam as 
disciplinas que ministram, além de que as maiorias dos professores possuem graduação na área específica do curso ou são 
mestres e doutores e possuem graduações específicas que estão de acordo com as disciplinas que ministram. A atuação 
desses últimos justifica-se, ainda, pela importância de contar com a contribuição das diferentes áreas do conhecimento no 
estudo do processo educacional, tendo em vista a amplitude do mesmo. 
Na atribuição de disciplinas ao corpo docente, é levado em conta o perfil acadêmico e profissional do docente quanto a 
compatibilidade de seus conhecimentos e experiências em relação ao conteúdo a ser desenvolvido, ponto este que é 
fundamental para o bom desempenho e integração no curso. 

8.1.10 IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE CAPACITAÇÃO NO ÂMBITO DO CURSO 

De acordo com o PDI, a Instituição prima pela constante qualificação e formação do Corpo Docente. As reciclagens e 
aperfeiçoamento têm sido constantes. Os professores participam de seminários, simpósios, congressos, palestras e Workshop, 
sempre com vistas a atualização, contando para isso com total apoio da Instituição.  
O Plano Institucional de Capacitação Docente prevê, ainda, a sua realização via cursos, visando atender as necessidades sem 
perder de vista a Instituição Global. Os objetivos principais do Plano Institucional de Carreira Docente são: - Qualificar 
docentes da Instituição, e da comunidade local e regional quando de interesse, para constituir o quadro de pessoal, visando a 
melhoria da qualidade do ensino, integrando a pesquisa e a extensão; - Oportunizar condições de atualização e 
aperfeiçoamento dos professores da Instituição.  
Com esse propósito a ESTÁCIO/FACITEC ofereceu o curso de pós-graduação em Docência do Ensino Superior, destinado ao seu 
corpo docente e à comunidade, e o curso de Gestão Educacional, destinado neste momento aos seus gestores.  
Ademais, a ESTÁCIO/FACITEC tem apoiado as diversas iniciativas de seus professores no sentido de buscar melhor qualificação 
profissional, dentre as quais destacamos: - Concessão de Bolsas para participação de cursos de Especialização, Mestrado e/ou 
Doutorado; - Concessão de auxílio financeiro para participação em eventos científicos, tecnológicos, artísticos, culturais, etc., 
como forma de intercâmbio e atualização de conhecimentos; - Concessão de auxílio financeiro para participação de 
treinamentos específicos, para os docentes dos cursos mantidos pela Faculdade; - Manutenção de infraestrutura adequada 
(biblioteca, laboratórios, escritórios, salas especiais, computadores, etc.) para dar suporte aos estudos de pós-graduação, bem 
como as atividades de ensino, pesquisa e extensão.  
Além dessas iniciativas, a ESTÁCIO/FACITEC fomenta, de outras formas, a melhoria permanente da qualidade do ensino de 
graduação e das demais atividades com destaque para as seguintes iniciativas: - Revisão permanente e estudo dos currículos 
oferecidos; - Criação de mecanismos e meios para melhoria da qualidade do ensino e estudo de métodos para aferição desta 
qualidade. Neste sentido, criou a CPA (Comissão Própria de Avaliação); - Promoção de constante aperfeiçoamento, 
qualificação e adequação dos serviços de biblioteca para atender às necessidades do ensino, da pesquisa e da extensão; - 
Implantação e aperfeiçoamento dos colegiados de curso e contínua avaliação dos cursos de graduação; A função da extensão 
é concebida como fim para inserção da ESTÁCIO/FACITEC na comunidade, numa interação desejável e necessária e como um 
pré-requisito de sua própria identidade. Neste sentido promove serviços à comunidade bem como realiza cursos de 
treinamento de profissionais nas áreas de Educação e Técnico-Científica, assumindo as formas de curso de extensão, palestras, 
conferências, simpósios, jornadas, assistência a empresas e órgãos públicos.  

8.1.11 PERFIL DO CORPO DOCENTE 

Ao lidar com a busca de profissionais formados e capacitados para as demandas do curso, a ESTÁCIO/FACITEC, acompanhando 
os Referenciais para Formação de Professores do MEC, Parecer CNE/CP 09/2001, no tópico primeiro sobre a concepção de 
competência é nuclear na orientação do curso de formação de professores’, acredita que: "Atuar com profissionalismo exige 
do professor, não só o domínio dos conhecimentos específicos em torno dos quais deverá agir, mas, também, compreensão 
das questões envolvidas em seu trabalho, sua identificação e resolução, autonomia para tomar decisões, responsabilidade 
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pelas opções feitas. Requer ainda, que o professor saiba avaliar criticamente a própria atuação e o contexto em que atua e 
que saiba, também, interagir cooperativamente com a comunidade profissional a que pertence e com a sociedade". 
Por estas razões, o curso assume que o corpo docente de uma instituição de ensino representa a essência que alimenta sua 
função primordial. Ora, para que se possa construir um corpo docente comprometido com a política acadêmica da instituição, 
não basta a contratação de profissionais titulados (especialistas, mestres, doutores. Esse tipo de preocupação representa uma 
prioridade a ser atendida, em face das exigências legais a respeito, devendo-se, na medida das contratações e dispensas, fazer 
o acompanhamento constante dos índices de mestres e doutores no curso, conforme padrões de qualidade do Ministério da 
Educação, porém a experiência profissional e o comprometimento com a educação e a instituição são elementos de igual 
importância.       
Além disso, é imperativo o acompanhamento do profissionalismo docente, de seu desempenho acadêmico, bem como do 
emprego de técnicas e dinâmicas metodológicas interativas com os alunos. Nesse sentido, a titulação, a satisfação dos alunos, 
assiduidade, a dedicação, a seriedade, o aprimoramento permanente, o interesse no desenvolvimento de projetos acadêmicos 
e sociais, o desempenho nas avaliações do corpo discente, são elementos que contam para a avaliação do professor em seu 
exercício acadêmico.  
É preciso buscar na composição do corpo docente o equilíbrio em sua formação pela representação de professores entre 
teóricos e doutrinadores, profissionais de reconhecida competência, que possam transmitir seus conhecimentos e 
experiências práticas. Um corpo docente eclético reúne o profissional, competente, titulado e o pesquisador. Este é o perfil 
dos profissionais que a ESTÁCIO/FACITEC tem como professores. 

8.1.12 PLANO DE CARREIRA E DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

A política de capacitação é definida e regulamentada por meio de dispositivos legais e institucionais, contemplando critérios 
para a concessão de incentivos destinados a apoiar professores para cursar a pós-graduação, previsão de incentivo para a 
formação continuada, com seminários voltados para a área pedagógica de formação de professores e com a participação 
efetiva do curso.  
De acordo com o PDI, a Instituição prima pela constante qualificação e formação do Corpo Docente. As reciclagens e 
aperfeiçoamentos têm sido constantes. Os professores participam de seminários, simpósios, congressos e palestras, sempre 
com vistas à atualização, contando para isso com total apoio da Instituição. O Plano Institucional de Capacitação Docente 
prevê, ainda, a sua realização via cursos, visando atender as necessidades sem perder de vista a Instituição Global.  
Os objetivos principais do Plano Institucional de Carreira Docente são: 
I. Qualificar docentes da Instituição, e da comunidade local e regional quando de interesse, para constituir o quadro de 
pessoal, visando a melhoria da qualidade do ensino, integrando a pesquisa e a extensão; 
II. Oportunizar condições de atualização e aperfeiçoamento dos professores da Instituição. Com esse propósito a 
ESTÁCIO/FACITEC deu início a dois cursos de pós-graduação, sendo um, o curso de Docência do Ensino Superior, e o outro, 
Educação de Surdos, destinado ao seu corpo docente e à comunidade. 
Ademais, a ESTÁCIO/FACITEC tem apoiado as diversas iniciativas de seus professores no sentido de buscar melhor qualificação 
profissional, dentre as quais destacamos: 
I. Concessão de Bolsas para participação de cursos de Especialização, Mestrado e/ou Doutorado; 
II. Concessão de auxílio financeiro para participação em eventos científicos, tecnológicos, artísticos, culturais, etc., como forma 
de intercâmbio e atualização de conhecimentos; 
III. Concessão de auxílio financeiro para participação de treinamentos específicos, para os docentes dos cursos mantidos pela 
Faculdade; - Manutenção de infraestrutura adequada (biblioteca, laboratórios, escritórios, salas especiais, computadores, etc.) 
para dar suporte aos estudos de pós-graduação, bem como as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Além dessas iniciativas, a ESTÁCIO/FACITEC fomenta de outras formas a melhoria permanente da qualidade do ensino de 
graduação e das demais atividades com destaque para as seguintes iniciativas: 
I. Revisão permanente e estudo dos currículos oferecidos; 
II. Criação de mecanismos e meios para melhoria da qualidade do ensino e estudo de métodos para aferição desta qualidade. 
Neste sentido criou a CPA (Comissão Própria de Avaliação); 
Promoção de constante aperfeiçoamento, qualificação e adequação dos serviços de biblioteca para atender as necessidades 
do ensino, da pesquisa e da extensão. 

8.2. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO: ATUAÇÃO NO ÂMBITO DO CURSO 

Os setores que atendem diretamente, prestando serviços acadêmicos e administrativos são: a Secretaria Acadêmica, 
Secretaria de Coordenadores, Protocolo, Biblioteca, Laboratórios de Informática, Coordenação de PROUNI e FIES, Agência de 
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Comunicação, Coordenação de Estágio e Núcleo de Extensão. Os funcionários que integram os setores acima citados são 
treinados e capacitados para o atendimento aos docentes e discentes. Periodicamente os funcionários são convocados a fazer 
treinamentos internos e externos, visando a atualização e a capacitação para melhor atender. O corpo técnico-administrativo 
atua de forma coerente com a proposta do curso.  
A Instituição busca colaboradores que estejam em consonância com os objetivos propostos. Ademais, a ESTÁCIO/FACITEC, por 
meio do seu plano de carreira e de qualificação busca a capacitação continuada. Para ser admitido no corpo técnico-
administrativo da Faculdade, o candidato passa por uma seleção, da qual constam: a) análise curricular; b) entrevista; c) prova 
escrita de português, redação e informática. Quanto ao Plano de Qualificação, Capacitação e Aperfeiçoamento do Corpo 
Técnico-administrativo da ESTÁCIO/FACITEC, são estabelecidas como metas permanentes: - Oferecer aos seus funcionários 
administrativos cursos de graduação e pós- graduação Lato-Sensu por meio de programas próprios ou por convênio com 
outras Instituições; - Oportunizar aos funcionários administrativos a participação em seminários, eventos, congressos, 
palestras e eventos similares, mediante indicação pelos Coordenadores de Curso.  
Além disso, o funcionário administrativo participante dos cursos de graduação oferecido pela ESTÁCIO/FACITEC faz jus a uma 
bolsa de 80% do valor da mensalidade.  

8.2.1. ADEQUAÇÃO DA FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

De acordo com o PPI e PDI, a instituição possui plano de carreira para o corpo docente e empregados técnico-administrativos, 
com critérios definidos de admissão e progressão. Possui ainda programas de qualificação profissional e de melhoria da 
qualidade de vida. Há excelente clima institucional, pautado pelo investimento nas relações interpessoais, com elevado grau 
de satisfação pessoal e profissional. O quadro técnico-administrativo é suficiente para responder aos objetivos e atividades da 
instituição, sem prejuízo ao funcionamento de nenhum serviço da Faculdade. Há avaliação semestral do nível de satisfação do 
quadro técnico-administrativo realizado pela Comissão Própria de Avaliação – CPA. Para os processos de contratação, busca-se 
alocar o profissional com o máximo de aderência ao seu perfil de formação e com a maior experiência possível. Todos os 
profissionais devem ter, preferencialmente, experiência na área do ensino superior. 

8.2.2 IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE CAPACITAÇÃO NO ÂMBITO DO CURSO 

De acordo com o PPI e PDI a Instituição prima pela constante qualificação e formação do quadro técnico-administrativo. O 
treinamento o aperfeiçoamento têm sido constantes.  
A Instituição também dispõe de política de qualificação profissional. Frequentemente são oportunizados cursos, participação 
em congressos e seminários, e concessão de bolsas de estudo. Os critérios de qualificação são claros e explícitos nos 
documentos institucionais. Aos funcionários técnico-administrativos é concedida bolsa de estudo para a graduação na própria 
Instituição de 80% do valor do curso. Conforme pode ser verificado nas avaliações promovidas pela CPA, os funcionários estão 
totalmente satisfeitos com o estímulo dado pela Instituição.  

8.2.3 COERÊNCIA DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO COM A PROPOSTA CURRICULAR 

De acordo com o PDI, o perfil e a dedicação do corpo técnico-administrativo da ESTÁCIO/FACITEC é coerente com a proposta 
da Instituição, cobrindo todas as necessidades para o bom funcionamento da Faculdade e especificamente do curso. Parcela 
considerável possui curso superior ou está cursando.  
No tocante à proposta curricular do curso, o corpo técnico-administrativo atende às expectativas para o bom funcionamento 
das atividades cotidianas na medida em que o trabalho é conjunto e dá suporte para a organização e planejamento docente. 
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9. BIBLIOTECA 

9.1. BIBLIOTECA ASSIS CHATEAUBRIAND 

No tocante aos títulos indicados na bibliografia básica cumpre ressaltar que são adquiridos para todas as disciplinas do curso 
três diferentes títulos compreendendo todo o programa do curso. Ademais, registra-se que a proporção adquirida é de um 
exemplar para até cinco vagas oferecidas. Existe uma planilha que é rigorosamente preenchida e conferida em todos os 
semestres para que o acervo esteja compatível com a proposta pedagógica do curso. 
A Biblioteca da ESTÁCIO/FACITEC, planejada para atender a comunidade acadêmica, facilitando acesso à pesquisa, 
estimulando seu desenvolvimento por meio dos diversos tipos de documentos convencionais e não convencionais, oferecendo 
infraestrutura bibliográfica necessária às atividades de ensino, pesquisa e extensão, com um acervo que se expande 
rapidamente para atender às necessidades, não somente da própria instituição, mas também da comunidade local. 
Desta forma, a Biblioteca está acessível aos alunos, professores e funcionários, sendo que o ambiente favorece o convívio com 
os livros, periódicos e outros materiais bibliográficos e audiovisuais, proporcionando o necessário embasamento e a 
complementação dos conhecimentos ao ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos na Faculdade. 
A área física da biblioteca é de 335m² no térreo e 223m² no primeiro andar, somando um total de 558m². Todo o acervo de 
livros, periódicos e multimeios estão concentrados no térreo da biblioteca. 
Descrição da organização do Espaço Físico: 

 Seção de Empréstimo; 

 Seção de Referência; 

 Seção de Periódicos; 

 Seção de Processos Técnicos; 

 Área para Estudo Individual; 

 Área para Estudo em Grupo; 

 Área para pesquisa on-line; 

 Área para digitação de trabalhos acadêmicos; 

As condições de preservação da Biblioteca e do acervo consistem na limpeza frequente dos materiais bibliográficos e 
audiovisuais, das prateleiras e equipamentos, uma vez que não há problemas com umidade, dadas às condições climáticas da 
região do Planalto Central e por ser arejado o local da Biblioteca. A limpeza da Biblioteca é realizada diariamente. 
Os mobiliários e os equipamentos à disposição dos usuários estão adequados a este tipo de ambiente. O ambiente atual da 
Biblioteca possui acabamentos que estão dentro dos padrões utilizados para o fluxo de pessoas. 
A Biblioteca dispõe, assim, de acomodações adequadas para os usuários, bem como de mobiliários padronizados para 
acomodação do acervo. As condições ambientais podem ser descritas como favoráveis. A iluminação é bem distribuída. 

9.1.1. Descrição do acervo 

  

O acervo geral da Biblioteca conta com 13.288 títulos e 43.548 exemplares, distribuídos entre livros, periódicos, e materiais 
não convencionais como fitas de vídeo, DVDs, CD-ROM, mapas, dentre outros materiais. O acervo total da biblioteca, por tipo 
de material, até o presente momento, é descrito na tabela a seguir: 
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Tipo de Obra Títulos Exemplares 

Livros  9.921 34.860 

TCC, Dissertação e Tese 2.346 4.027 

Periódicos  120 3.659 

Multimeios 770 791 

Mapas 67 75 

Folhetos 64 136 

Total Geral 13.288 43.548 

 
Os livros que a biblioteca dispõe estão distribuídos por área de conhecimento conforme a tabela abaixo: 
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Áreas do Conhecimento, títulos e exemplares: 

Classificação Áreas do Conhecimento Nº Títulos Exemplares 

0 Generalidades. Informação 1.380 7.859 

1 Filosofia / Psicologia 825 2.520 

2 Religião / Teologia 38 76 

3 Ciências Sociais 3.456 14.789 

5 
Matemática e ciências 

naturais 
331 5.135 

6 
Ciências aplicadas. 

Tecnologia 
754 8.568 

7 
Artes. Recreação. 

Divertimento  
147 850 

8 Língua. Linguística. Literatura 1.269 2.986 

9 Geografia. Biografia. História  341 801 

Total Geral: 9.921 43.548 

 
Os livros, periódicos e materiais audiovisuais/ multimídias, de acordo com o curso, são descritos na tabela a seguir: 
Aquisições 1999/2013 

Aquisição 1999/2012 

Livros 

Periódic

os 

Audiovis

ual/ 

Multimí

dia 

Título
s 

Exemplar
es 

Administração 1.666 5.718 870 90 

Ciências Contábeis 160 638 136 5 

Comunicação Social (Jornalismo e 
Publicidade e Propaganda) 

459 1967 189 10 

Direito 2.021 8.777 549 450 

Engenharia de Produção 980 4.595 299 5 

Computação (Redes, Sist.Int., Sist.Inf.) 610 2.795 354 40 

Matemática 366 1.859 10 1 

Pedagogia 1.312 4.131 503 95 

Turismo (e gestão do turismo) 560 1.267 102 65 

Outras áreas 1.787 3.113 647 30 

TOTAL 9.921 34.860 3.659 791 
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9.1.2 Multimídia 

O acervo de multimídia está sendo ampliado, estando disponível para a comunidade acadêmica por empréstimo, a saber: ao 
corpo docente pelo prazo de quatro dias e para o corpo discente e funcionários dois dias. 

9.1.3 Jornais e revistas 

A Biblioteca dispõe de periódicos online, disponíveis no site da biblioteca, adequados à proposta do curso. 

9.1.4 Processamento técnico 

Para o preparo técnico do material bibliográfico é adotado como parâmetro a Classificação Decimal Universal - CDU e a 
catalogação simplificada com base no AACR-2, com adaptações conforme as necessidades do usuário. Há etiquetas de 
lombada, para armazenamento dos livros nas estantes, estando todos carimbados e etiquetados, disponíveis para 
empréstimo. 

9.1.5 Política de aquisição, expansão e atualização do acervo 

A política de atualização volta-se para a manutenção do acervo bibliográfico e áudio visual atualizado e adequado ao currículo 
dos cursos de graduação, técnicos, projetos de pesquisa e atividades de extensão. A atualização do acervo é realizada através 
de aquisições semestrais de novos títulos além de edições mais atualizadas dos títulos existentes. A aquisição de novas obras 
para complementar o acervo é feita de acordo com as solicitações dos coordenadores, professores, e usuários. 
As aquisições são programadas para o início de cada semestre, mas quando uma necessidade é identificada pode haver 
aquisição de livros, periódicos ou materiais de apoio, fora da programação semestral, para garantir ao aluno melhores 
condições para realizar seus estudos e pesquisas. Também é realizado, periodicamente, um levantamento das necessidades de 
livros que precisam ser adquiridos, para que o acervo permaneça atualizado, atendendo assim aos padrões de qualidade 
exigidos. 
O processo de aquisição da biblioteca consiste das seguintes etapas: 

1. Cada professor faz um levantamento dos livros necessários para sua disciplina; 

2. Este levantamento é apresentado ao Coordenador do Curso que o encaminha, primeiramente, à biblioteca 

para conferência da existência ou não dos livros no acervo; 

3. Posteriormente o Coordenador do Curso apresenta a listagem dos livros que necessitam ser adquiridos á 

Diretoria Acadêmica, que faz uma nova análise; 

4. A Diretoria Administrativa e Financeira é consultada sobre a disponibilidade de recursos financeiros para 

aquisição dos mesmos; e encaminha para a Direção Geral que autoriza a compra, semestralmente; 

5. Por último, o setor responsável pela compra da faculdade, envia os pedidos de livros para licitação junto às 

editoras e distribuidores de livros. O acervo bibliográfico da ESTÁCIO/FACITEC atende os requisitos quantitativos e qualitativos 

exigidos pela LDB, devidamente atualizado e compostos por livros, periódicos, DVD, fitas cassetes, jornais, revistas. A maior 

parte do acervo se constitui de um título para cada seis alunos, conforme quantidade recomendada pelo MEC, nas 

Bibliografias Básicas. 

9.1.6 Atualização do acervo no âmbito do curso 

A expansão do acervo específico para o curso será feita gradualmente, seguindo a proposta de bibliografia básica do presente 
projeto e de acordo com as necessidades e exigências do curso, por indicação dos coordenadores e professores, para atender 
à bibliografia básica do curso e à bibliografia complementar. 
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9.1.7 Facilidades para acesso às informações (catálogo, internet) 

1. As facilidades para acesso às Informações podem ser resumidas em: 

 Comutação Bibliográfica (fornecimento de cópias de artigos de periódicos localizados em universidades e 

instituições integrantes do Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Periódicas, do IBICT/CNPq). 

 Acesso à Internet; 

 Acesso ao Catálogo on-line da Biblioteca; 

 Acesso a Revistas Eletrônicas; 

 Pesquisa em CD-ROM; 

 Pesquisa bibliográfica por e-mail. 

2. A biblioteca busca desenvolver relações institucionais para compartilhamento e intercâmbio de acervo e de informações, 
como por exemplo, na participação da Rede Pergamum de Bibliotecas e no convênio com a Biblioteca São Basílio Magno – do 
Instituto de Ensino Superior do Centro Oeste. 

9.1.8 Informatização 

Biblioteca da ESTÁCIO/FACITEC está toda informatizada, o sistema utilizado é o Pergamum – Sistema Integrado de Bibliotecas. 
O acervo encontra-se todo cadastrado e catalogado no sistema, sendo que as pesquisas desses documentos são feitas tanto 
por alunos como pela comunidade, na própria biblioteca nos terminais de consulta ao acervo ou pela Internet - através do link 
“Catálogo on-line” - no site da ESTÁCIO/FACITEC. 
O Pergamum é um dos melhores softwares para bibliotecas universitárias do Brasil, que possibilita a emissão de diversos 
relatórios e estatísticas para controle dos serviços da biblioteca e para suprir as exigências do MEC. O Módulo de consulta 
permite que o usuário tenha acesso aos materiais do acervo e que a informação desejada possa ser recuperada por título, 
autor ou assunto. O usuário também pode utilizar o serviço de reserva, exclusão de reserva, consulta de situação de 
empréstimo e débitos, além da renovação dos livros já emprestados, basta utilizarem o seu número de matrícula e sua senha 
pessoal. 
O módulo de empréstimo interage com todos os dados (situação do livro, disponibilidade do exemplar, etc.) contando 
efetivamente com facilidades como o código de barras e leitoras ópticas que permitem maior agilidade no atendimento.  

9.1.9 Horário de funcionamento 

O funcionamento da Biblioteca é de segunda a sexta-feira das 7h30min às 22h30min ininterruptamente, e aos sábados da 
7h30min às 13h00min. 

9.1.10 Serviços 

A Biblioteca possui acesso físico e virtual para consulta ao acervo. O empréstimo de livros está informatizado, podendo ser 
acessado através do sítio da ESTÁCIO/FACITEC no link “Catálogo on-line” através do Sistema Pergamum para consulta e 
reserva de materiais. Para efetivar o empréstimo ou renovação o usuário deve estar em dia com o prazo de devolução do 
material já emprestado. Para cada empréstimo será permitida prorrogação, desde que não haja reserva para outro usuário. 
No caso de haver mais de uma reserva para a mesma obra, observar-se-á, rigorosamente a ordem cronológica das reservas. 
Em geral a biblioteca oferece os seguintes serviços: Empréstimo domiciliar; pesquisa bibliográfica; estudo e leitura de jornais e 
revistas no próprio recinto. O empréstimo domiciliar é facultado aos alunos, professores e funcionários da Faculdade, inscritos 
na biblioteca. Os alunos e funcionários têm a quota de retirada de 06 (seis) livros por sete dias, enquanto os professores têm o 
prazo de quinze dias para a mesma quantidade de livros. Alunos concluintes poderão dispor de 09 (nove) livros por quinze 
dias, devido ao trabalho de conclusão de curso exigir maiores quantidades de material bibliográfico. A devolução do material 
emprestado deve ocorrer até o último dia do compromisso firmado entre o usuário e o serviço de empréstimo, de acordo com 
a data carimbada dentro do livro ou impressa em recibo. A não devolução na data prevista implicará em multa diária por livro, 
incluindo os sábados. 
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A biblioteca também dispõe de livros exclusivos para consulta local, podendo ser emprestados por horas para efeito de 
reprografia (conforme a lei de direitos autorais). O uso do material de referência e periódicos fica limitado ao âmbito da 
biblioteca, exceto para utilização em sala de aula, quando houver solicitação do professor. 

9.1.11 Pessoal técnico e administrativo 

O quadro de pessoal em exercício na biblioteca é constituído por 10 funcionários. A biblioteca é dirigida por profissional 
graduada em Biblioteconomia pela Universidade de Brasília e registrada no respectivo órgão de classe. No quadro auxiliar 
existem nove funcionários.  
Quando da visita da comissão de avaliação disponibilizaremos relatório do acervo geral e do específico do curso. O acervo 
referente aos periódicos atende aos programas das disciplinas do curso na proporção adequada. 
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10. LABORATÓRIOS 

A ESTÁCIO/FACITEC oferece a seus alunos laboratórios em várias áreas do conhecimento, devidamente equipados e instalados 
em salas específicas. Os laboratórios contam com materiais e equipamentos diversificados que simulam o ambiente 
encontrado em empresas das diversas áreas do ensino, podendo ser utilizados para disciplinas práticas dos cursos de 
Graduação, Pós-Graduação, Tecnólogos e extensão. 
Novos laboratórios já estão sendo disponibilizados aos discentes de forma e os laboratórios já existentes estão recebendo 
novos equipamentos e materiais para que sejam oferecidas as melhores e mais modernas condições de ensino. 
Para fornecer apoio pedagógico à comunidade acadêmica e adequação da metodologia à concepção do curso, a Instituição 
tem investido em laboratórios específicos para os cursos de engenharia de produção, arquitetura e urbanismo, engenharia 
civil, engenharia ambiental e engenharia elétrica, por meio de aquisição de equipamentos e instrumentos destinados aos 
laboratórios de brinquedoteca, ensino, maquete, ateliê de projetos, tecnologia da construção, metrologia, dentre outros.  

10.1 Laboratórios de Física I, II e III 

Laboratório específico para a realização das aulas práticas das disciplinas de Física. 
Cursos que utilizam este espaço: Engenharia de Produção, Engenharia Ambiental, 
Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Matemática, Arquitetura e Urbanismo. 
Principais recursos: kits didáticos de hidrostática, mecânica estática, trilho de ar 
linear, plano inclinado, anel de Gravesand, dentre outros. 
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a. Laboratório de Física I 

Laboratório Descrição do Equipamento 
Sa

l
a 

d
e 

ap
o

io
 a

o
s 

la
b

o
ra

tó
ri

o
s 

e
 

d
ep

ó
si

to
 

Armário Metálico 1,90x0,80x0,38 

Cadeira sem braço 

Computador 

Estante Metálica 1,90x0,80x0,38 - para a guarda dos kits e 
equipamentos 

Mesa 

Fí
si

ca
 I 

Armário Metálico 1,90x0,80x0,38 

Bancada de Metalon 40x40,  com Tampo de MDF Emborrachada 
1,08x2,00x0,90 

Banco 

Blocos A4 de papel milimetrado 

Conjunto de Mecânica Aretê 

Conjunto de Queda Livre com Sensor de Largada 

Cronômetro Digital 

Escala centimetrada 

Escala decimetrada 

Escala milimetrada 

Estante Metálica 1,90x0,80x0,38 - para guarda das mochilas dos 
alunos 

Micrômetro externo 0-25mm resolução 0,01mm 

Painel de Forças com tripé 

Paquímetro 150mm - precisão 0,05mm 

Trilho de Ar com Gerador de Fluxo II, cronômetro de rolagem de 
dados, 5 sensores 

Balança eletrônica de precisão - QUIMIS 1500g 

b. Laboratório de Física II e III 

Laboratório Descrição do Equipamento 

Fí
si

ca
 II

 

Armário Metálico 1,90x0,80x0,38 

Balança eletrônica de precisão - QUIMIS 1500g 

Bancada de Metalon 40x40,  com Tampo de MDF Emborrachada 
1,08x2,00x0,90 

Banco 

Banco ótico plano Catelli com duplo feixe 

Blocos A4 de papel milimetrado 

Conjunto de Mecânica Aretê 

Conjunto Demonstrativo de Meios de Propagação do Calor 

Conjunto Ondulatória para Ondas Mecânicas no Ar, Som e 
Cordas 

Conjunto para Dilatação com Gerador Elétrico de Vapor - 
Dilatômetro 

Conjunto para Hidrostática III 

Cronômetro Digital 

Escala centimetrada 

Escala decimetrada 

Escala milimetrada 

Estante Metálica 1,90x0,80x0,38 - para guarda das mochilas dos 
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alunos 

Painel de Vasos Comunicantes 

Fí
si

ca
 II

I 

Conjunto Básico para Eletricidade, Magnetismo e 
Eletromagnetismo 

Cronômetro Digital Technos 

Capacitor Variável de Placas Paralelas 

Transformador Desmontável 
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10.2 Laboratório de Química 

Possui espaço físico com capacidade para atender até 25 alunos. Conta com os materiais e 
equipamentos necessários para atender as disciplinas que envolvam operações básicas de 
laboratório e conceitos fundamentais de química, como análises estequiométricas e 
equilíbrio químico, preparo de soluções e atividades de síntese e análise inorgânica. 

 

 

Laboratório Descrição do Equipamento 

D e p ó si t o
 

d o
 l a b o r a t ó ri o
 

d e
 

q u í m i c a Estante Metálica 2,00x0,915x0,40 - para guardar os kits 

Gabinete para armazenamento de produtos inflamáveis Ref. 8246 
B05 - Thomas Scientific 

Bombona - 20 litros - para guarda de material descartado 

Q
u

ím
ic

a 
G

er
al

 

Ácido clorídrico 

Ácido nítrico 

Ácido sulfúrico 

Ágar agar (250g) 

Agitador Magnético com aquecimento 

Armário de Aço 

Balança Analítica Q-500L210C Cap. 210 g - Dim. Externa 31x22x42 

Balança Eletrônica de Precisão - QUIMIS - Capacidade: 1500g - 
dimensões: 10x23x23 - 110V /220V 

Balão volumétrico 1000 mL 

Balão volumétrico 250 mL 

Balão volumétrico 500 mL 

Banco 

Banho Maria Sorológico - Quimis 

Barrilete de 20L (para água deionizada) 

Bastão de vidro 10-300mm 

Bécher 1000mL 

Bécher 400mL 

Bécher 50mL 

Bécher de 250 mL 

Bicarbonato de sódio (Frasco 500g) 

Cadinho de porcelana 

Capela para exaustão de gases - dimensões: 130x82x62 - 110V 
QUIMIS 

Cloreto de amônio (250g) 

Cloreto de mercúrio II (Frasco 100g) 

Cloreto de potássio (Frasco 500g) 

Cloreto de sódio  (500g) 

Conta-gotas (caixa com 500) 

Cronômetro cronobio MOD. SW-2018(TAMBÉM USADO EM FÍSICO-
QUÍMICA) 

Deionizador de água - (50 L/h) - Dimensões 70X36X20 - 110V - 6W 

Erlenmeyer 250mL 

ESPÁTULA T/CANALETA AÇO INOX S/CABO15CM 
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Laboratório Descrição do Equipamento 

Esponja de aço (pacote) 

Estante Metálica 1,90x0,80x0,38 

ESTANTE P/TUBO DE ENSAIO DE 30ML  (P/12UNID.) 

Estufa QUIMIS - Dimensão . 75X52X52 

Fenolftaleína (Frasco 25g) 

Ferricianeto de potássio (250g) 

Ferro em pó (100g) 

Fio de cobre fino (3m) 

Fio de cobre rígido 18AWG (3 metros) 

Fio preto com garra jacaré e pino banana  (70 cm) 

Fio vermelho com garra jacaré e pino banana (70 cm) 

Fonte de alimentação 30V / 3A  - Simples 

Frasco Âmbar 1000mL 

Frasco Âmbar 100mL 

Frasco Âmbar 500mL 

Frasco de polietileno 1000mL 

Frasco de polietileno 500mL 

Garra com mufa 

Garra para balão 

Garrafa térmica 

Grafite (20g) 

Gral com pistilo tamanho médio 

Hidróxido de amônio (250 mL) 

Hidróxido de bário (100g) 

Hidróxido de sódio (500g) 

Hipoclorito de sódio-Água  sanitária (250 mL) 

Iodeto de potássio (500g) 

Iodo (100g) 

Lava olhos (Chuveiro de emergência) 

Magnésio em fita - rolo (25g) 

Manta Aquecedora - QUIMIS - Cap. 500 ml 

Mufa 

Multímetro Digital 

Nitrato de chumbo (250g) 

Nitrato de prata (frasco com 100g) 

Nitrato de sódio (250g) 

Phmetro de bancada QUIMIS 

Pinça de madeira 

Pinça Tenaz com amianto 

Pipeta  graduada 5mL 

Pipeta  volumétrica 5mL 

Pipeta graduada 10mL 

Pipeta graduada 1mL 

Pipeta volumétrica 10mL 

Pipeta volumétrica 1mL 

Pissete 500mL 

Placa de alumínio 100mm x 20mm 

Placa de chumbo 100mmx20mm 

Placa de Cobre 100mmx20mm 

Placa de ferro 100mmx20mm 
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Laboratório Descrição do Equipamento 

Placa de petri ( par) 100 x 15mm 

Placa de zinco 100 x 20 mm 

Prego médio 

Propipete 3 vias 

Proveta de 100mL 

Proveta de 250mL 

Proveta de 500mL 

Proveta de 50mL 

Sulfato de cobre (250g) 

Sulfato de zinco (250g) 

Suporte universal 75cm 

Tela de amianto 20x20 cm (prática de termodinâmica) se for usar 
bico de buncen 

Termômetro ( -10-250°C ) 

Tetracloreto de carbono (250 mL) 

Tripé 12 x 20cm (prática de termodinâmica) se for usar bico de 
bulcen 

Tubo de ensaio de 20mL (caixa com 100) 

Tubo em U grande 

Tubo em U pequeno 

Vidro de relógio d=15cm 

Zinco em pó (100g) 

10.3 Agência de Turismo (Facitur) 

Unidade de apoio ao curso de turismo com alcance nas disciplinas de agência 
de viagem e de meios de hospedagem. Pelos serviços relevantes prestados é 
reconhecida como uma agência incubada que oferece estágio e treinamento 
para empresas do ramo tal como a CVC. Apresenta duas áreas de atuação 
importantes que é a de hotelaria (Sistema Desbravador) e de Agência (Sistema 
Sabre). 

10.4 Agência Experimental de Propaganda e Marketing 

Disponibiliza aos alunos o ambiente de uma agência de comunicação, contando com áreas de trabalho, equipamentos e 
softwares da área gráfica. Além de disponibilizar maior conhecimento aos alunos, atende também às necessidades da 
Instituição, atuando na criação de campanhas e materiais institucionais. Cursos que utilizam este espaço: Jornalismo, 
Publicidade e Propaganda, Marketing e Arquitetura e Urbanismo. Principais recursos: computadores com programas gráficos, 

impressoras, plotter e mesa digitalizadora. 

10.5 Brinquedoteca 

É um espaço de lazer e aprendizagem com capacidade para aproximadamente 30 
discentes. Corresponde a um laboratório de ensino, pesquisa e extensão que se 
destina a professores, acadêmicos da Instituição e comunidade em geral, no que 
tange ao desenvolvimento de atividades lúdico-pedagógicas. Também oportuniza 
aos docentes condições de aperfeiçoar sua prática pedagógica e a utilização do 
espaço físico como recurso nas práticas de ensino, além de subsidiar a prática 
pedagógica dos discentes e servir de apoio aos docentes e discentes como espaço 
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para o desenvolvimento de propostas inovadoras. Principais recursos: jogos didáticos. 
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10.6 Estúdio Fotográfico 

Dispõe de equipamentos específicos para fotografia, assim como máquinas 
digital e ambiente com sistema de iluminação especial. Nele os alunos 
desenvolvem atividades práticas orientadas por professores ou técnico 
responsável. Este laboratório atende a disciplina de Fotojornalismo I e II, dentre 
outras dos diferentes cursos oferecidos na faculdade. Os equipamentos 
disponíveis no laboratório também dão apoio à realização de projetos de 
pesquisas em andamento e suporte em matérias publicitárias da instituição, 
podendo ser utilizados por alunos matriculados em disciplinas afins, para estudo 
extraclasse, desde que acompanhado pelo professor ou por técnico 
responsável. Principais recursos: câmeras fotográficas digitais, rebatedores de 

luz, quartz light, flashes, tripés e girafas. 

10.7 Laboratório Áudio Visual 

Neste laboratório são disponibilizados serviços audiovisuais de forma a 
assegurar o normal funcionamento das aulas e de outras iniciativas levada a 
cabo no contexto do curso. O Laboratório de Áudio Visual é um espaço 
destinado às atividades de natureza didático-pedagógica, espaço em que se 
encontram os materiais e equipamentos devidamente organizados e de fácil 
acesso para a execução prática das atividades. Tem por finalidade atender a 
comunidade acadêmica e externa, permitindo aos seus usuários a prática de 
atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa, à extensão, aos projetos sociais e 
ao desenvolvimento do conhecimento. 



 

     

 

 

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 

     

 

 

 

   

   

 
    

     

 

10.8 Laboratório de Alimentos e Bebidas 

O objetivo do Laboratório de Alimentos e Bebidas do curso de Turismo da 
ESTÁCIO/FACITEC é viabilizar a construção e reforço à aprendizagem dos alunos 
por meio das vivências metodológicas das especificidades inerentes às 
disciplinas, conceitos, procedimentos e representações aliadas à teoria e prática. 

10.9 Laboratório de Ativos de Rede 

Laboratórios destinados à 
utilização específica em 

determinada área do conhecimento com a principal demanda relacionada às 
necessidades da disciplina no curso de Tecnologia de Redes de 
Computadores. 
 

 

10.10 Laboratório de Conforto Ambiental 

Laboratório recém-instalado para atendimento futuro de disciplinas do curso de Arquitetura 
e Urbanismo podendo dele fazer uso cursos da área tecnológica que tenham demandas 
relacionadas com as condições de conforto ambiental. Dispõe de instrumentos específicos 
tais como termo-higrômetros, que servem para medir a umidade do ar e a temperatura; 
luxímetro, que servem para medir o nível de iluminação dos ambientes; decibelímetro para 
avaliar a potência sonora; anemômetro para medições das características do vento; pistolas 
laser para medir temperatura. Dispõe também de um Solarscópio (Heliodon), que é um 
simulador do movimento aparente do sol em qualquer latitude da terra, possibilitando o 
teste em maquetes de edificações a fim de analisar a eficiência de elementos de proteção 
solar. 

 

 

 

Item Descrição do Equipamento Marca e Modelo 

1 Simulador de Trajetórias Aparentes do 
Sol/ Solarscopio 

HUSKY DUK  

2 Psicômetro Giratório Incoterm 5204 

3 Computador Especifição padrão Estácio 

4 Acesso Internet  

5 Projetor/ Data Show Projetor Epson PowerLite W12+ (V11H428022) 2800 lumens, Contraste 
3000:1 - EPSON 

6 Caixa de som Caixas de Som 2.1 , 28W RMS com Subwoofer - C3 Tech - C3 Tech 

7 Software WINDOWS NT MICROSOFT 

8 Pacote  OFFICE Completo MICROSOFT 

9 Software COREL DRAW COREL CORPORATION. ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. 



 

     

 

 

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 

     

 

 

 

   

   

 
    

     

Item Descrição do Equipamento Marca e Modelo 

10 Adobe Photoshop ADOBE. ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. 

11 Software AUTOCAD 2012 AUTODESK 

12 Softwares: Analysis 1.5, Analysis BIO, 
Analysis SOL-AR, AvalCon-RIO, 
Declinação Magnética, Luz do Sol, 
Netuno, Psychros, ReZbBr, Sunpath, 
Transmitância, UMIDUS, ZBBR  

LABEE (Livre) 

13 Software Page Maker (Versão 
Atualizada) 

MICROSOFT 

14 Software Ecotec (Versão Atualizada) AUTODESK 

15 Impressora Multifuncional Impressora Laser Color HP LaserJet M175NW com Scanner, Copiadora, Rede 
Ethernet e Wireless, Compatível com os Toners HP 126 

16 Cronômetro Digital CASIO HS-70W-1DF 

17 Termômetro de Máxima e Mínima  INCOTERM 5201 

18 Termo-Higrômetro Digital DELTA TRAK 

19 Termômetro de Globo com Pedestal  TGD 100 

20 Termômetro Digital com sensor a prova 
d'água. REF. THERMO-SENSOR  

POLITERM 011-5581-1728 

21 Medidor de Nível de Pressão Sonora (A, 
B e C), com microfone e calibrador 
(decibelímetro) 

SIMPSON 866 SLM 

22 Filtro de  banda  (terça e oitava) SIMPSON 898 SLM 

23 Anemômetro (fio quente)  LUTRON AM 4202 

24 Termo-anemômetro de Ventoinha  LUTRON AM 4202 

25 Barômetro SUNDO 

26 Medidor de Nível de Iluminação 
(Luxímetro) 0-100.000 lux (com 
resolução de 1 lux) 

LUTRON LX 102 

27 Estação Meteorológica Eletrônica HUNGER  

28 Trena Eletrônica PROMEASURE 

29  Bússola BÚSSOLA PROFISSIONAL TIPO MILITAR K-4074 41148 - ESCALA MÉTRICA 
GRADUADA - TABELA PARA CÁLCULO - CSR 

30 Amplificador de Potência SA-2400 400WRMS Linha 70Volts HAYONIK 

31 Fonte Sonora  

32 Medidor de Temperatura de Cor KENKO KMC 3100 

33 Cadeira Estudante Acolchoada Com 
Braço 

Cadeira Universitária J. Mikawa Super Light. 

34 Mesa Professor Mesa auxiliar sem gavetas A 74 x L 1 m x P 60 cm Alfamob Alfa. 

35 Estante de Aço Estante de aço Standard com Reforço Ômega medindo 2 m x 92 cm x 30 cm 
Pandin Cinza 

10.11 Laboratório de Habitação e Escritório Modelo 

É um laboratório recém-criado e está orientado para atender ao seu principal 
demandante, o curso de arquitetura e urbanismo. O objetivo é desenvolver projetos 
de cunho social no campo da arquitetura e urbanismo, desenvolver projetos internos 
nos mais diversos setores e auxiliar o corpo docente no desenvolvimento das 
disciplinas de projeto. Disponibilizará vaga de estágio (monitoria) para que os 

http://www.shoppingmatriz.com.br/sm2011/scr/smDetalheProduto.asp?id=479
http://www.shoppingmatriz.com.br/sm2011/scr/smDetalheProduto.asp?id=479


 

     

 

 

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 

     

 

 

 

   

   

 
    

     

acadêmicos do curso de arquitetura e urbanismo vivenciem a experiência do dia a dia de um escritório de arquitetura e 
urbanismo, unindo a teoria e a prática, orientados por um profissional da área. 

Item Qtd Descrição do Equipamento Marca e Modelo 

1 10 Computador Especifição padrão Estácio 

2 2 Impressora Multifuncional Impressora Laser Color HP LaserJet M175NW 
com Scanner, Copiadora, Rede Ethernet e 
Wireless, Compatível com os Toners HP 126 

3 2 Armário Metálico Armário de aço com porta de abrir chapa 24 - 
1,70 m x 75 cm x 35 cm Artmóveis. 

4 10 Acesso Internet  

5 10 Software  CorelDRAW Graphics Suite X6 (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO) COREL CORPORATION 

6 10 Software AUTO CAD AUTODESK. ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. 

7 10 Software  GOOGLE SKETCHUP (LIVRE) GOOGLE. ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO.  

8 10 Software  3D STUDIO AUTODESK. ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. 

9 10 Pacote  BÁSICO OFFICE MICROSOFT. ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. 

10 10 gvSIG (usado em geoprocessamento) Livre 

10.11 Laboratório de Hardware 

Laboratório didático que tem como principal usuário os alunos do curso de 
Tecnologia em Redes de Computadores. Neste espaço funciona também o 
Laboratório de Robótica. 
 
 

10.12 Laboratório de Cabeamento Estruturado 

É utilizado para testes e experimentos práticos, visando a demonstração da 
teoria dada em sala de aula, assim como desenvolver aulas práticas das 
disciplinas de Programação de Computadores I e II. As principais 
atividades desenvolvidas são: programação estruturada, lógica e 
encadeamento de tabelas de roteamentos, configuração interna de 
redes de computadores, estruturas de bancos de dados com armazenagens 
de informações e aplicações que trafegam na rede. 
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10.13 Laboratório de Instalações Elétricas 

Possui instrumentos e módulos de cabines que simulam diversas atividades 
voltadas à montagem e avaliação de circuitos elétricos. Possibilita que o aluno 
avalie e desenvolva técnicas e habilidades seguras e mais eficientes para 
execução de serviços em plantas e construções. 

10.14 Laboratório de Ensino (Matemática) 

 

O objetivo do Laboratório de Ensino para o curso de Matemática e Pedagogia da 
ESTÁCIO/FACITEC é favorecer a aprendizagem dos alunos por meio das 
vivências metodológicas das especificidades inerentes às disciplinas, conceitos, 
procedimentos e representações simbólicas aliadas à teoria e prática. 
 

10.15 Laboratório de Metrologia 

Este laboratório tem o objetivo de apoiar as atividades de ensino para as 
seguintes disciplinas: Mecânica Aplicada, Processos de Fabricação, Conforto 
Ambiental, Instrumentação Industrial, Desenho e CAD, Engenharia do Produto e 
Projetos Integrados. Dada a importância da medição que permeia todos as áreas 
do conhecimento, esse laboratório visa também apoiar projetos de ensino, 
pesquisa e extensão que requeiram medição, ensaios e experimentos. 
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10.16 Laboratório de Rádio 

Este espaço possui equipamentos modernos para a produção e edição de áudio, 
constituindo-se como uma ferramenta de apoio às aulas práticas dos cursos na 
área de comunicação. Por se tratar de um ambiente com tratamento acústico 
especial, serve de modelo para o entendimento do isolamento acústico de 
ambientes e do conceito de reverberação. Cursos que utilizam este espaço: 
Jornalismo, Publicidade e Propaganda. Principais recursos: estúdio de rádio, ilha 

de edição de áudio completa e demais aparatos para gravação e edição. 

10.17 Laboratório de Representação e Análise de Forma, Laboratório de Desenho e Ateliê de Projetos 

Conjunto de laboratórios didáticos cujos usuários são os alunos dos cursos de 
arquitetura e urbanismo e engenharias. Conforme layout é composto de 11 
estações para trabalhos de projetos com espaço para estudo individual de dois 
alunos, servidos de mesa com régua paralela e notebook com acesso a internet. 
Nas atividades de aprendizagem é usual a apresentação de modelos de formas 
para que o aluno desenvolva um conjunto de capacidades capaz de reproduzir por 
meio de esboço as diferentes formas plásticas selecionadas.  

Representação e Analise de Forma 

Item Descrição do Equipamento Marca e Modelo 

1 Mesa 112x68cm TRIDENT TUBM 112 

2 Mesa auxiliar  

3 Régua Paralela Acrílica 0,80cm +  Conj. 
De Fixação 

TRIDENT 6308 

4 Mesa Professor Mesa auxiliar sem gavetas A 74 x L 1 m x P 
60 cm Alfamob Alfa. 

5 Cadeiras Sem Braço Acolchoadas Cadeira Secretária Fixa J. Mikawa Super 
Light 

6 Computador Especifição padrão Estácio 

7 Acesso Internet  

8 Caixa de Som Caixas de Som 2.1 , 28W RMS com 
Subwoofer - C3 Tech - C3 Tech 

9 Projetor/ Data Show Projetor Epson PowerLite W12+ 
(V11H428022) 2800 lumens, Contraste 
3000:1 - EPSON 

10 Armários Metálicos 80cm Armário de aço com porta de abrir chapa 
24 - 1,70 m x 75 cm x 35 cm Artmóveis. 

11 Prancheta Escolar Inclinável 80x60cm TRIDENT TUB 17-P 

12 Cadeiras Sem Braço Acolchoadas Cadeira Secretária Fixa J. Mikawa Super 
Light 
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Item Descrição do Equipamento Marca e Modelo 

13 Armários Metálicos 80cm Armário de aço com porta de abrir chapa 
24 - 1,70 m x 75 cm x 35 cm Artmóveis. 

14 Pedestal com rodinhas - Dimensões 
mínimas 0,50X0,50X0,50 m   

 

15 Armários Metálicos 80cm Armário de aço com porta de abrir chapa 
24 - 1,70 m x 75 cm x 35 cm Artmóveis. 

16 Computador Especificação padrão Estácio 

17 Acesso Internet  

18 Caixa de Som Caixas de Som 2.1 , 28W RMS com 
Subwoofer - C3 Tech - C3 Tech 

19 Arquivo com Chave 40 cm Arquivo 4 gavetas para pasta suspensa 
Alfamob Light 15 mm  

20 Luminária de Pé- Altura Regulável até 
1,50m 

 

21 Projetor/ Data Show Projetor Epson PowerLite W12+ 
(V11H428022) 2800 lumens, Contraste 
3000:1 - EPSON 

22 Pia Lavatório com  Bica  

23 Bancada Lavável  (Padrão 1,50 X 0,50 
m) 

 

Ateliê de Desenho 

Item Descrição do Equipamento Marca e Modelo 

1 Prancheta Escolar Inclinável 80x60cm TRIDENT TUB 17-P 

2 Régua Paralela Acrílica 0,80cm +  Conj. 
De Fixação 

TRIDENT 6308 

3 Cadeiras Sem Braço Acolchoadas Cadeira Secretária Fixa J. Mikawa Super 
Light 

4 Computador Especificação padrão Estácio 

5 Acesso Internet  

6 Caixa de Som Caixas de Som 2.1 , 28W RMS com 
Subwoofer - C3 Tech - C3 Tech 

7 Projetor/ Data Show Projetor Epson PowerLite W12+ 
(V11H428022) 2800 lumens, Contraste 
3000:1 - EPSON 

8 Armários Metálicos 80cm Armário de aço com porta de abrir chapa 24 
- 1,70 m x 75 cm x 35 cm Artmóveis. 

10.18 Laboratório de Robótica 

É um espaço destinado às atividades de natureza didático-pedagógica, onde se encontram materiais e equipamentos 
devidamente organizados, servindo de complemento aos acadêmicos (Resolução CNE/CES 011/2002) na busca pela 
informação e pelo conhecimento. O Laboratório é de natureza instrumental, destinando-se ao desenvolvimento de atividades 

complementares e deve atender às instruções específicas. 

10.19 Laboratório de Tecnologia das Construções 

É um espaço destinado às atividades de natureza didático-pedagógica, onde 
se encontram materiais, instrumentos e equipamentos devidamente 
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organizados, servindo de apoio às disciplinas obrigatórias dos cursos de engenharia e arquitetura. 

 

Ite
m 

Descrição do Equipamento Marca e Modelo 

1 Agitador p/ peneiras ø 8" x 2", cap. para 6 peneiras, 
elétrico, 110/220 Volts monofásico, 50/60 Hz 

 

2 Almofariz com mão de gral recoberta de borracha, cap. 
5 kg de solo, completo, ref. C-1025 

C-1025 PAVITEST 

3 Aparelho de Vicat I-1016 PAVITESTE 

4 Aparelho elétrico de Casagrande para ensaio de Limite 
de Liquidez, com cinzel curvo e chato 

I-1002 PAVITEST 

5 Armário de Aço CHOPP. MATRIZ 

6 Balança cap. 5 kg , sensibilidade. 1g. , sem jogo de 
pesos, ref. C-4052 

C-4052 PAVITEST 

7 Balança cap.1.000g, sens. 0,01g ,eletrônica, ref. C-4007-
D. 

C-4007-D PAVITEST 

8 Balança capacidade de 2.000g, com sensibilidade de 
0,05 kg 

AS-2000 PAVITESTE 

9 Balança com capacidade para 150 kg, sens. de 100g C-4058 PAVITESTE 

10 Balança de 2 pratos cap. 20.000g. sens. 1 g.  C-4004-A PAVITEST 

11 Balança de precisão de 0.01 g, cap. de 2.000g, 
eletrônica 

C-4151 PAVITEST 

12 Balança eletrônica, cap. 500g. , sens. 0,001g,  marca 
MARTE 

C-4146 PAVITEST 

13 Balança mod. 1000 tríplice cap. 211 g. , sens. 0,01g., 
ref. C-4005 

C-4005 PAVITEST 

14 Balança mod. 1001 tríplice escala cap. 1.610g , sens. 
0,2g., C-4006 

C-4006 PAVITEST 

15 Balança para pesar 10Kg, 1 prato, SR10, sensibilidade 
10g 

C-4056 PAVITESTE 

16 Banco M&M 

17 Bandeja com orifício central p/densidade "in situ". I-1024-C PAVITEST 

18 Bandeja pintada (50x30x6cm). (MARCA ARTEFATO DE 
CHAPAS LACERDA) 

C-1026-C PAVITESTE 

19 Barrilete de 20L (para água deionizada) EM PVC NALGON - 
ELZIVIDROS 

20 BETONEIRA 120 LITROS MOTOR 4 cv CSM/PRATIKA - PAVITESTE 

21 Bomba de vácuo e ar comprimido, modelo 141 2VC, 
com motor monofásico de 1/4HP, com 2 manômetros, 
ref. C-1049. 

C-1049 PAVITEST 

22 Brita 1 - kg COMÉRCIO DE MAT DE 
CONSTRUÇÃO 

23 Brita 2 - kg COMÉRCIO DE MAT DE 
CONSTRUÇÃO 

24 Caixa envidraçada p/ balança mod. 1000, ref. C-4005-A C-4005-A PAVITEST 

25 Cápsula de alumínio c/ tampa ø 4 x 2,5cm cap. 50 ml, 
com tampa 

C-1028  PAVITEST 

26 Cápsula de porcelana, ø 12cm - cap. 285ml (para 
mistura de material) 

C-4028-B 

27 Cápsula de vidro, tipo pirex, ø 11cm, ref. C-4027. C-4027 PAVITEST 

28 Chapa de vidro c/ uma superfície esmerilhada 300 x 
300 x 5mm. 

C-1020 PAVITEST 
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Ite
m 

Descrição do Equipamento Marca e Modelo 

29 Chapa elétrica para aquecimento dos picnômetros I-4086-B PAVITEST 

30 Cilindro de comparação (gabarito) ø 3 x 100mm. I-1020-A PAVITEST 

31 Cimento CPII - saco COMÉRCIO DE MAT DE 
CONSTRUÇÃO 

32 Colher de pedreiro, 7" C-4064-A 

33 Colher de solos (quadrada) tipo DER C-1055 PAVITEST 

34 Colher de solos tipo jardineiro, C-1031 C-1031 PAVITEST 

35 Colher para corpos de prova ø 10x20mm C-3014-A PAVITEST 

36 Concha metálica C-1031 PAVITEST 

37 Conjunto de 2 cápsulas de vidro (chamada “relógio”) 
com uma presilha para ensaio de Limite de 
Plasticidade.No mínimo 15 conjuntos (porque a turma 
poderá ser dividida em grupos e cada grupo terá que 
usar 5 a 6 conjuntos). 

C-1029-B PAVITEST 

38 Conjunto de Chapman com Frasco  C-4031-B PAVITEST 

39 Conjunto de Peneiras (50x50x10cm) de Série Normal 
(brita), 10 peneiras 

I-301 PAVITESTE 

40 Conjunto de Peneiras Ø 8x2”,série Normal Areia, 8 
peneiras, fundo e tampa 

C-1014-60, C1014-40, 1014-
30, C-1014-16, C-1014-10, 
C-1014-4, C-1014-1, C-1014-
2 PAVITESTE 

41 Conjunto para densidade (massa específica) pelo 
método frasco de areia (frasco, funil e placa perfurada). 

I-1024 PAVITEST 

42 Conjunto para determinação de umidade ( Speedy ). I-1003 PAVITEST 

43 Conjunto Slump Test completo I-3006 PAVITEST 

44 Copo Becker cap. 600 ml, graduado C-4026 PAVITEST 

45 Cronômetro cap. 60 min. Sens. 1/100" (digital)- marca 
Classe 

C-4018 PAVITEST 

46 Dispersor de amostras elétrico 10.000 rpm c/copo, 
chicanas e hélices substituíveis, 110 ou 220V, 
monofásico 50/60Hz, ref. I-1018 

I-1018 PAVITEST 

47 Escova com fios de bronze, para limpeza de peneiras. C-1019 PAVITEST 

48 Escova para limpeza de formas C-3017 PAVITEST 

49 Espátula de aço inox., com 10 x 2 cm de lâmina de aço, 
ref. C-1032. 

C-1032 PAVITEST 

50 Estação Total RTS 825R3  /RUIDE 

51 Estante Metálica 1,90x0,80x0,38 Shopping Matriz 

52 Estufa, elétrica, temperatura entre 105º e 110ºC, 45 x 
40 x 45 cm.110 ou 220 Volts, ref. C-4010-D 

C-4010-D PAVITEST 

53 Frasco de Le Chatelier, 250ml C-4032 PAVITEST 

54 Frasco plástico, cap. 5lt, para o funil C-1024-A. C-1024-H PAVITEST 

55 Fundo para peneiras ø 8" x 2" C-1014-B. C-1014-B PAVITEST 

56 Funil de vidro para picnômetro ø 6cm, ref. C-4034. C-4034 PAVITEST 

57 Funil metálico, com registro, para o frasco de areia. C-4099 PAVITEST 

58 Funil para forma  ø 10x20mm C-3002-F PAVITEST 

59 Garrafa lavadora de 1 lt. C-4107 PAVITEST 

60 Haste metálica Ø 5/8" x 600mm I-3006-D PAVITEST 

61 Jogo de peneiras com ø 8"x 2 ", aberts: 3/4" - nºs. 4 e 
10. 

C-1014-40, C-1014-10 
PAVITEST 

62 Jogo de pesos p/ balança - Total 20.000g I-4008-A PAVITEST 
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Ite
m 

Descrição do Equipamento Marca e Modelo 

63 Jogo de pesos p/ balança, 1 a 2.000gr - Total 5Kg, ref. I-
4008-D 

I-4008-D PAVITEST 

64 Marreta de 2kg, com cabo de madeira. C-1024-G 

65 Molde cilíndrico para corpo de prova 10 x 20 cm I-3002-A PAVITEST 

66 Molde cilíndrico para corpo de prova 15 x 30 cm. I-3002 PAVITEST 

67 Molde cilíndrico para corpo de prova 7,5 x 15 cm  I-3002-C PAVITEST 

68 Molde em forma de tronco de cone 70x80x40cm I-3006-A PAVITEST 

69 ABNT-NBR 7181:1984 -  Solo -  Granulometria ABNT 

70 ABNT-NBR 7185:1986 - Solo -  Determinação de Massa 
Específica aparente, in situ, com frasco de areia 

ABNT 

71 ABNT-NBR 6457:1986 - Amostra de solo - Preparação 
de ensaio de compactação e caracterização 

ABNT 

72 ABNT-NBR 6508:1984 - Grãos de solos que passam na 
peneira de 4,8mm Determinação da massa específica  

ABNT 

73 ABNT-NBR 7180:1984 - Solo - Determinação do limite 
de plasticidade 

ABNT 

74 ABNT NBR – NBR NM 67:1998 – Determinação da 
consistência pelo abatimento do tronco de cone 

ABNT 

75 ABNT NBR 11768:2011 – Aditivos para concreto de 
cimento Portland 

ABNT 

76 ABNT NBR 9575:2010 – impermeabilização - Seleção e 
projeto Cimento portland e outros materiais 

ABNT 

77 ABNT NBR 12655:2006 – Preparo, Controle e 
Recebimento ce Concreto – Procedimento 

ABNT 

78 ABNT NBR 5732:1991 – Cimento Portland Comum ABNT 

79 ABNT NBR NM ISSO 3310-1: 2010 – Peneiras de ensaio - 
Requisitos técnicos e verificação 

ABNT 

80 ABNT NBR NM ISSO 3310-2: 2010 – Peneiras de ensaio - 
Requisitos técnicos e verificação 

ABNT 

81 ABNT NBR 5739:2007 – Concreto - Ensaio de 
compressão de corpos de corpos de prova cilíndricos 

ABNT 

82 ABNT NBR 6136:2007 – Blocos vazados de concreto 
simples para alvenaria estrutural 

ABNT 

83 ABNT NBR 6892:2002 – Materiais metálicos - Ensaio de 
tração à temperatura ambiente. 

ABNT 

84 ABNT NBR 45:2006 – Agregados - Determinação da 
massa unitária e do volume de vazios 

ABNT 

85 ABNT NBR 6471:1998 – Cal virgem e cal hidratada- 
retirada e preparação da amostra 

ABNT 

86 ABNT NBR NM 23:2001 –  Determinação de massa 
especifica de cimentos 

ABNT 

87 ABNT NBR 7170:1983 – Tijolo maciço cerâmico para 
alvenaria 

ABNT 

88 ABNT NBR 7175:2003 – Cal hidratada para argamassas ABNT 

89 ABNT NBR 7199:1989 – Projeto, execução e aplicação 
de vidro na Construção Civil 

ABNT 

90 ABNT NBR 7211:2009 – Agregado para concreto - 
Especificação 

ABNT 

91 ABNT NBR 7215 – Cimento Portland - Determinação de 
resistência à compreensão 

ABNT 
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m 

Descrição do Equipamento Marca e Modelo 

92 ABNT NBR NM ISSO 2395:1997 - Peneira de ensaio  e 
ensaio de peneiramento 

ABNT 

93 ABNT NBR-5738:2003 - Concreto - Proceimento para 
moldagem e cura de corpos de prova 

ABNT 

94 NÍVEL AUTOMÁTICO DSZ3-A32X PHENIX 

95 Pás de bico com cabo C-4070 PAVITEST 

96 Peneira de aço inox, ø 8" x 2" abert. nº.40. C-1014-40 PAVITEST 

97 Peneira nº. 200 ABNT - Conjunto peneiras ensaio (4) C-1014-200 PAVITESTE 

98 Peneira nº. 10  com aro em aço inox ø 8" x 2" , ref. C-
1014 

C-1014-200 PAVITESTE 

99 Peneirador mecânico (areia), eletromagnético para 
peneiras Ø 8x2”. 

I-1016-B PAVITESTE 

100 Peneirador mecânico (brita), para peneira 50x50x10cm I-3007 PAVITESTE 

101 Permeâmetro para ensaio de permeabilidade de solos 
para carga constante e variável, com molde de ø 6". 
OBS: permeâmetro com o quadro contendo as réguas 
de medição. marca Wille, considerada de boa 
qualidade 

I-1034-F PAVITEST 

102 Picnômetro cap. 500 ml, com rolha Gay Lussac 
calibrado 20ºC, ref. C-4021 

C-4021 PAVITEST 

103 Pinça em forma de tesoura, em aço inox 22cm , p/ 
retirar material da estufa 

C-4014-D PAVITEST 

104 Pincel (trincha) 70mm COMÉRCIO DE MAT DE 
CONSTRUÇÃO 

105 Prensa manual concreto/argamassa 100 ton., com 2 
manômetros 100/20 ton, marca Pavitest. 

I-301C PAVITESTE 

106 Provetas graduadas até 1.000 ml - plástico ELZIVIDROS 

107 Provetas graduadas até 1.000 ml - vidro - marca J. 
Prolab 

C-4020  

108 Provetas graduadas até 250 ml - plástico ELZIVIDROS 

109 Provetas graduadas até 250 ml - vidro ELZIVIDROS 

110 Querosene - Lt COMÉRCIO DE MAT DE 
CONSTRUÇÃO 

111 Régua metálica (300mm). C-4072-B PAVITEST 

112 Relógio de alarme cap. 60 min. div. 1 min - MARCA 
CLASSE 

C-4020 PAVITEST 

113 Repartidor de amostra, c/ abertura 1" completo. C-1022 PAVITEST 

114 Reservatório de vidro com torneira, cap. 10 lt, ref. C-
4124 

C-4124 PAVITEST 

115 Série de peneiras de aço inox, ø 8" x 2", aberturas: 2" - 
1.1/2" -1" - 3/4" - 3/8" nºs 4 - 10 - 16 - 30 - 40 - 50 -100 
- 200 (13 peneiras). 

C-1014 PAVITEST 

116 Talhadeira côncava p/ o conjunto do frasco de areia I-1024-F PAVITEST 

117 Talhadeira reta com cerca de 30 cm de comprimento. I-1024-D PAVITEST 

118 Tampa para peneiras ø 8" x 2" C-1014-A. C-1014B PAVITEST 

119 TEODOLITO ELETRÔNICO DEO5A PHENIX 

120 Termômetro graduado até 150º C, com div. de 1º C, ref. 
C-4017-A 

C-4017-A PAVITEST 

121 Termômetro graduado até 50ºC - div. 0,5ºC, ref. C-
4017. 

C-4017 PAVITEST 
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Ite
m 

Descrição do Equipamento Marca e Modelo 

122 Torno para moldar C.P. de solos de até ø 4". I-1068 PAVITEST 

123 Trena de fibra de vidro com 20 metros C-4076-A PAVITEST 

124 Vidro para conservar umidade, cap.250 ml. 
(dessecador) 

C-1057 PAVITEST 
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10.20 Laboratório Fotoquímico 

O Laboratório tem por finalidade atender a comunidade acadêmica, permitindo 
aos seus usuários conhecer os fundamentos da fotografia pelos processos da 
fotoquímica e desenvolver atividades práticas para sedimentar conhecimento 
para o bom entendimento da evolução da tecnologia na documentação e arte 
fotográfica. 

10.21 Núcleo de Práticas Jurídicas 

Com a obrigatoriedade do estágio profissional, passou a ser exigida dos cursos de Direito a manutenção de um Núcleo de 
Prática Jurídica. A delimitação das atividades a serem desenvolvidas sob a forma de Estágio Supervisionado deu especial 
relevância às atividades práticas (procedimento e forma) do Direito, a serem desenvolvidas na segunda metade do curso. A 
estruturação do Núcleo de Prática Jurídica obedece a uma diretriz didático-pedagógica fundamental que exige a realização de 
atividades simuladas e o enfrentamento de casos reais com atendimento direto à população. Para tanto, o NPJ está 
estruturado em Laboratórios Jurídicos (simulação) e Escritórios de Assistência Judiciária. 

10.22 Núcleo Pedagógico - NUPE 

O curso de Pedagogia, além dos laboratórios específicos, conta com o núcleo de 
atendimento à comunidade em que está inserida, com duas áreas de 
abrangência, são elas: 1. Núcleo de Trabalho pedagógico em diferentes 
contextos sociais – neste espaço é possível desenvolver projetos em ambientes 
de diferentes contextos sociais, ambientes e educacionais com o objetivo de 
proporcionar aos acadêmicos as experiências que complementarão sua 
formação acadêmica. 2. Núcleo do Projeto de Alfabetização de Jovens e Adultos 
- aprenda a Ler com a ESTÁCIO/FACITEC, com o objetivo de praticar uma 
inserção positiva na comunidade, alfabetizando jovens e adultos das cidades 

próximas à ESTÁCIO/FACITEC. 
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10.23 Oficina de Maquete 

Espaço para as práticas de aprendizagem necessárias ao projeto, modelagem e 
confecção de maquetes exigidas na formação do aluno do Curso de Arquitetura e 
Urbanismo. Está devidamente equipado com equipamentos, máquinas e utensílios para 
trabalhar os diferentes tipos de materiais aplicados a este campo de representação e 
materialização das formas plásticas concebidas em projetos de arquitetura. Dentre 
outros equipamentos, a Oficina de Maquete conta com desengrosso, furadeiras, serras 
de fita e circular, solda elétrica e oxiacetilênica, máquinas manuais, dentre outras.  

Item Descrição do Equipamento Marca e Modelo 

1 Serra Disco com Angulação Somar 

2 Lixadeira Manual de Cinta Ferrari 0393 

3 Calandra  

4 Solda Acetileno White Martins 

5 Serra para Mármore  DeWALT DW861B 

6 Torno  5 ´´  

7 Serra 1/2 Esquadria- Alumínio Kohlbach 

8 Desempeno Makita 

9 Desengrosso Makita 

10 Furadeira de Coluna Schulz FSB16 

11 Tesoura de Bancada Vold 

12 Emerilhadeira Black&Decker  BT 3600 

13 Serra 1/2 Esquadria - Madeira Weg 

14 Tupia Manual Makita 

15 Gulhotina Copiatic 297 

16 Solda Elétrica Batam 2000 

17 Compressor Schulz 175 10ML 

18 Serra Tico-Tico Makita 4328 

19 Computador Especifição padrão Estácio 

20 IMPRESSORA 3D Robtec 3- RapMan 3.1 3D Printer 

21  Bancada Lavável  (Padrão 3,00 X 1,00 m -  ou 
aproximado) 

 

22 Pia Lavatório com  Bica   

23 Banqueta alta para desenho TRIDENT - MODELO 3076 PNE, fabricado em Pinus com assento 
estofado na altura de 76 cm. 

10.24Sala de Audiência 

Este espaço permite ao aluno vivenciar práticas que farão parte de seu dia a dia na profissão, 
possuindo uma estrutura de Sala de Audiências real. Principais recursos: computador, 
microfone, impressora. 
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10.25 Laboratório de eletrotécnica 

É utilizado para testes e experimentos práticos, visando a demonstração da 
teoria dada em sala de aula, assim como desenvolver aulas práticas das 
disciplinas: Física III e Eletrotécnica, além das atividades de iniciação 
científica e do projeto integrador. 
As principais atividades desenvolvidas são: medidas de resistores, indutores 
e capacitores, circuitos elétricos de corrente contínua e alternada, lei de 
OHM, leis de Kirchhoff, tensão e corrente eficaz, transformadores, 
instalações elétricas prediais. 

10.26 Laboratórios de Informática 

São 10 laboratórios, incluso o 
exclusivo para a biblioteca, e estão 
vinculados aos cursos da 
ESTACIO/FACITEC que necessitam 

da área de computação e tecnologia da informação. São laboratórios 
didático-pedagógicos que além de atender às diferentes demandas exigidas nos 
planos de ensino, são utilizados para a realização de provas eletrônicas. 
Durante o uso desses laboratórios os alunos contam com o auxílio de técnicos 
em informática que estão à disposição para esclarecer eventuais dúvidas sobre 
a utilização dos laboratórios e seus recursos, bem como para garantir que as 
normas do regulamento de uso sejam respeitadas por todos os usuários. Abaixo segue a descrição dos laboratórios de 
informática: 

Laboratório 01 Área (m2): 72 

Descrição (Software Instalado e/ou outros dados) 

7-Zip; Adobe Reader; Astah community (Jude); BizAgi Process Modeler; Celtx 

(2.9.1); Dev-C++ GIMP; HP-12C Financial Emulator; Java(TM) SE Development Kit 7 Update 1; 

Kaspersky Anti-Virus 6.0; Microsoft Virtual PC 2007; Mozilla Firefox; Nero 7 Premium; NetBeans 

IDE; Notepad++; Oracle Database 10g Express Edition; Oracle VM VirtualBox; Vision 6; VisuAlg; 

Vmware Server; Internet Explorer 8. 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Q

tde. 
Especificações 

6

1 

Microcomputador: Intel Core 2 Duo E7200 2.53GHz; Windows XP 

Professional; HD de 160GB; 2048MB de memória RAM; DVD-ROM; Acesso à 

Internet; Acesso à rede WinNT; Aquisição em 2008; Placa Mãe P5GC-MX-133; 

Placa de Vídeo nVIDIA GeForce 7300 SE 2G DDR2; Placa de Rede 10/100Mb; Placa 

de Som; Monitor  15.6"; 

0

1 
Switch 3Com® Baseline 24 Portas 10/100 Mbps - 3C16471-US 
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0

1 
Switch 3Com® 48 Portas 10/100/1000 Mbps - 3CBLSF50 

 
 

Laboratório 02 Área (m2): 72 

Descrição (Software Instalado e/ou outros dados) 

7-Zip; Líder Contábil; Adobe Reader; BizAgi Process Modeler; Celtx (2.9.1); Dev-

C++; GIMP; HP-12C Financial Emulator; Kaspersky Anti-Virus 6.0; Microsoft Virtual PC 2007; 

Microsoft Office Standard 2007; Mozilla Firefox; Nero 7 Premium; NetBeans IDE; Notepad++; 

Oracle Database 10g Express Edition; Oracle VM VirtualBox; Vision 6; VisuAlg; Internet Explorer 

8; XAMPP 1.7.7 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Q

tde. 

Especificações 

6

1 

Microcomputador: Intel Core 2 Duo E7200 2.53GHz; Windows XP Professional; HD 
de 160GB; 2048MB de memória RAM; DVD 

0

1 

Switch 3Com® Baseline 24 Portas 10/100 Mbps  

0

1 

Switch 3Com® 48 Portas 10/100/1000 Mbps  

 

Laboratório 03 Área (m2): 72 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

7-Zip; Autodesk Education Master Suite (Autocad 2012); Adobe Reader; Audacity; 

Cabri Geometry II Plus; Celtx; Cortona3D Viewer; Dev-C++; GeoGEbra; GlassFish; HateML; 

Java(TM) SE Development Kit 6 Update 12; Kaspersky Anti-Virus 6.0; LAME v3.99.3 (for 

windows); LibreOfficer 3.4; Microsoft Office Project Professional 2007; Microsoft Office Visio 

Professional 2007; Microsoft SQL Server 2008 R2; MSWlogo; MicroWorlds Web Player; Mozilla 

Firefox; MySQL Tools for 5.0; MySQL workbench 5.2 CE; NetBeans IDE 6; Network Stumbler 

0.4.0; Nmap 5.51; Oracle VM VirtualBox; SwirlX3DViewer 2.5.2; TortoiseSVN 1.6.4.16.808(32 

bit); Vision 6; VisuAlg; VisualSVN Server 2.1.3; VMware Server; Wireshark 1.2.2; Xamp 1.7.4; 

Internet Explorer 8. 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Q

tde. 

Especificações 

4

1 

Microcomputador: Intel Core i7 cpu 3.20GHZ, 8 GB de memória RAM; 

Windows 7 Professional 64 bits; HD de 500 GB; 8 GB de memória RAM; DVD; Acesso 
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à Internet; Acesso à rede WinNT; Aquisição em 2011; Placa de Vídeo PCI Express  

512 MB; Placa de Rede 10/100Mb; Monitor 18,5”. 

0

3 

Switch 3Com® Baseline Switch 24 Portas 10/100 Mbps - 3C16471-US 

 

Laboratório 04 Área (m2): 55 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

7zip; Adobe Reader; Kaspersky Anti-Virus 6.0; Microsoft Office Standard 2007; 

Mozilla Firefox; Notepad++; UltraVNC 1.0.6.5; Vision 6; VisuAlg 2; Internet Explorer 8. 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Q

tde. 

Especificações 

3

1 

Microcomputador: Intel Celeron D 331, 2.66 GHz; Windows XP 

Professional; HD de 80GB; 512MB de memória RAM; Sem CD-ROM; Sem DVD; Aceso 

à Internet; Acesso à rede WinNT; Aquisição em 2007; Placa de Vídeo 128MB; Placa 

de Rede 10/100Mb; Placa de Som; Disquete de 1,44MB; Monitor 15"; 

0

2 

Switches 3Com® Baseline Switch 24 Portas 10/100 Mbps - 3C16471-US 

 

Laboratório 05 Área (m2): 110 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

7zip; Adobe After Effects 6.5; Adobe Creative Suite; Adobe Premiere Pro 1.5; 

Apache Tomcat; Kaspersky Anti-Virus 6.0; BrOffice.org; CorelDRAW Graphics Suite 12; Dev-C++; 

Firebird; Foxit PDF Reader; GTK+ runtime environment; Inkscape; Internet Explorer 8; Java(TM) 

SE Development Kit; JCreator LE; JUDE Community; Microsoft Office InfoPath 2007; Microsoft 

Office Project Professional 2007; Microsoft Office Visio Professional 2007; Microsoft SQL Server 

2005; Microsoft Virtual PC 2007; Mozilla Firefox; MySQL Servers; Nero Essentials; NetBeans IDE; 

Nmap; Nvu; Oracle Database 10g Express Edition; The GIMP; Vision; VMware Server; Windows 

Media Player 10; Windows XP Service Pack 3; Internet Explorer 8. 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Q

tde. 

Especificações 

7

1 

Microcomputador: INTEL CORE2 DUO 6300 1.86GHz/2MB/1066; 

Windows XP Professional; HD de 160GB; 2048MB de memória RAM; DVD-ROM; 

Aceso à Internet; Acesso à rede WinNT; Aquisição em 2008; Placa de Vídeo 256MB; 

Placa de Rede 10/100Mb; Placa de Som; Monitor 17". 
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0

3 

Switches 3Com® Baseline 2126 G - 24x10/100 Mbps +2x 10/100/1000 

Mbps(RJ45) - 3C16472 

 

Laboratório 06 Área (m2): 55 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

7zip; Kaspersky Anti-Virus 6.0; Dev-C++; Internet Explorer 8; Mozilla Firefox; Vision; 

Windows Media Player 10; Windows XP Service Pack 2 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Q

tde. 

Especificações 

3

1 

Microcomputador: AMD Sempron 2400+; Windows XP Professional; HD 

de 40GB; 256MB de memória RAM; Sem CD-ROM; Sem DVD; Aceso à Internet; 

Acesso à rede WinNT; Aquisição em 2004; Placa de Vídeo AGP 32MB; Placa de Rede 

10/100Mb; Placa de Som; Disquete de 1,44MB; Monitor 15"; 

0

1 

Switch 3Com® Superstack II 24 Portas 10/100 Mbps - 3C16593A 

0

1 

Hub 3Com® Office Connect 16 Portas 10/100 Mbps 

 

Laboratório 07 Área (m2): 55 

7zip; Adobe Reader; Dev-C++; Kaspersky Anti-Virus 6.0 para Windows Servers; 

Vision 6; VisuAlg; Tora; Internet Explorer 8; Windows Server 2003 Service Pack 2 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Q

tde. 

Especificações 

3

1 

Microcomputador: Intel Pentium 4 2,4GHz; Windows XP Professional; 

HD de 40GB; 512MB de memória RAM; Sem CD-ROM; Sem DVD; Aceso à Internet; 

Acesso à rede WinNT; Aquisição em 2004; Placa de Vídeo AGP 128MB; Placa de 

Rede 10/100Mb; Placa de Som; Disquete de 1,44MB; Monitor 15"; 

0

2 

Switch 3Com® Baseline Switch 24 Portas 10/100 Mbps - 3C16471-US 

 

Laboratório 08 Área (m2): 55 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

7zip; Apache Tomcat; Adobe Creative Suite; Kaspersky Anti-Virus 6.0; BrOffice.org; 

Dev-C++; Firebird; Foxit PDF Reader; GTK+ runtime environment; Inkscape; Internet Explorer 8; 

Java(TM) SE Development Kit; JCreator LE; Microsoft Office InfoPath 2007; Microsoft Office 
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Project Professional 2007; Microsoft Office Visio Professional 2007; Microsoft SQL Server 2005; 

Microsoft Virtual PC 2007; Mozilla Firefox; MySQL Servers; Nero Essentials; NetBeans IDE; Nvu; 

Oracle Database 10g Express Edition; The GIMP; Vision; VMware Server; Windows Media Player 

10; Windows XP Service Pack 3. 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Q

tde. 

Especificações 

7

1 

Microcomputador: INTEL CORE2 DUO 6300 1.86GHz/2MB/1066; 

Windows XP Professional; HD de 160GB; 2048MB de memória RAM; DVD-ROM; 

Aceso à Internet; Acesso à rede WinNT; Aquisição em 2008; Placa de Vídeo 256MB; 

Placa de Rede 10/100Mb; Placa de Som; Monitor 17"; 

0

3 

Switches 3Com® Baseline 2126 G - 24x10/100 Mbps +2x 10/100/1000 

Mbps(RJ45) - 3C16472 

 

Laboratório 09 Área (m2): 83 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 

Adobe Reader; astah community 6.1; Cabri Geometry II Plus; CDBurnerXP; Dev-

C++; FARO LS 1.1.406.58; GeoGebra; GlassFish; IceWeasel (3.0); J2SE Runtime Environment; 

Java DB 10.5.3.0; Kaspersky Anti-Virus 6.0; Microsoft Office Project Professional 2007; 

Microsoft Office Visio Professional 2007; Microsoft SQL Server 2005; MsWLogo; MicroWorlds 

Web Player; Mozilla Firefox 4.0 (x86 pt-BR); MSXML 6.0 Parser; MySQL Server 5.5; MySQL Tools 

for 5.0; MySQL Workbench 5.2 CE; NetBeans IDE 6; Network Stumbler 0.4.0; Nmap; Sun 

VirtualBox; Vision 6; VisuAlg; VisualSVN 2.0.1; VisualSVN Server 2.1.3; VMware Server; winpcap-

Nmap  4.02; Wireshark 1.2.2; Internet Explorer 8. 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Q

tde. 

Especificações 

4

9 

Microcomputador: Intel Core 2 Duo, E7500 2,94 MHz; Windows XP 

Professional; HD de 500 GB; 4 GB de memória RAM; Sem CD-ROM; Sem DVD; Acesso 

à Internet; Acesso à rede WinNT; Aquisição em 2007; Placa de Vídeo 512 MB; Placa de 

Rede 10/100Mb; Placa de Som; Monitor 15"; 

0

2 

Switch 3Com® Superstack II 24 Portas 10/100 Mbps - 3C16593A 

 

Laboratório 10 Área (m2): 55 

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados) 
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7zip; Adobe Reader; Kaspersky Anti-Virus 6.0; BrOffice.org; Dev-C++; Internet 

Explorer 8; Microsoft Office 2007 Standard; Mozilla Firefox; Windows Media Player 10 

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros) 

Q

tde. 

Especificações 

4

1 

Microcomputador: Intel Core 2 Duo, E7500 2,94 MHz + Windows 7 

Professional; HD de 500 GB; 4 GB de memória RAM;  DVD; Acesso à Internet; Acesso 

à rede WinNT; Aquisição em 2011; Placa de Vídeo 512 MB; Placa de Rede 

10/100Mb; Placa de Som; Monitor 17"; 

0

2 

Switch 3Com® Baseline Switch 24 Portas 10/100 Mbps - 3C16471-US 

10.3 NORMAS E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

O acesso aos Laboratórios de Informática é permitido aos professores, funcionários, monitores e/ou alunos devidamente 
matriculados na ESTÁCIO/FACITEC, no entanto este acesso deverá obedecer à ordem estipulada para cada tipo de usuário, 
sendo: 

 Alunos, monitores e professores: horários pré-estabelecidos para aulas práticas e/ou teóricas cursadas ou 

ministradas por estes. 

 Alunos: horários pré-estabelecidos para execução de tarefas extracurriculares ou utilização dos Laboratórios 

para atividades complementares às atribuições acadêmicas como pesquisas ou elaboração de trabalhos. 

 Funcionários e professores: Horários pré-estabelecidos pela Administração dos Laboratórios para atividades 

de interesse da FACITEC. 

O agendamento de laboratório pode ser efetuado por telefone, pessoalmente no Depto. de TI e Comunicação ou por e-mail. 
É proibido usar nos Laboratórios de Informática programas de computador não adquiridos em acordo com as práticas legais, e 
a instalação e/ou utilização de qualquer programa de computador que não conste na lista de programas homologados ou que 
não esteja previamente instalado no laboratório onde se der seu uso sem a autorização prévia da Administração dos 
Laboratórios. 
É expressamente proibida a execução de qualquer programa baseado em Web (remoto ou localmente) que possa prejudicar o 
funcionamento de máquinas ou serviços dos laboratórios ou externos. Qualquer software instalado sem a autorização prévia 
será removido sem aviso prévio. 
Os equipamentos dos Laboratórios de Informática são destinados ao apoio às atividades de interesse da FACITEC, sendo 
vedada a sua utilização em outras atividades, como: acesso a sites pornográficos, de entretenimento ou de cunho não 
acadêmico, jogos, reprodução de música e filmes. 
É proibido qualquer ação que prejudique o funcionamento dos equipamentos, como abrir ou desligar equipamentos, acionar a 
tecla reset, desconectar periféricos (mouse, teclado, vídeo), tirar equipamentos do lugar, mexer nos racks e equipamentos de 
rede que os compõe, cabeamento de rede lógica e elétrica, quadros de energia elétrica e ar-condicionado. 
É proibido desconectar os cabos de rede dos computadores tal como conectar à rede outros equipamentos que não 
pertençam ao laboratório em questão sem autorização previa da Administração dos Laboratórios. 
É proibida a entrada no laboratório com qualquer alimento ou bebida ou fumar nas suas dependências. Não é permitida a 
permanência de alunos nos laboratórios após os horários pré-estabelecidos ou desacompanhado de um responsável pelo 
laboratório (monitor, professor ou funcionário). 
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10.4 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

Todos os Laboratórios de Informática bem como as redes a qual estes têm acesso e os servidores que oferecem serviços para 
os mesmos são protegidos por equipamentos de segurança (appliance) compostos por firewall com filtro de pacotes e filtro de 
estados, Sistema de Detecção de Intrusão (IDS), proteção contra ataques Flood, SYN flood, land e simulação de protocolo. 
Proteção Ante Spoofing, controle de acesso à Internet (proxy), conversão de endereços (NAT). 
Compondo os recursos de segurança também há clientes antivírus em todos os computadores com gerenciamento e 
atualização centralizada, sistema de detecção e remoção de softwares maliciosos (spyware, malware) e sistema de 
distribuição remota de correções de software (gerenciamento de patches). 
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11. ESTRUTURA FÍSICA 

A estrutura física da ESTACIO/FACITEC está apresentada mostrando o inventário global de salas de aula, laboratórios, etc. 
Dispõe em sua estrutura instalações amplas e modernas, devidamente adequadas para o desenvolvimento com qualidade das 
atividades acadêmicas. 
O constante processo de investimento em reformas, ampliações e construção de novas estruturas físicas, de aquisição de 
equipamento e de contratação e qualificação de pessoal, proporciona dinamismo no ambiente da Instituição e no processo de 
ensino-aprendizagem. 

  
 

11.1 DESCRIÇÃO DA INFRAESTRUTURA 

A FACITEC dispõe de amplas e modernas instalações, devidamente adequadas para o desenvolvimento das atividades de 
ensino, com qualidade. Localizada nos lotes 11, 12, 15 e 16 com área de 5.718 m² na CSG 09 em Taguatinga Sul, está instalada 
em um prédio constituído de dois blocos. O Bloco I possui três pavimentos e o Bloco II sete pavimentos, com uma área 
construída aproximada de 22.264,36 m2 em estrutura metálica com fechamento em alvenaria e fachadas frontais em vidro. A 
infraestrutura física é moderna, bem arejada e composta por: 

11.1.1 BLOCO I 

a. Térreo: 

 09 Laboratórios de Informática; 

 01 laboratório de Ativo de Redes; 

 01 Laboratório de Turismo; 

 01 laboratório de Habitação e escritório Modelo; 

 01 Laboratório de Alimentos e Bebidas; 

 01 sala de apoio as provas; 

 01 Núcleo de Práticas Jurídicas Militar/Escritório Modelo; 

 01 gabinete – Coordenação de Estágios; 

 01 sala de reunião; 

 01 Copa; 

 01 Recepção/portaria com 05 catracas informatizadas para controle de acesso; 

 01 elevador; 

 01 Auditório com 330 lugares; 

 01 Auditório com 80 lugares (Sala de Audiência); 

 01 Laboratório de Química; 
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 01 Laboratório de Física; 

 01 Sala de pronto atendimento; 

 01 Biblioteca, acervo, sala de estudo coletiva e 06 salas de estudo em grupo, sala de vídeo; 

 01 Elevador; 

 02 Baterias Sanitárias Femininas, e 

 02 Baterias Sanitárias Masculinas. 

b. 1º andar: 

 07 salas de aula, arejadas, iluminação própria, quadro branco, ventiladores; 

 09 gabinetes – Coordenações de Cursos; 

 02 Salas para os Docentes, equipada com salas de estar com televisão e armários, sanitários masculino e 

feminino, copa, ambiente de informática e sala de leitura e NDE; 

 01 Núcleo Docente Estruturante – NDE; 

 01 Sala para NAAP; 

 01 Sala de coordenação de provas; 

 01 Laboratório de Pedagogia (Brinquedoteca); 

 01 Núcleo Pedagógico – Nupe; 

 01 Laboratório de Matemática; 

 01 CDTI – Centro de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação;  

 01 Manutenção Eletrotécnica; 

 01 Vestiário de funcionários; 

 01 Sala de repouso para funcionários; 

 01 Bateria Sanitária Feminina; 

 01 Bateria Sanitária Masculina; 

 01 sala de equipamentos áudio visuais; 

 06 cabines de atendimento ao aluno, e 

 01 sala de apoio a captação de alunos. 

c. 2º andar: 

 01 gabinete – Coordenação de Pós-Graduação e Extensão; 

 03 salas de aula, arejadas, iluminação própria, carteiras estofadas, quadro branco, ar condicionado, som, data 

show e tela de projeção; 

 4 salas de aula, arejadas, iluminação própria, carteiras estofadas, quadro branco, ventiladores e data show e 

tela de projeção; 

 09 salas de aula, arejadas, iluminação própria, carteiras estofadas, quadro branco, ventiladores; 

 04 salas de aula, arejadas, iluminação própria, quadro branco; 

 01 sala da assessoria de comunicação e marketing; 

 01 Laboratório de Informática; 

 01 Laboratório de Rádio; 
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 01 Estúdio de TV; 

 04 Ilhas de Edição; 

 01 estúdio Fotográfico; 

 Laboratório Fotoquímico; 

 01 Agência Experimental de Publicidade e propaganda; 

 01 Laboratório de Planejamento de Turismo; 

 01 Coordenação de formação Complementar; 

 01 Ateliê de Desenho; 

 01 Ateliê de Projetos; 

 01 Bateria Sanitária Feminina; 

 01 Bateria Sanitária Masculina, e 

 01 sala de Telefonia. 

10.1.2 BLOCO II 

a. Térreo: 
 01 gabinete – Presidência do IESST; 

 01 sala de Gestores; 

 01 gabinete de apoio aos gestores; 

 01 gabinete de Coordenação de EAD; 

 01 gabinete – Assessoria de Comunicação; 

 01 sala de reunião equipada com capacidade para  17 pessoas; 

 01 recepção; 

 01 copa; 

 01 sala de negociação; 

 01 Secretaria Acadêmica; 

 01 sala do QG; 

 01 Sala de matrícula; 

 01 sala de vestibular; 

 01 sala de E3; 

 01 Gabinete de Recursos Humanos; 

 Ambiente de espera para atendimento para 69 pessoas nas secretarias; 

 Área de Convivência; 

 03 Lanchonetes; 

 01 Reprografia; 

 Praça de alimentação para 144 pessoas sentadas; 

 01 Recepção/portaria com 06 catracas informatizadas para controle de acesso; 

 06 Elevadores; 
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 02 Baterias Sanitárias Masculinas; 

 02 Baterias Sanitárias Femininas, e 

 02 Baterias Sanitárias para pessoas com deficiência 

c. 1º Andar: 

 12 salas de aula, arejadas, iluminação própria, carteiras estofadas, quadro branco, ventiladores, data show e 

tela de projeção; 

 02 Baterias Sanitárias Femininas; 

 02 Baterias Sanitárias Masculinas, e 

 02 Baterias Sanitárias para pessoas com deficiência. 

d. 2º Andar: 

 16 salas de aula, arejadas, iluminação própria, carteiras estofadas, quadro branco, ventiladores, data show e 

tela de projeção; 

 02 Baterias Sanitárias Femininas; 

 02 Baterias Sanitárias Masculinas, e 

 02 Baterias Sanitárias para pessoas com deficiência. 

e. 3º Andar: 

 16 salas de aula, arejadas, iluminação própria, carteiras estofadas, quadro branco, ventiladores, data show e 

tela de projeção; 

 02 Baterias Sanitárias Femininas; 

 02 Baterias Sanitárias Masculinas, e 

 02 Baterias Sanitárias para pessoas com deficiência. 

f. 4º Andar: 

 15 salas de aula, arejadas, iluminação própria, carteiras estofadas, quadro branco, ventiladores, data show e 

tela de projeção; 

 02 Baterias Sanitárias Femininas; 

 02 Baterias Sanitárias Masculinas, e 

 02 Baterias Sanitárias para pessoas com deficiência. 

g. 5º Andar: 

 15 salas de aula, arejadas, iluminação própria, carteiras estofadas, quadro branco, ventiladores, data show e 

tela de projeção; 

 02 Baterias Sanitárias Femininas; 

 02 Baterias Sanitárias Masculinas, e 

 02 Baterias Sanitárias para pessoas com deficiência. 

h. Subsolo: 

 01 Laboratório de Hardware e Robótica; 

 01 Laboratório de Instalações Elétricas; 

 01 Laboratório de metrologia e Conforto Ambiental; 
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 01 Laboratório de ludicidade; 

 01 sala de monitoramento; 

 01 sala de aula com 25 carteiras  estofadas e ventiladores; 

 04 depósitos de materiais; 

 01 arquivo morto; 

 01 almoxarifado; 

 01 sala de marcenaria; 

 01 sala de aula vazia para eventos; 

 01 sala de manutenção; 

 01 Laboratório de Tecnologias das construções; 

 01 Oficina de Maquetes; 

 01 central de provas, e  

 01 sala de departamento de pessoal. 

11.2 ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

A FACITEC tem feito esforços no sentido de acolher alunos portadores de necessidades especiais, investindo em infraestrutura 
para deixar um ambiente compatível com as necessidades desses alunos. Há em todos os pisos elevadores para a locomoção 
de pessoas com necessidades especiais, rampas de acesso, adequação de sanitários e lavabos, bebedouros fabricados sob 
medida, porta de acesso lateral ao pavimento superior da biblioteca, elevador com capacidade para 680 quilos. 

11.2.1 Das Salas de Aula 

O prédio possui 127 (cento e vinte e sete) salas. Todas possuem piso em 
porcelanato e iluminação fluorescente, com dimensões de 44,80 a 134,40 m2, 
dotadas de poltronas universitárias estofadas, janelas basculantes e deslizantes, 
em vidro temperado, quadro branco e 4 (quatro) ventiladores de parede, 
algumas são equipadas com ar condicionado, som e data show com tela de 
projeção.  

11.2.2 Auditório 

Auditório com área de 342m2, localizado no térreo com capacidade para 330 
(trezentos e trinta) lugares com poltronas estofadas, 01 (uma) mesa especial 
para palestrantes e um tablado para palco, sala de controle com 
equipamento multimídia e som, tela de projeção automática de 12m², 4 
(quatro) portas especiais para emergência, revestimento acústico e 
acabamento em lambrix.  

11.2.3 Das Coordenações de Curso 

As coordenações de curso são equipadas com recursos necessários para o bom desenvolvimento das atividades. São 
gabinetes/salas individuais contendo: mesa de trabalho, estante, computador, telefone, cadeira de executivo, duas cadeiras 
de interlocutor e arquivo, além de iluminação fluorescente, piso em porcelanato. 
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11.2.4 Das Direções 

01 Gabinete destinados aos gestores e um gabinete da presidência do IESST, localizados no pavimento térreo, com antessala 
para recepção, mesas de trabalho, computadores, telefones, iluminação fluorescente, ar condicionado, piso em porcelanato. 
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11.2.5 Da Secretaria Acadêmica 

A Secretaria Acadêmica e Financeira está funcionando em uma sala localizada 
no pavimento térreo, com iluminação fluorescente, piso em porcelanato, 
computadores, mesas de trabalho, ramais de telefone, arquivos deslizantes, 
impressora laser, ventilador, sistema eletrônico de senhas e ar condicionado. 

11.2.6 Da Sala de Matrícula 

Está localizada no térreo, com guichês de atendimento contendo computadores individualizados, balcão de atendimento em 
mármore, com vidro temperado e sala de espera com sistema eletrônico de senha, telefone, impressoras de cheques, 
impressoras de cupom fiscal e impressora laser. 

11.2.7 Das Lanchonetes 

O espaço físico destinado às lanchonetes localiza-se no pavimento térreo e 
possui os recursos necessários para garantir a qualidade dos serviços prestados, 
atualmente o aluno conta com 3 lanchonetes e um carro de pipoca na praça de 
convivência além de 36 mesas com 4 lugares cada para seu lanche, contam 
ainda com sistema de transmissão por data show para repasse de informações. 

11.2.8 Das Salas dos Professores 

Sala de professores está localizada 
no primeiro piso, com todo 

mobiliário necessário ao docente. Possui, ainda, mesas de reunião, bancada 
de computadores com acesso à internet e intranet (ambos wireless), 
telefone, TVs, armários individuais, geladeira, quadro de avisos, 
bateria sanitária masculina e feminina e copa. 
 

11.2.9 Da Sala de Reprografia 

A reprografia se localiza no térreo e funciona nos três turnos. Ela possui balcão 
de atendimento, máquinas de reprografia, computador e impressora, 
equipamento para encadernação e estantes para organização das pastas dos 
professores. 

11.2.10 Da Coordenação de Pós-Graduação e Extensão 

A coordenação de pós-graduação está equipada com os recursos necessários 
para o bom desenvolvimento das atividades. Gabinete/sala individual com 
13,57m2 contendo: mesa de trabalho, estante, computador, telefone, cadeira 

executiva, duas cadeiras de interlocutor e arquivo, além de iluminação fluorescente e piso em porcelanato.  
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11.2.11 Coordenação de estágio 

A coordenação de estágio está equipada com os recursos necessários para o bom desenvolvimento das atividades. 
Gabinete/sala individual com 09 m2 contendo: mesa de trabalho, estante, computador, telefone, cadeira executiva, duas 
cadeiras de interlocutor e arquivo, além de iluminação fluorescente e piso em porcelanato.  

11.2.12 Núcleo Docente Estruturante 

O Núcleo Docente Estruturante se caracteriza pela representatividade do corpo docente do curso, tendo em vista a 
importância das suas decisões sobre os assuntos acadêmicos, condução e implementação dos projetos pedagógicos e das 
políticas institucionais. 
O objetivo do NDE é promover o trabalho integrado entre professores e alunos na construção do conhecimento, que garantirá 
a formação acadêmica prevista no projeto pedagógico dos cursos. Cabe ainda o planejamento, o controle e o 
acompanhamento das atividades acadêmicas, tomando as iniciativas necessárias para garantir da qualidade de ensino e 
consecução do projeto do curso. A ESTÁCIO/FACITEC disponibilizou uma área de 52m² com 10 cabines individuais de estudo 
com notebooks e mesa para reunião. 

11.2.13 Do Serviço de Orientação e Atendimento Psicopedagógico - SOAP 

A sala de atendimento Psicopedagógico está equipada com 01 sala para atendimento individual de 05m2, com divã, som 
ambiente, tapete e computador. Uma sala de atendimento e apoio pedagógico dotado de recursos necessários para o bom 
desenvolvimento das atividades. Gabinete/sala individual com 06m2 contendo: mesa de trabalho, estante, computador, 
telefone, cadeira executiva, duas cadeiras de interlocutor e arquivo, além de iluminação fluorescente e piso em porcelanato. 

11.2.14 Salas de Reuniões 

Duas salas adequadas à reuniões, equipadas com cadeiras individuais, mesa de reunião e mesa de apoio, som data show e ar 
condicionado. 

11.3 DAS DEMAIS DEPENDÊNCIAS 

A FACITEC possui, ainda, um conjunto de dependências que, agregadas as instalações e infraestrutura, proporcionam a 
realização das atividades desenvolvidas: 

 42 sanitários coletivos (15 masculinos, 15 femininos e 12 especiais) com área individual aproximada de 

27,40m2 possuindo instalações para portadores de necessidades especiais. 

 02 salas que comportam o Centro de Processamento de Dados – CPD - com área total de 109m2, dotado de 

mesas de trabalho com cadeiras, microcomputadores, computadores servidores, telefone, estante e arquivo, 

localizado no 1º andar. 

11.4 EQUIPAMENTOS ESPECIAIS DE MULTIMÍDIA DE APOIO PEDAGÓGICO 

Visando a fornecer apoio pedagógico à comunidade acadêmica e adequação da metodologia à concepção do curso, a 
instituição disponibiliza equipamentos especiais que contribuem para o desenvolvimento da base crítico-social dos envolvidos 
no processo de ensino-aprendizagem. Os referidos equipamentos encontram-se abaixo relacionados: 

Relação de Equipamentos de Multimídia 

90 Datashows 

85 Telas de projeção 

60 Notebooks 
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16 Televisores de 29 

polegadas 

05 Retroprojetores 

04 Vídeos K7 

08 DVDs 

01 Projetor de Slides 

06 Microsystems 

11.4.1 Coerência dos Recursos Materiais Específicos do Curso com a Proposta Curricular 

De acordo com o Plano Pedagógico de cada disciplina, os recursos materiais específico são adequados as exigências pré-
estabelecidas nas ementas das disciplinas de cada curso ofertado pela ESTÁCIO/FACITEC. 

11.5 ACESSIBILIDADE 

A FACITEC possui uma estrutura que proporciona acessibilidade e conforto aos acadêmicos portadores de necessidades 
especiais: 

 4 (quatro) rampas que dão acesso às entradas principais da Faculdade (direita e esquerda);  

 6 (seis) vagas de estacionamento; 

 2 (duas) cadeiras de rodas para facilitar o acesso dos portadores de necessidades especiais; 

 2 (dois) portões de acesso no Bloco 1 e dois no Bloco 2, nas portarias principais da Faculdade, que facilitam o 

acesso de usuários de cadeira de rodas;  

 Banheiros: Bloco 1 - são 6 (seis) banheiros, sendo 3 (três) masculinos e 3 (três) femininos, distribuídos no 

andar térreo, 1º andar e 2º andar. Os banheiros possuem barra de segurança na parede, vaso sanitário e 

lavatório adaptados para portadores de necessidades especiais; Bloco 2 – são 24 (vinte e quatro) banheiros, 

sendo 12 (doze) masculinos e 12 (doze) femininos, distribuídos do térreo ao 5º andar. Os banheiros são 

individuais, e possuem barra de segurança na parede, vaso sanitário e lavatórios adaptados para portadores 

de necessidades especiais; 

 Rampa de acesso ao andar térreo do bloco 2; 

 Elevadores: Bloco 1 – 1 (um) elevador, com capacidade para 630kg, e abertura da porta adequada a usuários 

de cadeira de rodas, que se desloca no térreo, 1º andar e 2º andar; Bloco 2 – 6 (seis) elevadores, com 

capacidade para 630kg cada, e abertura da porta adequada a usuários de cadeira de rodas, que se desloca do 

subsolo até o 5º andar; 

 Rampa de acesso para deslocamento do 1º andar do Bloco 1 ao piso térreo do Bloco 2. 
 Biblioteca: A área física da biblioteca é de 335m² no térreo e 223m² no primeiro andar, somando um total de 

558m². Todo o acervo de livros, periódicos e multimeios estão concentrados no térreo, facilitando o acesso 

aos portadores de necessidades especiais. Para maior eficiência no desempenho das atividades, a biblioteca 

possui uma sala para processamento técnico, separada do balcão de atendimento onde estão quatro 

computadores para realizar os empréstimos e devoluções. 

 Bebedouros: adaptados às necessidades de cadeirantes. 
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 Telefone Público: Situa-se no andar térreo, próximo à Biblioteca, em local amplo, o telefone público próprio a 

cadeirantes. 

Vaga específica para portadores de 
necessidades especiais – entrada do bloco 1 

Rampa de acesso na entrada 
principal – bloco 2 

 

 
Entrada planejada para portadores de necessidades especiais 
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Visualização da barra de apoio e espaço dos banheiros específicos para portadores de 

necessidades especiais 
 
 
 

 
Visualização do elevador do andar térreo, do 

bloco 1 

 
Visualização do elevador do andar 

térreo, do bloco 2 
 
 

 
Rampa de acesso ao piso térreo do bloco 2. 
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Saída da biblioteca 

 
Acesso ao acervo da biblioteca 

 
 
 

 
Balcão de atendimento aos usuários da biblioteca 

 

  

Adequação da altura do bebedouro 
à necessidade de cadeirante 

 

 
Adequação da altura do telefone público à 

necessidade de cadeirante. 
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12. ANEXOS 

ANEXO A: REGULAMENTO INSTITUCIONAL PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

CAPÍTULO I 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO, CARACTERIZAÇÃO, OBJETIVOS, ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

Art.1º - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deve ser uma reflexão sobre tema específico mediante investigação científica 
ou elaboração de projeto com aplicação prática sistematizada de competências e habilidades desenvolvidas. 

I - O Trabalho de Conclusão de Curso pode ser o resultado de atividades vivenciadas pelos alunos nas áreas de ensino, 
pesquisa e extensão. 

II - O TCC pode apresentar-se nas modalidades de monografia, projeto final e artigo científico. 

§1º - As monografias e as pesquisas científicas tratarão de temas circunscritos com uma abordagem que implica análise, crítica 
e reflexão. Resultam em revisão da literatura (pesquisa bibliográfica) ou relato de pesquisa de campo (sustentada por 
conhecimento consolidado), além de apresentarem tanto o produto da investigação, criticamente, articulada, quanto o relato 
da experiência profissional e técnica do autor, analiticamente abordada. 

§2º - Os projetos finais são trabalhos práticos que resultam em propostas de realizações aplicativas. 

§3º - Os artigos científicos deverão apresentar e discutir idéias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas 
do conhecimento. 

III - O TCC poderá ser realizado individualmente ou em grupo composto de 3 alunos, no máximo. 

Art. 2º - São objetivos do TCC: 

a) consolidar e aprofundar os conhecimentos na área de formação; 

b) habilitar os futuros profissionais a desenvolver projetos de pesquisa com competência técnica e científica; 

c) despertar nos alunos o interesse pela atividade de pesquisa; 

d) oportunizar a reflexão crítica sobre os temas profissionais e acadêmicos, a partir da compreensão de seu papel no contexto 
político-sócio-econômico; 

e) desenvolver a capacidade de expressão escrita e de elaboração de trabalhos acadêmicos. 

Art.3º - A Estrutura Organizacional do TCC é representada por: 

I - Coordenador do Curso; 

II - Coordenador Assistente do Curso no campus; 

III - Professor da Disciplina TCC; 

IV - Professor Orientador; 

V - Orientando. 

Art.4º - Só podem desenvolver Trabalhos de Conclusão de Curso os alunos regularmente matriculados nas disciplinas 
tipificadas Como TCC ou Monografia ou Projeto Final. 
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CAPÍTULO II 

DO PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art.5º - O aluno deve elaborar seu projeto de TCC de acordo com as orientações dadas pelo professor responsável pela 
disciplina de Projeto de Pesquisa ou similar a qual ele está matriculado, acrescidas das recomendações ministradas por seu 
orientador. 

Parágrafo único - O Projeto de Pesquisa deverá estar alinhado às linhas de pesquisa do Curso. 

Art.6º - A estrutura formal do projeto deve seguir os critérios técnicos estabelecidos nas normas da ABNT, devendo conter: 
problemática, objetivos, justificativas, fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, conhecimento e contato com 
fontes primárias, cronograma e referências bibliográficas. 

Art.7º - Aprovado o projeto de TCC, a mudança de tema só é permitida mediante a elaboração de um novo projeto e 
preenchimento dos seguintes requisitos:  

I - ocorrer a mudança dentro de um prazo não superior a quinze dias, contados da data de início do período letivo, no qual o 
aluno estiver matriculado na disciplina de TCC; 

II - ter a aprovação do professor orientador;  

III - existir a concordância do professor orientador em continuar com a orientação ou a concordância expressa de outro 
docente em substituí-lo. 

Parágrafo único - Pequenas mudanças que não comprometam as linhas básicas do projeto são permitidas a qualquer tempo, 
desde que com autorização do orientador.  

 

CAPÍTULO III 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art.8º - A proposta para o Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser entregue ao orientador constando de título, tema, 
problema, objetivos, justificativa, metodologia, cronograma de execução e bibliografia, acompanhada da Ficha de 
Identificação.( ANEXOI) 

Art.9º - O Trabalho de Conclusão de Curso será elaborado pelo aluno sob a supervisão do orientador, e deverá abordar tópico 
específico de conhecimentos relativos a atividades de iniciação científica, ensino ou extensão, em consonância com as normas 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ORIENTAÇÃO 

Art.10 - O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser orientado por professor do curso, sempre com titulação mínima de 
especialista. 

Art.11- A orientação deve abranger as seguintes atividades: 

I - discussão e escolha do tema; 

II - elaboração da proposta de trabalho; 

III - acompanhamento no desenvolvimento das atividades; 

IV - elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. 

Art.12 - São atribuições do professor orientador: 
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I - Avaliar a viabilidade da proposta de trabalho ponderando sobre a relevância do tema e condições de operacionalização bem 
como o alinhamento com as linhas de pesquisa do Curso; 

II - Registrar na Ficha de Acompanhamento de Orientação: as datas dos encontros, a evolução da do trabalho do aluno. (Anexo 
II); 

III - Acompanhar, orientar e aprovar todas as etapas que antecedem o produto final (Anexos III e IV); 

IV - Solicitar ao Coordenador Assistente do Curso no campus o Protocolo de Defesa do TCC, para as devidas providências. 
(Anexo V); 

V - Orientar e avaliar o desenvolvimento do trabalho de forma sistemática, indicando fontes primárias ou secundárias 
(bibliografia), estatísticas e outros instrumentos de coleta de dados; 

VI - Orientar todos os aspectos do trabalho, desde os elementos relacionados ao conteúdo, até os relativos a normas técnicas 
de apresentação e redação do texto; 

VII - Informar ao Coordenador Assistente do Curso no campus toda e qualquer irregularidade durante a execução das 
atividades, com o propósito de preservar a eficiência do Trabalho de Conclusão de Curso; 

VIII - Estimular o aluno a participar e apresentar os resultados de seu trabalho em eventos técnico-científicos, bem como 
publicá-los em revistas especializadas; 

IX - Indicar e submeter à apreciação do Colegiado de Curso, os membros que irão compor a Banca Examinadora para a 
avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso; 

X - Apresentar este Regulamento ao orientando e dele exigir seu fiel cumprimento. 

Art.13 - As situações de dificuldades na relação orientador/orientando que indicarem necessidade de alterações no processo 
de orientação deverão ser comunicadas, por escrito, pelo aluno ou pelo professor orientador à Coordenação de Curso, para 
avaliação e solução junto ao Colegiado de Curso. 

 

CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES DO ALUNO ORIENTANDO 

Art. 14 - São atribuições do aluno orientando: 

I - manter contato freqüente com seu professor orientador; 

Parágrafo único - Os alunos que não mantiverem a freqüência mínima de 75% serão reprovados por falta e não poderão fazer 
a defesa frente à Banca Examinadora. 

II - escolher o tema e apresentar a proposta de trabalho ao orientador para sua apreciação e aprovação; 

III - desenvolver o Trabalho de Conclusão de Curso levantando dados e a bibliografia necessária à sua elaboração; 

IV - redigir as versões e o texto final do trabalho, seguindo as orientações e normas estabelecidas; 

V - apresentar os resultados parciais de sua produção e eventuais revisões quando solicitadas pelo orientador; 

VI - submeter a versão final do texto à análise do professor orientador, antes do prazo estabelecido para a entrega do 
Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

CAPÍTULO VI 

DA BANCA EXAMINADORA 
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Art.16 - A Banca Examinadora será composta por membros, designados pela Coordenação do Curso, observando os seguintes 
critérios:  

I - o professor orientador é membro nato; 

II - o segundo membro deverá ser escolhido dentre os professores do Curso de origem do aluno; 

III - o terceiro membro poderá ser de outra Instituição ou da própria Universidade. 

Parágrafo único - Fica permitido aos coordenadores dos cursos de Graduação substituir a Banca Examinadora por outras 
estratégias para o julgamento do TCC. 

Art.17 - Cada membro da Banca Examinadora receberá do Coordenador Assistente do Curso no campus uma das vias do 
Trabalho de Conclusão de Curso para análise. 

§ 1º A data de defesa do Trabalho de Conclusão de Curso será publicada previamente pelo professor orientador e demais 
membros da Banca Examinadora. 

§ 2º Os critérios para a apresentação oral do trabalho para a Banca Examinadora serão definidos pelo Coordenador do Curso e 
o colegiado. 

 

CAPÍTULO VII 

DA AVALIAÇÃO 

Art. 18 - O mérito do Trabalho de Conclusão de Curso caberá à Banca Examinadora que emitirá parecer aprovado, aprovado 
com correções ou reprovado. 

a) A Banca poderá atribuir os seguintes conceitos: “E” (excelente), “MB” (muito bom), “B” (bom), “C” (incompleto) ou “D” 
(insuficiente). 

b) A Banca pode conceder ”aprovação com louvor” para os trabalhos que se destacarem por sua excelência, inclusive 
recomendação para publicação. 

c) O aluno que obtiver conceitos “E”,”MB” ou “B” estará automaticamente aprovado. 

d) O aluno que obtiver conceito “C” deverá acatar os problemas identificados pela Banca no trabalho apresentado e submeter-
se à nova Banca. 

e) O aluno que obtiver conceito ”D” deverá matricular-se na disciplina e refazer o trabalho. 

Parágrafo único - Fica permitido aos coordenadores dos cursos de Graduação substituir os conceitos supra citados por notas, 
respeitando o disposto no Regimento da Universidade. 

Art.19 - O resultado, expresso através dos conceitos aprovado, aprovado com correções ou reprovado, será comunicado ao 
aluno logo após a homologação pela Coordenação do Curso. 

Art.20 - O aluno quando aprovado pela Banca Examinadora, deverá providenciar uma cópia do trabalho, encadernada em capa 
dura, para ser entregue à Coordenação do Curso, que deverá encaminhá-la à Biblioteca. 

Art.21 - A Banca Examinadora é soberana na avaliação dos trabalhos, não cabendo qualquer recurso ao conceito concedido. 

Art.22 - A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso abrangerá: 

I - conteúdo do trabalho: qualidade e consistência do conteúdo, fundamentação teórica, procedimentos utilizados e alcance 
dos objetivos propostos, unidade e coerência das ideias apresentadas; 

II - apresentação oral: exposição das ideias essenciais, capacidade de síntese, domínio e clareza na exposição. 
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Art. 23 - O aluno que não entregar ao orientador o Trabalho de Conclusão de Curso com as devidas correções num prazo de 30 
(trinta) dias após a sua apresentação estará automaticamente impedido de concluir o curso, até que se cumpra essa exigência. 

Art.24 - O aluno quando aprovado deverá entregar uma cópia do TCC à Coordenação do Curso, que deverá encaminhá-la à 
Biblioteca. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 25 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador do Curso. 
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ANEXO B: FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

Curso: 

Nome do Aluno: R.A.: 

Título do Projeto: 

Linha de Pesquisa: 

Nome do Prof. Orientador 

Breve resumo da proposta (um parágrafo) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taguatinga-DF, ______, de ____________________, de __________. 

 
 
 

________________________________________________________ 
(Assinatura do aluno) 
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ANEXO C: FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE ORIENTAÇÃO 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE ORIENTAÇÃO 

Curso: 

Nome do Aluno: R.A.: 

Dia/mês ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES 

____/____/______  

____/____/______  

____/____/______  

____/____/______  

____/____/______  

____/____/______  

____/____/______  

____/____/______  

____/____/______  

____/____/______  

____/____/______  

____/____/______  

____/____/______  

____/____/______  

____/____/______  

____/____/______  

____/____/______  

____/____/______  

____/____/______  

____/____/______  

____/____/______  

Taguatinga-DF, ______, de ____________________, de __________. 
 

________________________________________________________ 
(Assinatura do aluno) 

 
 

________________________________________________________ 
(Assinatura do Professor Orientador) 
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ANEXOD: FICHA DE DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES 

FICHA DE DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Curso: 

Nome do Aluno: R.A.: 

Tema do Trabalho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades desenvolvidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taguatinga-DF, ______, de ____________________, de __________. 
 

________________________________________________________ 
(Assinatura do aluno) 

 
________________________________________________________ 

(Assinatura do Professor Orientador) 
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ANEXO E: FICHA DE REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO 

FICHA DE REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO 

Curso: 

Nome do Aluno: R.A.: 

Tema do Trabalho: 

 

 

REGISTRO DE CORREÇÕES NA PRODUÇÃO DO TRABALHO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taguatinga-DF, ______, de ____________________, de __________. 
 

________________________________________________________ 
(Assinatura do aluno) 

 
________________________________________________________ 

(Assinatura do Professor Orientador) 
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ANEXO F: PROTOCOLO DE DEFESA 

PROTOCOLO DE DEFESA 

Curso: 

Nome do Aluno: R.A.: 

Título do Trabalho: 

Prof. Orientador: Conceito ou Nota: (    ,    ) 

Examinador: Conceito ou Nota: (    ,    ) 

Examinador: Conceito ou Nota: (    ,    ) 

Conceito Final:  

RECOMENDAÇÕES (se houver) OU JUSTIFICATIVA DA RECUSA DO TRABALHO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taguatinga-DF, _______, de _______________________, de __________. 

 
_________________________________________ 

(Assinatura do professo orientador) 
 

_________________________________________ 
(Assinatura do examinador) 

 
_________________________________________ 

(Assinatura do examinador) 
 

_________________________________________ 
(Assinatura do aluno) 
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ANEXO G: REGULAMENTO INSTITUCIONAL PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
RESOLUÇÃO CONSU Nº. 07/2012 DE 28/08/2012. 

 
“Aprova o Regulamento das Atividades Complementares da 
Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas - ESTÁCIO/FACITEC.” 

 
O DIRETOR DA FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS – ESTÁCIO/FACITEC, na qualidade de Presidente do 
Conselho Superior, no uso de suas prerrogativas legais e considerando decisão unânime do colegiado, realizada no dia 28 de 
agosto de 2012, 
 
RESOLVE: 
Art. 1º - Aprovar o Regulamento das Atividades Complementares da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas – 
ESTÁCIO/FACITEC, nos termos abaixo expostos. 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 2º - As Atividades Complementares são obrigatórias para todos cursos e para todos os acadêmicos que ingressarem na 
ESTÁCIO/FACITEC. 
Art. 3º - As Atividades complementares terão carga horária, em cada curso conforme tabela em anexo, devendo, 
preferencialmente, o seu cumprimento ser distribuído ao longo do curso. 
Art. 4º - As Atividades Complementares estão classificadas em quatro grupos, a saber: 
I.   Ensino 
II.  Pesquisa 
III. Extensão 
IV. Formação Complementar 
 

CAPÍTULO II 
DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 5º - Serão consideradas atividades de Ensino, Cursos na área do curso, conforme abaixo especificado: 
I. cursos realizados em áreas do conhecimento do curso ou afins;  

II. cursos realizados ou disciplinas cursadas em nível de graduação e de pós-graduação, relacionadas às áreas de 
conhecimento do curso ou afins; 

III. disciplinas extracurriculares, ou não aproveitadas em processos de transferência. 
Monitoria. Atividades de monitoria devidamente formalizada pelo docente responsável pela disciplina. A monitoria 
compreende o exercício de atividades junto ao docente responsável por disciplina ou por atividade prevista no currículo do 
curso com objetivo de fomentar vocações acadêmicas e estreitar a cooperação entre professores e acadêmicos no processo 
ensino/aprendizagem. 
Estágio não obrigatório. Estágio extracurricular desenvolvido na área do curso, ou em áreas afins, devidamente registrado na 
Instituição. Somente será computada a carga horária excedente às horas do Estágio Curricular Supervisionado. Para o 
cômputo destas atividades, o acadêmico deverá apresentar os seguintes documentos: 
a) declaração do profissional responsável pela supervisão direta do estágio, contendo o período, carga horária e análise de 
desempenho do estagiário. 
b) relatório das atividades desenvolvidas. 
Parágrafo único - as atividades do grupo de ensino serão consideradas, no máximo, 120 horas, e os limites para cada atividade 
estão previstos no anexo G.1.  
Art. 6º - Serão consideradas atividades de Pesquisa: 

I. Participação em projeto de pesquisa ou evento técnico-científico. Deverá ser apresentada certidão ou declaração do 
pesquisador responsável pela pesquisa ou pelo evento, atestando a participação do acadêmico, como executor, 
expositor ou debatedor. 

II. Publicação de livros, monografias, artigos, ensaios, textos ou similares. Deverão ser apresentadas as obras que 
tenham sido publicadas, individual ou coletivamente. 
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Parágrafo único - as atividades do grupo de pesquisa serão consideradas, no máximo, 120 horas, e os limites para cada 
atividade estão previstos no anexo 1. 
Art. 7º - Serão consideradas atividades de Extensão: 

I. Projetos e/ou cursos de extensão. Participação em cursos e projetos de extensão e em incluindo cursos de língua 
portuguesa e estrangeira e informática 

II. Projetos de responsabilidade social. Participação em projetos sociais, abertos à comunidade.  
III. Seminários, palestras, congressos, exposições, oficinas ou similares. Comparecimento ou apresentação de trabalhos 

em eventos culturais, técnicos ou científicos, tais como: seminários, congressos, palestras,  
IV. Monografias, dissertações e teses.  Comparecimento em defesas de monografias, de dissertações de mestrado ou de 

teses de doutorado, devidamente comprovado por declaração da respectiva instituição de ensino. Serão atribuídas, 
respectivamente, duas, três e cinco horas, por sessão. 

V. Representação Acadêmica. Correspondem àquelas atividades relacionadas ao exercício pelo acadêmico do cargo de 
representação acadêmica e em órgãos colegiados da ESTÁCIO/FACITEC, devidamente comprovadas por declaração 
específica. 

VI. Parágrafo único: As atividades previstas no grupo de extensão serão consideradas no máximo 120 horas, e os limites 
para cada atividade estão previstos no anexo 1. 

Art. 8º – Formação Complementar 

 Participação em projetos de atualização relacionados aos temas de formação específica previstos no ENADE - Exame 
Nacional de Avaliação do Desempenho dos Estudantes, sendo um mínimo de 30 horas obrigatórias. 

 Participação em projetos de atualização relacionados aos temas de formação geral previstos no ENADE - Exame 
Nacional de Avaliação do Desempenho dos Estudantes, sendo um mínimo de 30 horas, obrigatórias. 

Parágrafo único: As atividades previstas do grupo de formação complementar serão obrigatórias, sendo exigido o mínimo de 
30 horas e limitada ao máximo de 120 horas, conforme estipulado no anexo G.1. 
Art. 9º - Não são consideradas Atividades Complementares: 

I. atividades profissionais, ainda que exclusivamente voltadas ao ensino; 
II. atividades incompatíveis, não interdisciplinares ou não correlatas com o curso; 

III. atividades realizadas em períodos anteriores ao ingresso no curso; 
IV. atividades ocorridas no período em que o acadêmico estiver com sua matrícula trancada ou cancelada; 
V. atividades desenvolvidas nas disciplinas do curso computadas para a integralização da carga horária prevista na matriz 

curricular.  
 

CAPÍTULO III 
DO ACOMPANHAMENTO E DO CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 10 - É de competência do Coordenador do Curso a aprovação das horas de Atividades Complementares, por acadêmico, 
de acordo com as horas constantes da documentação apresentada, dentro dos tipos e limites fixados neste Regulamento. 
Art. 11 - O requerimento das Atividades Complementares deverá ser feito no protocolo da Faculdade. 
O requerimento deverá ser instruído com as cópias autenticadas dos certificados. 
A Secretaria Acadêmica encaminhará o processo à Coordenação do Curso que analisará a solicitação e anexará planilha de 
aproveitamento das atividades apresentadas pelo acadêmico. 
É de exclusiva responsabilidade do acadêmico toda documentação protocolizada, devendo mantê-la consigo até o término do 
curso, para eventual necessidade de comprovação. 
Art. 12 - O registro da carga horária cumprida para integralização das atividades complementares ficará sob a 
responsabilidade da Secretaria Acadêmica.   
 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 13 - As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer semestre ou período letivo, inclusive no 
período de férias escolares, sem prejuízo para o acadêmico.  
Art. 14 - O acadêmico é livre para escolher os grupos e os subgrupos de Atividades Complementares que deseja desenvolver, 
para completar a totalidade das horas exigidas pelo curso, vedado o preenchimento da carga horária mínima com um só tipo 
de atividade dentre as explicitadas neste regulamento. 
Art. 15 - Os acadêmicos que ingressarem no curso por transferência de outras instituições poderão ter aproveitamento 
integral da carga horária em Atividades Complementares que já tenham sido devidamente computadas em seu histórico ou 
documento equivalente, segundo as normas vigentes na instituição de origem. 
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Art. 16 - Outras atividades não contempladas neste regulamento serão avaliadas por um conselho composto pelo 
coordenador e dois professores do curso. 
Art. 17 - O disposto na presente resolução se sujeita às normas previstas no regimento geral de atividades complementares da 
ESTÁCIO/FACITEC. 
Art. 18 - A apresentação da comprovação das atividades realizadas deve ocorrer até 30 dias antes da conclusão do último 
semestre do curso. A não apresentação implicará na impossibilidade de colação de grau e, o (a) acadêmico (a) deverá se 
matricular no semestre subsequente. 
Art. 19 - Constará no histórico escolar do acadêmico a carga horária máxima exigida para o curso, conforme previsto no Art. 3º 
desta resolução. A apresentação de comprovação de carga horária além da prevista nesta resolução não constará nos registros 
do (a) acadêmico (a). 
Art. 20 - Os casos omissos são resolvidos pela Direção-Geral, ouvida a Direção Acadêmica e a Coordenação do Curso. 
Art. 21 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e assegurados os 
direitos dos acadêmicos que protocolizaram requerimento para comprovação do cumprimento da carga horária total prevista 
na resolução anterior até a presente data. 
 

CONSU/ESTÁCIO/FACITEC/Taguatinga-DF, 28 de agosto de 2012. 
 
 

Bráulio Pereira Lins 
Diretor-Geral da ESTÁCIO/FACITEC 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO G.1: REGULAMENTO INSTITUCIONAL PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
QUADRO ENUNCIATIO DE VALORES EM HORAS ATRIBUÍDAS A CADA GRUPO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES – CARGA HORÁRIA MÁXIMA 

n.º Atividades Relacionadas ao Curso Especificações 
Limite 
por 
Grupo 

1 ENSINO 

Cursos nas áreas do curso 
No máximo 
80h 

120 Monitoria 
No máximo 
60h 

Estágio não obrigatório 
No máximo 
80h 

2 PESQUISA 

Participação em projeto de pesquisa ou evento 
técnico-científico 

No máximo 
80h 

120 
Publicação de livros, monografias, artigos, ensaios, 
textos ou similares 

No máximo 
80h 

3 EXTENSÃO 

Projetos e/ou cursos de extensão 
No máximo 
80h 

120 

Projetos de responsabilidade social  
No máximo 
40h 

Seminários, palestras, congressos, exposições, oficinas 
ou similares 

No máximo 
80h 

Monografias, dissertações e teses 
No máximo 
20h 

Representação Acadêmica 
No máximo 
40h 

4 
Preparatórias 

Cursos de atualização em temas de Formação Geral 
oferecidos pela ESTÁCIO/FACITEC 

No mínimo 
30h 

120 

Cursos de atualização em temas de Formação 
Específica do Curso oferecidos pela ESTÁCIO/FACITEC 

No mínimo 
30h 

120 

 
 

CONSU/ESTÁCIO/FACITEC/Taguatinga-DF, 28 de agosto de 2012. 
 
 

Bráulio Pereira Lins 
Diretor-Geral da ESTÁCIO/FACITEC 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO H: REGULAMENTO INSTITUCIONAL PARA ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 
RESOLUÇÃO N.º /2009 DE 15/07/2009 

 
“Aprova o Regulamento de Estágio Supervisionado da Faculdade de Ciências 
Sociais e Tecnológicas - ESTÁCIO/FACITEC” 

 
O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS – ESTÁCIO/FACITEC, na qualidade de Presidente do 
Conselho Superior, no uso de suas prerrogativas legais, considerando decisão unânime do colegiado, realizada no dia 
15/07/2009, RESOLVE: 
 
Aprovar o Regulamento de Estágio Supervisionado da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas – ESTÁCIO/FACITEC, em 
consonância com a Lei N° 11788, de 25 de setembro de 2008, nos termos abaixo expostos. 
 

TÍTULO I 
DO ESTÁGIO E SUAS FINALIDADES 

Art. 1º. Os Estágios Supervisionados da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas - ESTÁCIO/FACITEC existem em 
consonância com a Lei N° 11788, de 25 de setembro de 2008.  
Parágrafo único: Os estágios constantes deste Regulamento são considerados supervisionados, conforme a definição do Art. 
1º da lei acima mencionada: 

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 
preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em 
instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e 
dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 
(BRASIL, 2008).  

E do parágrafo 1º do Art. 3º da mesma lei, que define: 
O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo pelo 
professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por 
vistos nos relatórios referidos no inciso IV do caput do art. 7º desta Lei e por menção de aprovação 
final. (BRASIL, 2008).  

Art. 2°. Os estágios supervisionados dos cursos superiores oferecidos pela ESTÁCIO/FACITEC visam ao aprendizado de 
competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando 
para a vida cidadã e para o trabalho, tendo, ainda, as seguintes finalidades: 

I. proporcionar ao aluno a oportunidade de vivenciar, em ambientes organizacionais, as teorias discutidas no ambiente 
acadêmico, analisando situações e propondo mudanças;  

II. proporcionar aos alunos oportunidades de reconhecer suas habilidades e de  desenvolvê-Ias de acordo com os seus 
projetos pessoais e profissionais; 

III. atenuar o impacto da passagem da vida de estudante para a vida profissional, oferecendo a oportunidade de conhecer 
as filosofias, diretrizes, forma de organização e funcionamento das organizações;  

IV. incentivar o aluno a realizar pesquisas e buscar soluções para os problemas detectados no dia-a-dia das instituições;  
V. facilitar o processo de atualização de conteúdos disciplinares, proporcionando inovações e ajustes perante à realidade 

vivenciada nos projetos de estágios. 
Art. 3º. Os estágios fazem parte dos projetos pedagógicos dos cursos, além de integrarem os itinerários formativos dos 
educandos. Tais estágios podem ser obrigatórios ou não obrigatórios, conforme determinação das diretrizes curriculares da 
etapa, modalidade ou área de ensino, e do projeto pedagógico do curso. 
§ 1º Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e 
obtenção do diploma.  
§ 2º Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória.  
§ 3º As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação superior, desenvolvidas pelo estudante, 
somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão no projeto pedagógico do curso.   
Art. 4º. Os estágios obrigatórios e os não obrigatórios não criam vínculos empregatícios de qualquer natureza, desde que 
sejam observados os seguintes requisitos:  
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I. matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior, atestados pela instituição de ensino; 
II. celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino; 

III. compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio com aquelas previstas no termo de compromisso. 
§ 1º O descumprimento de quaisquer incisos deste artigo ou de qualquer obrigação contida no termo de compromisso 
caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e 
previdenciária.  
 

TÍTULO II 
DA FORMA DE REALIZAÇÃO 

Art. 5°. Caberá à Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas - ESTÁCIO/FACITEC, por meio de sua Diretoria Acadêmica, das 
Coordenações dos Cursos e da Coordenação de Estágios, prover os meios necessários à obtenção e ao desenvolvimento 
pedagógico do Estágio Supervisionado Obrigatório (ESO) e do Estágio Supervisionado Não obrigatório (ENO).  
Art. 6°. O estágio supervisionado deverá ser realizado por meio de pessoas jurídicas de direito público ou privado e dos órgãos 
da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer Poder da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, bem como por profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos de 
fiscalização profissional, que estejam aptos a proporcionar ao aluno um ambiente de trabalho que atenda às finalidades 
constantes do artigo 2° deste Regulamento. 
Parágrafo único: As entidades de que trata o caput deste artigo deverão estar devidamente credenciadas junto à Faculdade de 
Ciências Sociais e Tecnológicas - ESTÁCIO/FACITEC ou junto aos agentes de integração com os quais a ESTÁCIO/FACITEC tenha 
firmado convênio.  
Art. 7°. A participação do aluno em projetos de interesse da Instituição ou da comunidade, que sejam propostos pela 
Coordenação do Curso, poderá ser considerada como estágio supervisionado.  
Art.8°. O estágio supervisionado será precedido da celebração do Termo de Compromisso entre o estudante e a empresa com 
a intervenção da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas - ESTÁCIO/FACITEC, por meio da sua Diretoria Acadêmica, da 
Coordenação do Curso em que o aluno esteja matriculado e da Coordenação de Estágios, exceto nos casos previstos no artigo 
7º.  
Art. 9°. O aluno que exercer atividades profissionais nas áreas correlatas ao seu curso, na condição de empregado 
devidamente registrado, autônomo ou empresário, poderá ter tais atividades consideradas como estágio.  
§ 1° A aceitação do exercício das atividades profissionais mencionadas no caput deste artigo, como estágio, dependerá de 
decisão do Professor Orientador de Estágio do Curso, que levará em consideração a adequação do tipo de atividade constante 
no Plano de Atividades de Estágio com as atividades preconizadas no Plano de Estágio Integrado à Proposta Pedagógica do 
Curso.  
§ 2° Ao requerer o aproveitamento das suas atividades profissionais como estágio  supervisionado, o aluno deverá apresentar: 

I. se empregado, cópia da parte da Carteira de Trabalho e Assistência Social (CTPS), na qual fiquem caracterizadas a 
situação funcional e a descrição das atividades que exerce, que constarão do Plano de Atividades de Estágio; 

II. se autônomo, comprovante do registro na respectiva Região Administrativa e a descrição das suas atividades, que 
constarão do Plano de Atividades de Estágio; 

III. se empresário, cópia do Contrato Social da empresa do aluno e a descrição das atividades que executa, que constarão 
do Plano de Atividades de Estágio.  

Art. 10. A supervisão de todo e qualquer estágio pela ESTÁCIO/FACITEC não significará o estabelecimento de vínculo 
empregatício de qualquer natureza.  
Art. 11. A jornada das atividades de estágio do estudante deverá ser compatível com o seu horário escolar.  
Art. 12.  A jornada das atividades de estágio será definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente 
e o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo de compromisso, ser compatível com as atividades 
escolares e não ultrapassar a 6 (seis) horas diárias, totalizando 30 (trinta) horas semanais. 
§ 1º  O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, 
poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que previsto no Projeto Pedagógico do Curso. 
§ 2º Como a ESTÁCIO/FACITEC adota verificações de aprendizagem periódicas  e finais, nos períodos de avaliação, a carga 
horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, segundo estipulado no termo de compromisso, para garantir o bom 
desempenho do estudante. 
Art. 13.  A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder a 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de 
estagiário portador de deficiência. 
 

TÍTULO III 
DA MATRÍCULA NA DISCIPLINA 
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Art. 14. A matrícula na disciplina Estágio Curricular Supervisionado poderá ocorrer em qualquer período, desde que o aluno 
tenha cumprido, no mínimo, 60 % (sessenta por cento) do total de créditos exigidos pela grade curricular do curso.  
§ 1° As disciplinas em que o aluno estiver cursando contarão para a totalização do cálculo acima, excetuando-se os créditos 
referentes à disciplina Estágio Supervisionado.  
§ 2º A matrícula na disciplina Estágio Supervisionado fica condicionada à oferta da mesma.  
 

TÍTULO IV 
DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO 

Art. 15. O Estágio Supervisionado terá carga-horária mínima que atenda ao currículo do curso e que observe a legislação 
vigente.  
§ 1°. As cargas horárias poderão ser distribuídas conforme se segue:  
I - Aprovação do Plano de Estágio; 
II - Atividades na instituição concedente;  
III - Elaboração e apresentação do Relatório Final.  
§ 2°. A distribuição a que se refere o § 1° deverá ser comunicada à Coordenação de Estágios.  
Art. 16. O Plano de Estágio deverá ser aprovado pela Coordenação de Estágios, depois de analisado pelo professor orientador. 
Art. 17. O Estágio Supervisionado poderá ser desenvolvido em mais de uma empresa, desde que autorizado pelo Coordenador 
de Estágios.  
Art. 18. A complementação do estágio que tenha sido interrompido poderá ocorrer na mesma empresa ou em alguma similar. 
Para tanto, deverá ser aprovado novo Plano de Estágio e firmado novo Termo de Compromisso.  
Art. 19. O tempo do Estágio Supervisionado começa a ser contado a partir da aprovação do Plano de Estágio, conforme artigo 
16 deste Regimento.  
Art. 20. O aluno que não cumprir as atividades do Estágio Supervisionado, nas datas estabelecidas pela Coordenação de 
Estágios e constantes do Plano de Estágio, não poderá concluir a disciplina, sendo considerado reprovado naquele período 
letivo.  
 

TÍTULO V 
DO DESLIGAMENTO DO ESTÁGIO 

Art. 21. O desligamento do estagiário ocorrerá automaticamente ao término do contrato. 
Art. 22. O estagiário poderá ser desligado da empresa antes do encerramento do período previsto, nos seguintes casos:  

I. a pedido do estagiário, com aquiescência do Coordenador do Curso e com as devidas comunicações à empresa e à 
Coordenação de Estágios da ESTÁCIO/FACITEC;  

II. por iniciativa da empresa.  
 

TÍTULO VI 
DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

Art. 23. O acompanhamento do estágio será feito pelo Professor Orientador por meio de:  
I. reuniões de acompanhamento entre Professor Orientador e aluno estagiário;  

II. visitas às empresas que possuam alunos da ESTÁCIO/FACITEC como estagiários;  
III. relatórios parciais dos estagiários.  

Art. 24. A avaliação do estágio será realizada pela Coordenação de Estágios, levando-se em conta pelo menos os seguintes 
itens:  

I. avaliação do Supervisor do Estágio;  
II. avaliação do Professor Orientador;  

III. relatório final.  
§ 1° Será considerado aprovado o aluno que obtiver nota final igual ou superior a 5,0 (cinco) pontos.  
Art. 25. O Relatório Final será avaliado e assinado pelo Professor-Orientador com base nos seguintes aspectos:  

I. compatibilidade do trabalho executado com o Plano de Estágio; 
II. qualidade do trabalho e apresentação do relatório; 

III. capacidade criativa e inovadora demonstrada no trabalho e no relatório.  
Parágrafo único: O Relatório Final, após a avaliação do Professor-Orientador, deverá ser encaminhado à Secretaria que o 
arquivará na pasta do aluno.  
Art. 26. Os Relatórios deverão ser elaborados de acordo com os modelos adotados pela ESTÁCIO/FACITEC.  
Art. 27. As datas para a entrega dos relatórios deverão constar no Plano de Estágio de cada aluno, que só terá validade após 
ter sido devidamente aprovado.  



 

     

 

 

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 

     

 

 

 

   

   

 
    

     

Parágrafo único: As datas a que se referem o caput deste artigo deverão ser definidas quando da aprovação do Plano de 
Estágio. 
 

TÍTULO VII 
DAS ATRIBUIÇÕES DAS PARTES 

 
CAPÍTULO I 

DA COORDENAÇAO DE ESTÁGIOS DA ESTÁCIO/FACITEC 
Art. 28. Compete à Coordenação de Estágios da ESTÁCIO/FACITEC:  

I. identificar oportunidades de estágios;  
II. promover a integração do estagiário com a situação do estágio;   

III. proceder o encaminhamento dos alunos candidatos aos estágios; 
IV. fornecer ao estagiário os formulários dos Estágios;  
V. aprovar o Plano de Estágio do aluno;  

VI. celebrar  convênios com  agentes de integração, quando assim julgar necessário;  
VII. realizar a avaliação final, efetuar o lançamento das notas finais do estágio e encaminhá-Ias à secretaria;  

VIII. atuar, como interveniente, no ato da celebração do Termo de Compromisso, entre a empresa e o estagiário;      
IX. bem como fornecer as informações legais e administrativas sobre os estágios. 

 
CAPÍTULO II 

DAS COORDENAÇÕES DE CURSO 
Art. 29. Compete ao Coordenador de Curso:  

I. indicar o nome do Professor Orientador de estágio; 
II. promover a substituição do Professor Orientador, quando do seu impedimento;  

III. indicar, quando necessário e tendo em vista as características de cada curso, um professor para auxiliar o Professor 
Orientador  no acompanhamento do processo do Estágio, que será designado como Professor Auxiliar de 
Acompanhamento de Estágio.  

 
CAPÍTULO III 

DO PROFESSOR ORIENTADOR 
Art. 30. Incumbe ao Professor Orientador:  

I. orientar o aluno na elaboração do Plano de Estágio, na realização do estágio, e na elaboração do Relatório Final;  
II. proceder o acompanhamento do estágio conforme disposto no capítulo VI; 

III. efetuar a avaliação do Relatório Final e emitir a avaliação final;  
IV. contribuir para a integração entre a ESTÁCIO/FACITEC e a empresa concedente do estágio; 
V. realizar visitas às empresas em que o aluno esteja estagiando;  

VI. participar das reuniões com Coordenador do Curso e com o Professor Auxiliar de Acompanhamento de Estágio;  
 

CAPÍTULO IV 
DA PARTE CONCEDENTE 

Art. 31. Compete á instituição concedente: de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica e 
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como por profissionais 
liberais de nível superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, que possam 
oferecer estágio, observadas as seguintes obrigações: 
I – celebrar termo de compromisso com a ESTÁCIO/FACITEC e o educando, zelando por seu cumprimento;  
II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional e 
cultural;  
III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento 
desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;  
IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado, 
conforme fique estabelecido no termo de compromisso;  
V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades 
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;  
VI – manter a disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;  
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VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória 
ao estagiário.  
 

 
 
 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 32.  O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a 
sua concessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de estágio não obrigatório.  
§ 1º  A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre outros, não caracteriza vínculo 
empregatício.  
§ 2º Poderá, o educando, inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do Regime Geral de Previdência Social.  
Art. 33. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano e período de recesso 
de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.  
§ 1º O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de 
contraprestação. 
§ 2º  Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração 
inferior a 1 (um) ano.  
Art. 34. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua implementação de 
responsabilidade da parte concedente do estágio. 
Art. 35. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Direção-Geral, ouvida a Direção Acadêmica e as 
Coordenações de Curso e de Estágios. 
Art. 36. O presente Regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Taguatinga, DF, 15 de julho de 2009. 
 

Bráulio Pereira Lins 
Diretor-Geral da ESTÁCIO/FACITEC 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO I: REGULAMENTO DO LABORATÓRIO ATELIÊ DE PROJETOS 

 
 

RESOLUÇÃO CONSU N.º 04/2013 DE 15/04/2013. 
 

“Aprova o Regulamento do Laboratório de Ateliê de Projetos da 
Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas – ESTÁCIO/FACITEC.” 

 
O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS – ESTÁCIO/FACITEC, na qualidade de Presidente do 
Conselho Superior, no uso de suas prerrogativas legais e considerando decisão unânime do colegiado, realizada no dia 
15/04/2013, 
 
RESOLVE:  
Art.1º. Aprovar o Regulamento do Laboratório de Atelier de Projetos da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológica – 
ESTÁCIO/FACITEC, nos termos abaixo expostos. 
 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 2º. O Laboratório de Atelier de Projetos é um espaço destinado às atividades de natureza didático-pedagógica, onde se 
encontram materiais e equipamentos devidamente organizados, servindo de complemento aos acadêmicos na busca pela 
informação e pelo conhecimento.  
Art. 3º. Este Laboratório tem por finalidade atender à comunidade acadêmica, permitindo aos seus usuários a prática de 
atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa, à extensão, aos projetos sociais e ao desenvolvimento do conhecimento.  
Art. 4º. O Laboratório é de natureza instrumental, destinando-se ao desenvolvimento de atividades curriculares e devem 
atender às instruções específicas. 
 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

Art. 5º. O Laboratório de Atelier de Projetos possui como objetivos: 
Atender as necessidades dos cursos da ESTÁCIO/FACITEC. 

I. Proporcionar suporte ao desenvolvimento acadêmico do usuário/aluno, como complemento às disciplinas dos cursos. 
II. Prover recursos e serviços com a finalidade de apoiar às atividades acadêmicas que necessitem do laboratório, 

oriundas dos cursos e demais setores da Faculdade. 
III. Fornecer aos docentes equipamentos e materiais para as práticas e experimentos acadêmicos que lhes permitam 

aperfeiçoar as atividades do curso, proporcionando o desenvolvimento das habilidades e sedimentação dos 
conhecimentos. 

IV. Fornecer aos docentes o devido apoio para as aulas. 
 

CAPÍTULO III 
DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 6º. As atividades laboratoriais devem desenvolver nos alunos, entre outras, as seguintes competências: 
I. Manipular com correção e respeito por normas de segurança materiais e equipamentos. 

II. Desenvolver o respeito pelo cumprimento de normas de segurança, normas gerais de proteção ambiental e pessoal. 
III. Desenvolver as competências e habilidades previstas nos ementários das disciplinas que utilizam o laboratório em 

conformidade com os projetos pedagógicos dos cursos da ESTÁCIO/FACITEC.  
CAPÍTULO IV 

DOS PROFESSORES 
Art. 7º. Competem aos docentes que ministram aulas e/ou treinamentos acadêmicos e de extensão com o uso do Laboratório 
de Atelier de Projetos: 

I. Ter conhecimento deste documento e aplicar as regras previstas para o desenvolvimento das atividades; 
II. Definir, encaminhar, orientar e acompanhar as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no 

laboratório;  
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III. Utilizar o laboratório para ministrar aulas ou promover outro evento se o mesmo estiver previamente alocado para 
sua disciplina; 

IV. Utilizar o Laboratório de Atelier de Projetos mediante reserva antecipada por meio de formulário de reserva, com as 
seguintes providências: 

V. reservar a aula prática com uma semana de antecedência para os casos em que o funcionário dos laboratórios deva 
testar previamente os métodos; 

VI. informar, no formulário de reserva de aula, a necessidade de um operador para equipamentos específicos; 
VII. reservar, com antecedência mínima de 48 horas, os materiais de uso comum existentes no estoque; 

VIII. solicitar com uma semana de antecedência materiais que não fazem parte do acervo dos laboratórios; 
IX. comunicar e planejar experimentos não existentes com antecedência tal que possibilite a efetivação deles; 
X. No decorrer das aulas, o professor é responsável por todos os equipamentos existentes no laboratório devendo 

comunicar à coordenação qualquer evento anormal que envolva materiais e equipamento do laboratório. Comunicar 
irregularidades à Coordenação dos Laboratórios cientificando também a Coordenação do curso; 

XI. Zelar pelo bom uso dos recursos dos laboratórios, orientando seus alunos para que proceda a correta utilização dos 
equipamentos e materiais; 

XII. Acompanhar as atividades dos alunos no laboratório que estiver sob sua responsabilidade não deixando os alunos 
sozinhos nas dependências do laboratório; 

XIII. Orientar o destino final para dos resíduos produzidos durante a realização da aula prática; 
XIV. O professor responsável por um laboratório só poderá deixá-lo durante uma atividade, mediante a presença de um 

funcionário (auxiliar ou técnico) designado pela Coordenação dos Laboratórios; 
XV. Fazer a solicitação formal à sua Coordenação de Curso, dos programas e/ou recursos necessários para as suas 

disciplinas práticas no semestre anterior ao da sua utilização em decorrência do planejamento das atividades; 
XVI. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 
Art. 8º. São responsabilidades do professor no momento do desenvolvimento das atividades no laboratório: 

I. Sensibilizar os alunos para o fato de alguns produtos, “sendo seguros”, poderem formar misturas perigosas com 
outros produtos. 

II. Colocar nos laboratórios os símbolos de aviso e de emergência, além de toda a informação útil para os alunos. 
III. Posicionar os alunos de forma segura e deslocar apenas um número de alunos suportado pelo laboratório. 
IV. Evidenciar aos alunos os locais do equipamento de emergência e os procedimentos em situações de emergência. 
V. Não permitir pastas, mochilas e livros de texto dos alunos nas bancadas de trabalho. 

VI. Quando necessário, fornecer aos alunos equipamentos de proteção individual adequado às operações que estão a 
realizar. 

 
CAPÍTULO V 

DOS USUÁRIOS 
Art. 9º. São usuários do Laboratório: 

I. Acadêmicos regularmente matriculados na Instituição; 
II. Corpo docente e funcionários da Instituição; 

III. Usuários da comunidade externa cadastrados em projeto de extensão da Instituição. 
Parágrafo único. Deixando de fazer parte do quadro funcional da Instituição, o professor é imediatamente descredenciado 
como usuário dos Laboratórios, cabendo ao Diretor Administrativo solicitar ao Departamento de Recursos Humanos a relação 
formal dos desligamentos. 
Art. 10. É direito dos usuários do laboratório: 
I – Receber auxílio no laboratório sempre que estiverem com qualquer dúvida referente à utilização dos recursos disponíveis. 
Art. 11. São deveres dos alunos: 

I. Só entrar no laboratório após autorização do professor. 
II. Zelar pelo patrimônio do Laboratório. 

III. Ater-se ao espaço designado a realização dos experimentos, não interferindo na integridade ou funcionamento de 
equipamentos ou instalações alheias aos interesses específicos. 

IV. Utilizar os equipamentos de proteção individual - EPIs e coletiva - EPCs, quando necessário. 
V. Nunca retirar materiais ou equipamentos do laboratório sem permissão. 

VI. Antes de iniciar qualquer experiência, deve ter-se o cuidado de ler os roteiros e os protocolos experimentais e anotar 
todas as precauções a tomar. 

VII. Evitar colocar dedos, canetas ou quaisquer outros utensílios na boca, principalmente se estiver em contato com as 
mesas de trabalho. 
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VIII. Não colocar substâncias agressivas ao meio ambiente junto à rede de esgotos em locais inadequados; 
IX. Nunca provar ou cheirar diretamente soluções ou produtos. 
X. Todas as lesões e feridas expostas devem estar devidamente protegidas. 

XI. Não manusear equipamento elétrico com as mãos úmidas. 
XII. Lavar cuidadosamente as mãos ou as luvas depois de trabalhar com produtos. 

XIII. Quando tiverem que deslocar ou examinar um equipamento elétrico, devem desligá-lo primeiro. 
XIV. Ser responsável pelos reagentes e equipamentos que estiverem sendo utilizados. 
XV. Utilizar todos os materiais para consumo do laboratório com ponderação evitando o desperdício ou o mau uso; 

XVI. Ao ligar um equipamento elétrico a uma tomada, ter o cuidado de acionar o conector apenas pela parte recoberta por 
material isolador (normalmente plástico); 

XVII. Quando autorizado o uso de qualquer equipamento, verificar a compatibilidade e seleção correta da voltagem do 
aparelho e a voltagem da rede elétrica, e ao término observar se o equipamento está desligado e desconectado da 
rede elétrica; 

XVIII. Apresentar a autorização do professor da disciplina ao Coordenador dos Laboratórios, para realizar atividades práticas 
fora dos horários preestabelecidos; 

XIX. Apresentar a autorização da Coordenação dos Laboratórios de Ensino nos casos em que necessite realizar atividades 
além das que foram previstas em conjunto com o professor; 

XX. Comunicar irregularidades ao professor, ao Coordenador dos Laboratórios, ao funcionário dos Laboratórios ou ao 
Coordenador do curso; 

XXI. Todos os acidentes devem ser imediatamente comunicados e objeto de relatório. 
XXII. Respeitar as normas de segurança; 

XXIII. Conhecer a localização de extintores, da caixa dos primeiros socorros e restante equipamento de proteção; 
XXIV. Não obstruir os locais destinados à livre circulação; 
XXV. No final do trabalho todos os equipamentos utilizados devem ser devidamente arrumados; 

XXVI. Responsabilizar-se pela limpeza e organização do material utilizado na atividade prática. 
Art. 12. Aos usuários, é proibido no Laboratório: 

I. Utilizar aparelhos sonoros; 
II. Fumar, ingerir, portar ou guardar alimentos no laboratório; 

III. Usar, durante as atividades nos laboratórios, qualquer tipo de objetos, bolsas e similares em cima das bancadas; 
IV. Perturbar a ordem e o bom andamento dos trabalhos durante as aulas ou horários de uso geral; 
V. Utilizar qualquer aparelho sem a devida autorização; 

VI. Utilizar qualquer aparelho sem observar as instruções de uso; 
VII. Utilizar impropriamente soluções tóxicas, corrosivas ou outros que causem risco ao meio ou as pessoas que estejam 

nos Laboratórios; 
VIII. Danificar materiais ou equipamentos; 

IX. Remover qualquer tipo de equipamento; 
X. Alterar as configurações dos programas instalados nos computadores; 

XI. Desenvolver qualquer técnica ou prática de laboratório sem a devida autorização ou orientação do professor ou do 
Técnico em Laboratório; 

XII. Utilizar o laboratório para atividades alheias ao ensino e à pesquisa. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA 

Art. 13. Ao realizar uma atividade no Laboratório de Atelier de Projetos, o acadêmico deve ter conhecimento dos 
procedimentos e dos materiais usuais para investigar e analisar um determinado fenômeno que é possível ser estudado na 
prática. É necessário conhecer os equipamentos e os procedimentos operacionais para obter sucesso na realização da 
experiência. 
Art. 14. A utilização do laboratório deve seguir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério 
do Trabalho e Emprego, as quais estão disponíveis nos sites: http://www.mte.gov.br e 
http://www.mte.gov.br/empregador/segsau/ legislacao/normas/ conteudo/nr14/default.asp;  
Art. 15. Deve-se ter conhecimento prévio da utilização e manuseio de equipamentos e ferramentas. 
Art. 16. Utilizar sempre o equipamento de segurança adequado. Deve-se evitar trabalhar com roupas largas, fios, pulseiras ou 
outro tipo de adornos que coloquem em causa a segurança. Pessoas que tenham cabelos longos devem mantê-los presos 
enquanto estiverem no laboratório. 

http://www.mte.gov.br/
http://www.mte.gov.br/Empregador/SegSau/%20Legislacao/Normas/%20conteudo/nr14/default.asp


 

     

 

 

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 

     

 

 

 

   

   

 
    

     

Art. 18. As aulas práticas deverão ter o acompanhamento contínuo do professor ou monitor durante todo o seu 
desenvolvimento. Deverão  ser seguidas as orientações dos professores após a leitura e compreensão de todo o procedimento 
experimental. 
Art. 19. Os estudantes deverão conhecer as regras de segurança, os procedimentos para a utilização de máquinas e 
ferramentas do laboratório e usar os materiais e equipamentos adequados. 
Art. 20. Sempre que o estudante detectar quaisquer anomalias deverá avisar ao professor. Se o não fizer passará ele a ser o 
responsável. 
Art. 21. Os estudantes serão responsabilizados por quaisquer comportamentos negligentes na utilização do material ou 
equipamento de que resultem danos ou acidentes. 
Art. 22. As áreas de circulação e os espaços em torno de equipamentos devem ser dimensionados de forma que o material, os 
trabalhadores e os transportadores mecanizados possam movimentar-se com segurança. 
Art. 23. Os reparos, a limpeza, os ajustes e a inspeção somente podem ser executados com os equipamentos parados, salvo se 
o movimento for indispensável à sua realização. 
Art. 24. Nas áreas de trabalho com máquinas e equipamentos devem permanecer apenas o operador e as pessoas 
autorizadas. 
Art. 25. Utilizar exclusivamente as tomadas elétricas para os fins a que se destinam. Certifique-se da tensão do aparelho antes 
de conectá-la à rede elétrica. Quando não estiverem em uso, os aparelhos devem permanecer desconectados. 
Art. 26. Todo laboratório deve ter sempre a vista uma caixa de primeiros socorros. 
Art. 27. Ao terminar as atividades experimentais, procure deixar os materiais limpos em seus devidos lugares. 
Art. 28. Não utilize equipamentos em que não tenha sido treinado ou autorizado a utilizar. 
Art. 29. Em caso de qualquer emergência os alunos deverão obedecer às orientações dos professores e técnicos responsáveis. 
Em caso de acidente grave, não remover a vítima. Ligar para o Corpo de Bombeiros (193). 
 

CAPÍTULO VII 
DO FUNCIONAMENTO 

Art. 30. O funcionamento do Laboratório de Atelier de Projetos ocorre de segundas a sextas-feiras, das 8h às 12h e de 14h às 
22h50, e aos sábados das 8h às 12h e de 14h às 18h.  
Art. 31. O laboratório poderá funcionar em horários diferentes dos previstos conforme necessidade solicitada previamente à 
Coordenação dos Laboratórios ou após a aprovação de projetos especiais ou de extensão. 
Parágrafo único. O Laboratório não funcionará nos dias em que não houver expediente na Faculdade. Podendo haver 
exceções conforme necessidade solicitada previamente à Coordenação dos Laboratórios e autorizado pela Direção. 
Art. 32. Os laboratórios contarão com um funcionário para executar, organizar e orientar os usuários, estando subordinado à 
Coordenação dos Laboratórios. 
Art. 33. São atribuições do funcionário dos laboratórios: 

I. Zelar pelo funcionamento e pela organização dos Laboratórios; 
II. Responsabilizar-se pelos bolsistas dos Laboratórios; 

III. Supervisionar e orientar o correto uso de equipamentos de segurança; 
IV. Zelar pela conservação e pelo uso adequado do patrimônio da ESTÁCIO/FACITEC; 
V. Fiscalizar e controlar o uso de materiais de consumo; 

VI. Administrar as reservas de horário para aulas nos Laboratórios de Ensino; 
VII. Efetuar testes prévios em experiências a serem desenvolvidas pelos estudantes, quando necessário; 

VIII. Acompanhar as atividades desenvolvidas por estagiários de graduação; 
IX. Permitir a operação de equipamentos por estudantes somente após verificar a sua capacitação técnica para a 

operação. 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS RESERVAS PARA DISCIPLINAS PRÁTICAS 

Art. 34. As reservas do laboratório para uso nas disciplinas práticas dos diversos cursos da Instituição deverão ser efetuadas 
com antecedência mínima de 48h, para adequação dos recursos existentes às necessidades de cada disciplina. 
Art. 35. As reservas dos laboratórios ficam condicionadas à existência de disponibilidade e seguirão a ordem das solicitações. 
Art. 36. As reservas devem ser feitas pelo funcionário responsável pelo laboratório indicando: 

I. Horário inicial e final da reserva. 
II. Nome completo de quem reservou. 

III. Curso, turno, turma e disciplina. 
IV. Equipamentos e materiais que pretende utilizar. 
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Art. 37. O usuário pode utilizar o Laboratório sem ter feito reserva, desde que não haja reserva para o momento. Nesse caso, 
devem ser registradas as informações acima antes do início das atividades.  
 

CAPÍTULO IX 
DO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS E PENALIDADES 

Art. 38. O descumprimento ou inobservância de quaisquer regras ou políticas dos serviços, supramencionadas, são 
consideradas faltas graves, podendo, sem prejuízo das ações disciplinares previstas no Regimento Interno da 
ESTÁCIO/FACITEC, redundar na instauração de processos administrativos. 
Art. 39. A ESTÁCIO/FACITEC, objetivando cumprir as regras supramencionadas, reserva-se o direito de, periodicamente, 
verificar a correta utilização e emprego dos equipamentos e recursos. 
Art. 40. Em caso de descumprimento de qualquer item destas normas, poderão ser aplicadas as penalidades: 

I. Advertência verbal; 
II. Advertência formal; 

III. Suspensão do acesso ao laboratório por tempo determinado de acordo com a gravidade da penalidade.  
Art. 41. O desrespeito ao disposto acima estará sujeito às penalidades estabelecidas no regimento geral da ESTÁCIO/FACITEC. 
 

CAPÍTULO X 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 42. O empréstimo ou a transferência de equipamentos e de materiais  deve ser feito por meio de formulário específico, 
autorizado pela Coordenação do curso tendo o consentimento da Coordenação dos Laboratórios. 
Art. 43. Os casos não cobertos detalhadamente por este regulamento serão apreciados pela Direção Geral, e, caso seja 
necessário, em instâncias superiores. 
Art. 44. As Normas que regem o funcionamento do Laboratório de Atelier de Projetos podem sofrer alterações de acordo as 
necessidades da Instituição. As alterações nas normas serão válidas, mediante nova publicação. 
 
 
 

ANTÔNIO CARLOS DE MEDEIROS ROCHA 
DIRETOR-GERAL DA ESTÁCIO/FACITEC 

PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR 
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ANEXO J: REGULAMENTO DO LABORATÓRIO DE CONFORTO AMBIENTAL 

 
RESOLUÇÃO CONSU N.º 01/2013 DE 15/04/2013. 

 
“Aprova o Regulamento do Laboratório de Conforto Ambiental da 
Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas – ESTÁCIO/FACITEC.” 

 
O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS – ESTÁCIO/FACITEC, na qualidade de Presidente do 
Conselho Superior, no uso de suas prerrogativas legais e conSiderando decisão unânime do colegiado, realizada no dia 
15/04/2013. 
 
RESOLVE:  
APROVAR o presente regulamento do Laboratório de Conforto Ambiental da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológica – 
ESTÁCIO/FACITEC, nos termos abaixo expostos. 
 

CAPÍTULO I 
DEFINIÇÃO E OBJETIVOS 

Art.1º – O presente regulamento estabelece as normas de organização e funcionamento do Laboratório de Conforto 
Ambiental da ESTÁCIO/FACITEC.  
Art. 2º – O Laboratório de Conforto Ambiental é um espaço com equipamentos, instrumentos e materiais didáticos 
disponíveis a qualquer servidor da ESTÁCIO/FACITEC e estudantes regularmente matriculados na instituição.  
Art. 3º – Este Laboratório tem como finalidade principal apoiar e contribuir para as atividades didáticas das disciplinas 
previstas no Projeto Pedagógico do Curso da ESTÁCIO/FACITEC, para viabilizar as atividades didáticas.  
 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ATRIBUIÇÕES 

Art. 4º – O Laboratório terá a seguinte estrutura organizacional: Coordenador, Técnico Administrativo e usuários.  
Art. 5º – Os Usuários compreendem professores, monitores, alunos e acadêmicos da ESTÁCIO/FACITEC.  
Art. 6º – O Coordenador é o responsável pelo o Laboratório designado pela Direção Geral, indicado pela Coordenação do 
Curso de Arquitetura e Urbanismo da ESTÁCIO/FACITEC.  
Art. 7º – O Coordenador responderá administrativamente e legalmente a todas as instâncias de controle e fiscalização da 
administração pública.  
Art. 8º – São deveres do Coordenador:  

I. Assegurar que este regimento e as normas do Laboratório sejam cumpridos;  
II. Conservar o patrimônio do Laboratório;  

III. Autorizar por escrito a permanência de usuários no Laboratório fora do horário determinado;  
IV. Autorizar a liberação de qualquer patrimônio do Laboratório, desde que visando o interesse do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo e suas disciplinas, ou mesmo da ESTÁCIO/FACITEC, sendo necessário o envio de uma Circular Interna - CI 
ao Coordenador do Curso e a Direção Administrativa;  

V. Autorizar o uso do Laboratório tanto no caso das atividades de estudo e ensino, como no caso de utilização para 
outros fins (atendimentos de alunos, pesquisas, desenvolvimento de estudos não relacionados com as aulas práticas, 
reuniões, etc.).  

VI. Suspender o direito de uso de um usuário, mesmo se estiver autorizada sua permanência no Laboratório, em caso de 
infração a qualquer regra deste Regulamento;  

VII. Resolver casos não previstos neste Regulamento, juntamente com a Direção Administrativa;  
VIII. Quando necessário, vetar a utilização do Laboratório aos usuários;  

IX. Coordenar e organizar o calendário semestral e horário de funcionamento do Laboratório, assegurando que haja um 
atendimento eficiente aos professores e alunos para as atividades didáticas, assim como para as atividades de 
pesquisa e extensão;  

X. Atualizar periodicamente, a cada semestre letivo, a lista de usuários e monitores que utilizam o Laboratório;  
XI. Cuidar do Laboratório no sentido de gerenciar sua estrutura geral: materiais permanentes e de consumo, 

almoxarifado e instalações, assegurando o funcionamento de cada um desses itens;  
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XII. Encaminhar para a Direção Administrativa a situação de perdas e/ou danos materiais, para averiguar a existência de 
atitude de displicência, negligência, irresponsabilidade ou falta de cumprimento deste Regulamento por parte do 
usuário.  

Art. 9º – O Técnico Administrativo é o responsável pelo controle e manutenção básica do Laboratório.  
Art. 10 – São deveres do Técnico Administrativo:  

I. Manter a disciplina dos usuários dentro do Laboratório, no cumprimento dos horários pré-estabelecidos para aulas, 
monitorias, pesquisa e extensão;  

II. Nunca deixar um usuário sozinho no Laboratório, salvo em casos especiais, com autorização do Coordenador;  
III. Registrar a entrada e saída de materiais, quando em aulas de campo e pesquisa, em manutenção, em empréstimo a 

outros laboratórios e cursos, e outros;  
IV. Registrar, catalogar, conferir e controlar os materiais de consumo, de uso comum e permanente;  
V. Comunicar ao Coordenador qualquer problema ocorrido, bem como a demanda para o funcionamento do Laboratório, 

e mesmo a necessidade de reposição ou acréscimo de materiais do acervo/coleção;  
VI. Preparar as aulas práticas, quando requeridas pelo professor, ainda que incluam atividades extra laboratoriais, como 

por exemplo, coleta de materiais; 
VII. Em caso de aula prática, permanecer no Laboratório, quando solicitado, para auxiliar o professor; 

VIII. Guardar o material utilizado nas aulas práticas, logo após a sua realização;  
IX. Encaminhar para manutenção os equipamentos do Laboratório;  
X. Avaliar, em conjunto com o Coordenador, as situações de perdas ou danos materiais, para averiguar a existência de 

atitude irresponsável, falta de aptidão ou o não cumprimento deste Regulamento por parte do usuário;  
XI. Cumprir e fazer cumprir as normas deste Regulamento;  

XII. Participar de cursos e/ou programas de capacitação que auxilie nas atividades exercidas no Laboratório, desde que 
autorizado e/ou recomendado pelo Coordenador, e/ou Direção Geral da ESTÁCIO/FACITEC.  

Art. 11 – Serão considerados usuários do laboratório todos os acadêmicos regularmente matriculados, professores e 
servidores do ESTÁCIO/FACITEC, desde que previamente autorizados.  
Art. 12 – São deveres dos usuários:  

I. Seguir todas as normas do presente Regulamento;  
II. Ser responsável pelo material, equipamento(s) e/ou instrumento(s) que lhe foi concedido, zelando pela boa utilização 

e funcionamento do mesmo;  
III. O usuário que danificar qualquer um desses materiais, equipamento(s) e/ou instrumento(s) deverá repô-lo(s) nas 

mesmas condições, conforme orientações estabelecidas pelo Coordenador;  
IV. Usar o laboratório sempre com a presença de um Técnico Administrativo e/ou Coordenador ou Professor responsável;  
V. Ser responsável pelas atividades didático-administrativas.  

CAPÍTULO III 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LABORATÓRIO 

Art. 13 – Para fins acadêmicos poderão ser desenvolvidas as seguintes atividades:  
Atividades didáticas (Aulas práticas, monitoria, projetos de disciplina, etc.);  

I. Projetos de pesquisa;  
II. Projetos de extensão;  

III. Atividades extraclasse.  
Parágrafo Único. As atividades didáticas têm prioridade para o uso do Laboratório.  
Art. 16 – O uso dos equipamentos do Laboratório é apenas para seu propósito designado;  
Art. 17 – As seguintes atividades não poderão ser desenvolvidas no Laboratório:  

 A utilização de equipamentos e recursos disponíveis para fins recreativos ou para desenvolver conteúdos denegrindo a 
imagem de qualquer pessoa ou instituição;  

 A execução de atividades e serviços que não façam parte do conteúdo de disciplinas ministradas e projetos de 
pesquisa e extensão desta instituição;  

 Qualquer atividade que conflita com os objetivos do Laboratório, descritos no Capítulo I.  
Art. 18 – Não será permitida a permanência de usuários no Laboratório durante as aulas sem que esses estejam devidamente 
matriculados na disciplina, a não ser com autorização do Coordenador.  
Art. 19 – Não será permitida a permanência de usuários no Laboratório, quando esses não estiverem trabalhando diretamente 
nas atividades das quais estão cadastrados.  
Art. 20 – É permitido o uso do Laboratório como ambiente de estudo em grupo e/ou para reuniões desde que com a devida 
autorização do Coordenador e sem prejuízo das atividades exclusivas do Laboratório.  
Art. 21 – Os usuários devem respeitar o horário de funcionamento do Laboratório pré-estabelecido pelo Coordenador;  
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Art. 22 – É terminantemente proibido comer, beber e fumar dentro do Laboratório.  
 

CAPÍTULO IV 
ACESSO AO LABORATÓRIO 

Art. 23 – O cadastro é realizado junto ao Coordenador.  
Art. 24 – O cadastro é específico para os alunos que participam de projetos de pesquisa, ensino, extensão e monitoria (caso 
seja necessário o uso do laboratório).  
Parágrafo Único. Professores e servidores da ESTÁCIO/FACITEC também necessitam de cadastro.  
Art. 25 – Apenas alunos cadastrados terão acesso ao laboratório fora do horário de funcionamento, desde que com 
autorização do Coordenador.  
Art. 26 – O horário de funcionamento do Laboratório estará fixado na entrada do mesmo.  
Art. 27 – Somente terá acesso ao Laboratório o pessoal devidamente autorizado pelo Coordenador através de listagem 
periodicamente atualizada.  
 

CAPÍTULO V 
DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

Art. 28 – O uso de materiais e equipamentos terá prioridade para as aulas práticas, podendo ser utilizados em projetos de 
pesquisa e extensão, caso previamente autorizado pelo Coordenador.  
Parágrafo Único. Os materiais adquiridos para pesquisa deverão ser acondicionados nos espaços reservados para os 
professores ou em locais definidos junto aos técnicos, para que não sejam utilizados para outros fins.  
Art. 29 – Materiais comuns do Laboratório, seja de consumo ou permanente, não deverão ser guardados ou reservados, em 
hipótese alguma, para uso exclusivo de um professor.  
Art. 30 – A utilização de materiais é de inteira responsabilidade do usuário, devendo ser acondicionado logo após sua 
utilização.  
Art. 31 – Após a utilização dos equipamentos, materiais e instrumentos, os mesmos deverão estar limpos e em perfeitas 
condições de uso futuro.  
Art. 32 – O empréstimo de equipamentos, materiais e instrumentos será realizado mediante autorização do Coordenador, do 
preenchimento do termo de responsabilidade e com a anuência do Diretor Administrativo.  
Art. 33 – Caso comprovada alguma avaria e/ou depredação de mobiliário e/ou equipamentos por parte dos usuários ou 
técnico administrativo, este fica obrigado ao ressarcimento nas mesmas condições.  
 

CAPÍTULO VI 
DAS PENALIDADES 

Art. 34 – O descumprimento ou inobservância de quaisquer regras ou políticas dos serviços, supramencionados, são 
considerados faltas graves, podendo, sem prejuízo das ações disciplinares previstas no Regimento Interno da 
ESTÁCIO/FACITEC, redundar na instalação de processos administrativos. 
Art. 35 – À ESTÁCIO/FACITEC, objetivando cumprir as regras supramencionadas, reserva-se o direito de, periodicamente, 
verificar a correta utilização e emprego dos equipamentos e recursos. 
Art. 36 – Em caso de descumprimento de qualquer item desta norma, poderão der aplicadas as penalidades: 
Advertência verbal; 
Advertência formal; 
Suspensão do acesso ao laboratório por tempo determinado de acordo com a gravidade de penalidade. 
Art. 37 – O desrespeito ao disposto acima estará sujeito às penalidades estabelecidas no Regimento Interno da 
ESTÁCIO/FACITEC. 
 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 38 - Os casos não cobertos detalhadamente por este regulamento este regulamento serão apreciados pela Direção Geral 
e, caso seja necessário, em instâncias superiores. 
Art. 39 – As normas que regem o funcionamento do laboratório de conforto ambiental podem sofrer alterações de acordo as 
necessidades da IES e essas alterações serão válidas, mediante nova publicação. 
Art. 40 – Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

Taguatinga-DF, 15 de abril de 2013. 
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ANTÔNIO CARLOS DE MEDEIROS ROCHA 
DIRETOR-GERAL DA ESTÁCIO/FACITEC 

PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR 
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ANEXO K: REGULAMENTO DO LABORATÓRIO DE HABITAÇÃO E ESCRITÓRIO MODELO 

 
RESOLUÇÃO CONSU N.º 02/2013 DE 15/04/2013. 

 
“Aprova o Regulamento do Laboratório de Habitação e Escritório Modelo 
da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas – ESTÁCIO/FACITEC.” 

 
O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS – ESTÁCIO/FACITEC, na qualidade de Presidente do 
Conselho Superior, no uso de suas prerrogativas legais e considerando decisão unânime do colegiado, realizada no dia 
15/04/2013. 
 
RESOLVE:  
APROVAR o presente regulamento do Laboratório de Habitação e Escritório Modelo da Faculdade de Ciências Sociais e 
Tecnológica – ESTÁCIO/FACITEC, nos termos abaixo expostos. 
 

CAPÍTULO I 
DEFINIÇÃO E OBJETIVOS 

Art.1º – O presente regulamento estabelece as normas de organização e funcionamento do Laboratório de Habitação e 
Escritório Modelo da ESTÁCIO/FACITEC.  
Art. 2º – O Laboratório de Habitação e Escritório Modelo é um espaço com equipamentos, instrumentos e materiais didáticos 
disponíveis a qualquer servidor da ESTÁCIO/FACITEC e estudantes regularmente matriculados na instituição.  
Art. 3º – Este deve ser o equipamento de interlocução entre escola e cidade, sociedade. Por meio do Escritório Modelo, o 
aluno terá a oportunidade de se aproximar das práticas profissionais e assim preparar-se para o seu ingresso no mercado de 
trabalho.  
 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

Art. 4º - O Laboratório de Habitação e Escritório Modelo tem como objetivos principais o aprimoramento da formação de 
qualificação de recursos humanos nas áreas ligadas a Arquitetura e Urbanismo, por meio da realização de atividades de 
estudos, pesquisas, prestação de serviços de consultoria e assessoria e serviços tecnológicos que integrem projetos, convênios 
ou parcerias de interesse do Curso de Arquitetura e Urbanismo com a própria IES, com outras instituições ou com outros 
interessados, visando o desenvolvimento de serviços e a melhoria da qualidade das atividades acadêmicas do Curso. 
Art. 5º - Como objetivos específicos propõem-se: 

I. Prestar serviços na área interdisciplinar de arquitetura e urbanismo através de convênios ou contratos de serviços; 
II. Realizar pesquisas próprias ou em convênios com outras instituições; 

III. Colaborar no funcionamento do curso de graduação de Arquitetura e Urbanismo e na criação e funcionamento de 
cursos de pós-graduação, extensão e treinamento, nas áreas de sua especialidade; 

IV. Colaborar nos programas de pesquisa, extensão e ensino nas áreas de sua especialidade; 
V. Colaborar com os demais órgãos da instituição por solicitação das unidades em geral; 

VI. Executar ensaios em materiais em conformidade com as normas brasileiras vigentes e dentro de um programa de 
gestão da qualidade; 

VII. Contribuir para a sustentabilidade do ensino de graduação/pós-graduação e da extensão, disponibilizando o apoio de 
sua infraestrutura laboratorial e técnica. 

 
CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
Art. 4º - O Laboratório de Habitação e Escritório Modelo é composto por:  

I. Coordenador  
II. Técnico Administrativo  

Art. 5º - O Coordenador é o responsável pelo laboratório, sendo indicado pelo Conselho Superior - CONSU. O Coordenador em 
exercício do Laboratório de Habitação e Escritório Modelo deve ser professor do curso de Arquitetura e Urbanismo. 
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§ 1º- O Coordenador é o responsável direto pelo laboratório e, portanto responde administrativa e legalmente em todas as 
instâncias de fiscalização e controle da atividade pública.  
§ 2º - O escritório modelo conta com uma equipe de professores representantes das principais áreas de interesse do curso. 
Deste modo, consegue-se obter respaldo técnico para todo e qualquer projeto desde que relevante. Os princípios normativos 
adotados pelo Laboratório de Habitação e Escritório Modelo opõem-se completamente ao conceito de empresa júnior, uma 
vez que busca-se atender à comunidade sem qualquer remuneração. 
Art. 6º - Ao Coordenador compete:  

I. Representar o Laboratório de Habitação e Escritório Modelo nas reuniões sempre que requisitado;  
II. Implementar as decisões do Laboratório de Habitação e Escritório Modelo;  

III. Cumprir e fazer cumprir as decisões normativas do Laboratório do Habitação e Escritório Modelo;  
IV. Presidir reuniões internas;  
V. Zelar pela qualidade dos equipamentos, materiais e espaço físico;  

VI. Encaminhar à Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo os relatórios, atas e documentos solicitados nos 
prazos determinados;  

VII. Encaminhar à Direção Administrativa solicitações de manutenção de ferramentas e equipamentos danificados.  
Art. 7º - O Coordenador conta com a atuação de um Técnico Administrativo, que deverá estar disponível para auxílio às 
dúvidas e apoio às atividades relacionadas com as ações próprias do laboratório.  
Parágrafo Único - Não é atribuição do Coordenador, Professores, Técnico Administrativo, a realização parcial ou total de 
trabalhos para os alunos, mas sim prestar auxílio, orientando-os em relação à utilização dos recursos disponíveis. 
 

CAPÍTULO III 
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Art. 7º – As atividades desenvolvidas têm como foco incentivar o aluno na produção profissional consciente e ética, ao realizar 
projetos que promovam discussões críticas sobre o papel do arquiteto e urbanista, relacionados, por exemplo, às políticas 
públicas relacionadas, déficit habitacional, desenvolvimento sustentável, acessibilidade, entre outras. 
Art. 8º – Não será permitida a permanência de usuários no Laboratório durante as aulas sem que esses estejam devidamente 
matriculados na disciplina, a não ser com autorização do Coordenador.  
Art. 9º – Não será permitida a permanência de usuários no Laboratório, quando esses não estiverem trabalhando diretamente 
nas atividades das quais estão cadastrados.  
Art. 10 – É permitido o uso do Laboratório como ambiente de estudo em grupo e/ou para reuniões desde que com a devida 
autorização do Coordenador e sem prejuízo das atividades exclusivas do Laboratório.  
Art. 11 – Os usuários devem respeitar o horário de funcionamento do Laboratório pré-estabelecido pelo Coordenador;  
Art. 12 – É terminantemente proibido comer, beber e fumar dentro do Laboratório.  

CAPÍTULO IV 
ACESSO AO LABORATÓRIO 

Art. 13 – O cadastro é realizado junto ao Coordenador.  
Art. 14 – O cadastro é específico para os alunos que participam de projetos de pesquisa, ensino, extensão e monitoria (caso 
seja necessário o uso do laboratório).  
Parágrafo Único. Professores e servidores da ESTÁCIO/FACITEC também necessitam de cadastro.  
Art. 15 – Apenas alunos cadastrados terão acesso ao laboratório fora do horário de funcionamento, desde que com 
autorização do Coordenador.  
Art. 16 – O horário de funcionamento do Laboratório estará fixado na entrada do mesmo.  
Art. 17 – Somente terá acesso ao Laboratório o pessoal devidamente autorizado pelo Coordenador através de listagem 
periodicamente atualizada.  
 

CAPÍTULO V 
DAS PENALIDADES 

Art. 18 – O descumprimento ou inobservância de quaisquer regras ou políticas dos serviços, supramencionados, são 
considerados faltas graves, podendo, sem prejuízo das ações disciplinares previstas no Regimento Interno da 
ESTÁCIO/FACITEC, redundar na instalação de processos administrativos. 
Art. 19 – À ESTÁCIO/FACITEC, objetivando cumprir as regras supramencionadas, reserva-se o direito de, periodicamente, 
verificar a correta utilização e emprego dos equipamentos e recursos. 
Art. 20 – Em caso de descumprimento de qualquer item desta norma, poderão der aplicadas as penalidades: 

I. Advertência verbal; 
II. Advertência formal; 
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III. Suspensão do acesso ao laboratório por tempo determinado de acordo com a gravidade de penalidade. 
Art. 21 – O desrespeito ao disposto acima estará sujeito às penalidades estabelecidas no Regimento Interno da 
ESTÁCIO/FACITEC. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22 - Os casos não cobertos detalhadamente por este regulamento este regulamento serão apreciados pela Direção Geral 
e, caso seja necessário, em instâncias superiores. 
Art. 23 – As normas que regem o funcionamento do laboratório de conforto ambiental podem sofrer alterações de acordo as 
necessidades da IES e essas alterações serão válidas, mediante nova publicação. 
Art. 24 – Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

Taguatinga-DF, 15 de abril de 2013. 
 
 
 

ANTÔNIO CARLOS DE MEDEIROS ROCHA 
DIRETOR-GERAL DA ESTÁCIO/FACITEC 

PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR 
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ANEXO L: REGULAMENTO DA OFICINA DE MAQUETE 

 
RESOLUÇÃO CONSU N.º 05/2013 DE 15/04/2013. 

 
“Aprova o Regulamento do Laboratório Oficina de Maquete da Faculdade 
de Ciências Sociais e Tecnológicas – ESTÁCIO/FACITEC.” 

 
O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS – ESTÁCIO/FACITEC, na qualidade de Presidente do 
Conselho Superior, no uso de suas prerrogativas legais e considerando decisão unânime do colegiado, realizada no dia 
15/04/2013. 
 
RESOLVE:  
APROVAR o presente regulamento do Laboratório Oficina de Maquete da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológica – 
ESTÁCIO/FACITEC, nos termos abaixo expostos. 
 

CAPÍTULO I 
Definições e Objetivos 

Art. 1º - A Oficina de Maquete é um local de apoio acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo, vinculado a Direção 
Administrativa da ESTÁCIO/FACITEC.  
Art. 2º - O objetivo geral do laboratório é viabilizar o trabalho de alunos na experimentação através de modelos, maquetes e 
mocapes, auxiliando todas as disciplinas no desenvolvimento dos trabalhos de curso. Como objetivos específicos:  

I. Apoiar a concretização de aprendizagens significativas, favorecendo a interligação teoria/prática;  
II. Ambientar aulas que favoreçam o desenvolvimento de operações cognitivas, oportunizando o trabalho de 

identificação, descrição, comparação, avaliação, criação, aplicação, de forma a auxiliar os alunos a adquirirem maior 
autonomia intelectual a partir de situações concretas de ensino, explorando diferentes recursos;  

III. Oferecer oportunidades de interação de alunos entre si e com os professores, de forma a colaborar com a 
manutenção de um bom clima de trabalho institucional, através do cultivo da excelência das relações interpessoais;  

IV. Apoiar a realização de atividades práticas que necessitem dos recursos de modelagem e prototipagem tridimensional, 
envolvendo a utilização de softwares específicos, equipamentos e ferramental próprio. 

Art. 3º - A Oficina de Maquete é composta por uma Sala de Trabalho, contendo mesas e equipamentos para confecção de 
modelos e maquetes, aberto para uso discente e docente, desde que não tenham atividades previamente agendadas sendo 
desenvolvidas nos horários.  
Parágrafo Único – A Oficina de Maquete integra o Projeto Pedagógico do curso de Arquitetura e Urbanismo e funciona nos 
turnos matutino e vespertino.  
 

CAPÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 4º - A Oficina de Maquete é composta por:  
I. Coordenador; 

II. Técnico Administrativo. 
Art. 5º - O Coordenador é o responsável pelo laboratório, sendo indicado pelo Conselho Superior - CONSU. O Coordenador em 
exercício da Oficina de Maquete deve ser professor do curso de Arquitetura e Urbanismo. 
Parágrafo Único - O Coordenador é o responsável direto pelo laboratório e, portanto responde administrativa e legalmente 
em todas as instâncias de fiscalização e controle da atividade pública.  
Art. 6º - Ao Coordenador compete:  

I. Representar a Oficina de Maquete nas reuniões sempre que requisitado;  
II. Implementar as decisões da Oficina de Maquete;  

III. Cumprir e fazer cumprir as decisões normativas da Oficina de Maquete;  
IV. Presidir reuniões internas;  
V. Zelar pela qualidade dos equipamentos, materiais e espaço físico da Oficina de Maquete;  

VI. Encaminhar à Direção Administrativa os relatórios, atas e documentos solicitados nos prazos determinados;  
VII. Elaborar os pedidos de compras com orçamentos e encaminhá-los para a Direção Administrativa;  
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VIII. Encaminhar à Direção Administrativa solicitações de manutenção de ferramentas e equipamentos danificados.  
Art. 7º - O Coordenador conta com a atuação de um Técnico Administrativo, que deverá estar disponível para auxílio às 
dúvidas e apoio às atividades relacionadas com as ações próprias do laboratório.  
Parágrafo Único - Não é atribuição do Coordenador, Professores, Técnico Administrativo, a realização parcial ou total de 
trabalhos para os alunos, mas sim prestar auxílio, orientando-os em relação à utilização dos recursos disponíveis. 
Art. 8º - Ao Técnico Administrativo compete:  

I. Zelar pela conservação e limpeza da Oficina de Maquete;  
II. Auxiliar e apoiar as atividades relacionadas com ações próprias da Oficina de Maquete;  

III. Conferir as ferramentas e equipamentos;  
IV. Listar equipamentos e ferramentas que precisam de manutenção e encaminhar ao coordenador da Oficina de 

Maquete;  
V. Preencher o controle de uso do laboratório;  

VI. Verificar as condições de uso das ferramentas e máquinas antes da realização das atividades;  
VII. Agendar atendimentos individuais extraordinários às aulas e encaminhar ao coordenador para ciência do 

agendamento;  
VIII. Agendar aulas de disciplinas que não são usualmente ministradas e encaminhar ao coordenador o para ciência do 

agendamento;  
IX. Catalogar todos os equipamentos adquiridos antes de serem disponibilizados para utilização;  
X. Operar equipamentos em aulas demonstrativas e/ou na execução de trabalhos individuais;  

XI. Fazer o levantamento de materiais permanentes, material de consumo e serviços de terceiros necessários e 
encaminhar ao coordenador;  

XII. Realizar orçamentos.  
Art. 9º - Enquadram-se como usuários da Oficina de Maquete os servidores e discentes do ESTÁCIO/FACITEC.  
§ 1˚ - Não são permitidas crianças nas dependências da Oficina de Maquete.  
§ 2˚ - Não será permitida a utilização da Oficina de Maquete por membros externos a ESTÁCIO/FACITEC, a menos que seja em 
caso de projetos de ensino, pesquisa e extensão formalizados.  
Art. 10 - Aos Usuários fica a Sala de Trabalho como local de acesso irrestrito, desde que observados os horários de 
funcionamento fixados na entrada da Oficina de Maquete e se não há agendada nenhuma atividade, zelando pela ordem e a 
limpeza.  
Art. 11 - Os Usuários podem ter acesso a sala de Máquinas, desde que acompanhado pelo Coordenador, Técnico 
Administrativo. 
 

CAPÍTULO III 
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Art. 12 - A Oficina de Maquete desenvolve atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração, com foco em:  
I. Ações de apoio pedagógico prático para a concretização de aprendizagens significativas na área da modelagem e 

prototipagem tridimensional ligada ao curso de Arquitetura e Urbanismo em consonância com seu Projeto 
Pedagógico;  

II. Diagnóstico das necessidades em termos de atividades práticas de modelagem e prototipagem tridimensional 
articulando a teoria e a prática;  

III. Desenvolvimento de ações de qualificação específica de servidores, bolsistas e/ou monitores de ensino que atuam na 
Oficina de Maquete;  

IV. Encaminhamento a Direção Administrativa de necessidades em termos de manutenção, conservação e atualização das 
instalações e equipamentos das dependências do laboratório;  

V. Manutenção do espaço físico da Oficina de Maquete, iluminado, arejado natural e artificialmente, adequados às 
normas de ergonomia, bem como às suas atividades específicas, permitindo o acesso a todos os usuários.  

VI. Ações de avaliação interna de seu desempenho.  
 

CAPÍTULO IV 
DA UTILIZAÇÃO 

Art. 13 - Os docentes são os responsáveis pelo laboratório durante o período reservado para suas aulas. A entrada para aulas 
será permitida somente com a presença do professor da respectiva turma, devendo a reserva para utilização da Oficina de 
Maquete deverá ser feita com o mínimo de 48 horas de antecedência;  
Art. 14 - Os Usuários do laboratório devem atender às seguintes regras:  
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I. Não é permitida a presença de usuários que estejam com roupas, acessórios e qualquer outra situação inadequada 
que comprometa sua segurança, como roupas largas, calçados que exponham os pés e que sejam deslizantes e/ou 
frágeis e brincos, correntes, anéis e cabelos soltos.  

II. É proibida a permanência no laboratório de usuários que não estejam utilizando os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), de acordo com a finalidade de cada um deles;  

III. São de inteira responsabilidade dos alunos os cuidados com os equipamentos, enquanto os estiverem usando;  
IV. Não é permitida a retirada de ferramentas e, ou equipamentos da Oficina de Maquete;  
V. É proibida a utilização/operação de equipamentos estacionários que oferecem riscos maiores de acidentes, devendo 

estes serem operados somente pelo Técnico ou Professores;  
VI. É proibida a utilização de ferramentas ou equipamentos danificados;  

VII. É proibido lanchar ou portar lanches e/ou bebidas nas dependências da Oficina de Maquete;  
VIII. O uso do laboratório deve ser exclusivamente para fins acadêmicos.  
Art. 15 - Do material de consumo e dos EPIs:  

I. Os EPIs serão providenciados pela ESTÁCIO/FACITEC para os servidores;  
II. A aquisição de EPIs para os usuários que não são servidores da ESTÁCIO/FACITEC é de responsabilidade dos mesmos;  

III. Todo o material de consumo para as atividades deverá ser providenciado pelos alunos para seus respectivos trabalhos, 
sendo o material fornecido pela ESTÁCIO/FACITEC de uso exclusivo dos professores e técnico, para experimentação e 
demonstrações em aula.  

Art. 16 - A Instituição não se responsabiliza por objetos deixados na Oficina de Maquete.  
Art. 17 - Os discentes podem agendar horários extraclasse para atendimento individual ou em grupo. Devem ser agendados 
no máximo o atendimento de 5 (cinco) alunos por responsável, sendo este responsável, o Coordenador ou o Técnico 
Administrativo.  
Parágrafo Único – Os atendimentos serão agendados por um dos responsáveis, com ciência do coordenador, por ordem de 
pedido. Sendo permitido o agendamento de um horário por vez.  
Art. 18 - O acesso aos armários de equipamentos será restrito ao Coordenador ou o Técnico Administrativo.  
Art. 19 - As turmas para prática em aulas pode contar com uma lotação de acordo com a capacidade do laboratório, ou seja, 
no máximo 25 (vinte e cinco) alunos, 1(um) técnico e 1(um) professor, totalizando 27 (vinte e sete) pessoas.  
 

CAPÍTULO V 
DAS PENALIDADES 

Art. 20 – O descumprimento ou inobservância de quaisquer regras ou políticas dos serviços, supramencionados, são 
considerados faltas graves, podendo, sem prejuízo das ações disciplinares previstas no Regimento Interno da 
ESTÁCIO/FACITEC, redundar na instalação de processos administrativos. 
Art. 21 – À ESTÁCIO/FACITEC, objetivando cumprir as regras supramencionadas, reserva-se o direito de, periodicamente, 
verificar a correta utilização e emprego dos equipamentos e recursos. 
Art. 22 – Em caso de descumprimento de qualquer item destas norma, poderão der aplicadas as penalidades: 

I. Advertência verbal; 
II. Advertência formal; 

III. Suspensão do acesso ao laboratório por tempo determinado de acordo com a gravidade de penalidade. 
Art. 23 – O desrespeito ao disposto acima estará sujeito às penalidades estabelecidas no Regimento Interno da 
ESTÁCIO/FACITEC. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 24 - Os casos não cobertos detalhadamente por este regulamento este regulamento serão apreciados pela Direção Geral 
e, caso seja necessário, em instâncias superiores. 
Art. 25 – As normas que regem o funcionamento do laboratório de conforto ambiental podem sofrer alterações de acordo as 
necessidades da IES e essas alterações serão válidas, mediante nova publicação. 
Art. 26 – Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

Taguatinga-DF, 15 de abril de 2013. 
 
 
 

ANTÔNIO CARLOS DE MEDEIROS ROCHA 
DIRETOR-GERAL DA ESTÁCIO/FACITEC 
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ANEXO M: REGULAMENTO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE FORMAS 

 
RESOLUÇÃO CONSU N.º 03/2013 DE 15/04/2013. 

 
“Aprova o Regulamento do Laboratório de Representação e Análise de 
Formas da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas – 
ESTÁCIO/FACITEC.” 

 
O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS – ESTÁCIO/FACITEC, na qualidade de Presidente do 
Conselho Superior, no uso de suas prerrogativas legais e considerando decisão unânime do colegiado, realizada no dia 
15/04/2013, 
 
RESOLVE:  
Art.1º. Aprovar o Regulamento do Laboratório de Representação e Análise de Formas da Faculdade de Ciências Sociais e 
Tecnológica – ESTÁCIO/FACITEC, nos termos abaixo expostos. 
 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 2º. O Laboratório de Representação e Análise de Formas é um espaço destinado às atividades de natureza didático-
pedagógica, onde se encontram materiais e equipamentos devidamente organizados, servindo de complemento aos 
acadêmicos na busca pela informação e pelo conhecimento.  
Art. 3º. Este Laboratório tem por finalidade atender à comunidade acadêmica, permitindo aos seus usuários a prática de 
atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa, à extensão, aos projetos sociais e ao desenvolvimento do conhecimento.  
Art. 4º. O Laboratório é de natureza instrumental, destinando-se ao desenvolvimento de atividades curriculares e devem 
atender às instruções específicas. 
 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

Art. 5º. O Laboratório de Representação e Análise de Formas possui como objetivos: 
I. Atender as necessidades dos cursos da ESTÁCIO/FACITEC. 

II. Proporcionar suporte ao desenvolvimento acadêmico do usuário/aluno, como complemento às disciplinas dos cursos. 
III. Prover recursos e serviços com a finalidade de apoiar às atividades acadêmicas que necessitem do laboratório, 

oriundas dos cursos e demais setores da Faculdade. 
IV. Fornecer aos docentes equipamentos e materiais para as práticas e experimentos acadêmicos que lhes permitam 

aperfeiçoar as atividades do curso, proporcionando o desenvolvimento das habilidades e sedimentação dos 
conhecimentos. 

V. Fornecer aos docentes o devido apoio para as aulas.  
  

CAPÍTULO III 
DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 6º. As atividades laboratoriais devem desenvolver nos alunos, entre outras, as seguintes competências: 
I. Manipular com correção e respeito por normas de segurança materiais e equipamentos. 

II. Desenvolver o respeito pelo cumprimento de normas de segurança, normas gerais de proteção ambiental e pessoal. 
III. Desenvolver as competências e habilidades previstas nos ementários das disciplinas que utilizam o laboratório em 

conformidade com os projetos pedagógicos dos cursos da ESTÁCIO/FACITEC.  
 

CAPÍTULO IV 
DOS PROFESSORES 

Art. 7º. Competem aos docentes que ministram aulas e/ou treinamentos acadêmicos e de extensão com o uso do Laboratório 
de Representação e Análise de Formas: 

I. Ter conhecimento deste documento e aplicar as regras previstas para o desenvolvimento das atividades; 
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II. Definir, encaminhar, orientar e acompanhar as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no 
laboratório;  

III. Utilizar o laboratório para ministrar aulas ou promover outro evento se o mesmo estiver previamente alocado para 
sua disciplina; 

IV. Utilizar o Laboratório de Representação e Análise de Formas mediante reserva antecipada por meio de formulário de 
reserva, com as seguintes providências: 

V. reservar a aula prática com uma semana de antecedência para os casos em que o funcionário dos laboratórios deva 
testar previamente os métodos; 

VI. informar, no formulário de reserva de aula, a necessidade de um operador para equipamentos específicos; 
VII. reservar, com antecedência mínima de 48 horas, os materiais de uso comum existentes no estoque; 

VIII. solicitar com uma semana de antecedência materiais que não fazem parte do acervo dos laboratórios; 
IX. comunicar e planejar experimentos não existentes com antecedência tal que possibilite a efetivação deles. 
X. No decorrer das aulas, o professor é responsável por todos os equipamentos existentes no laboratório devendo 

comunicar à coordenação qualquer evento anormal que envolva materiais e equipamento do laboratório. Comunicar 
irregularidades à Coordenação dos Laboratórios cientificando também a Coordenação do curso; 

XI. Zelar pelo bom uso dos recursos dos laboratórios, orientando seus alunos para que proceda a correta utilização dos 
equipamentos e materiais; 

XII. Acompanhar as atividades dos alunos no laboratório que estiver sob sua responsabilidade não deixando os alunos 
sozinhos nas dependências do laboratório; 

XIII. Orientar o destino final para dos resíduos produzidos durante a realização da aula prática; 
XIV. O professor responsável por um laboratório só poderá deixá-lo durante uma atividade, mediante a presença de um 

funcionário (auxiliar ou técnico) designado pela Coordenação dos Laboratórios; 
XV. Fazer a solicitação formal à sua Coordenação de Curso, dos programas e/ou recursos necessários para as suas 

disciplinas práticas no semestre anterior ao da sua utilização em decorrência do planejamento das atividades; 
XVI. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 
Art. 8º. São responsabilidades do professor no momento do desenvolvimento das atividades no laboratório: 

I. Sensibilizar os alunos para o fato de alguns produtos, “sendo seguros”, poderem formar misturas perigosas com 
outros produtos. 

II. Colocar nos laboratórios os símbolos de aviso e de emergência, além de toda a informação útil para os alunos. 
III. Posicionar os alunos de forma segura e deslocar apenas um número de alunos suportado pelo laboratório. 
IV. Evidenciar aos alunos os locais do equipamento de emergência e os procedimentos em situações de emergência. 
V. Não permitir pastas, mochilas e livros de texto dos alunos nas bancadas de trabalho. 

VI. Quando necessário, fornecer aos alunos equipamentos de proteção individual adequado às operações que estão a 
realizar. 

 
CAPÍTULO V 

DOS USUÁRIOS 
Art. 9º. São usuários do Laboratório: 

I. Acadêmicos regularmente matriculados na Instituição; 
II. Corpo docente e funcionários da Instituição; 

III. Usuários da comunidade externa cadastrados em projeto de extensão da Instituição. 
Parágrafo único. Deixando de fazer parte do quadro funcional da Instituição, o professor é imediatamente descredenciado 
como usuário dos Laboratórios, cabendo ao Diretor Administrativo solicitar do Departamento Recursos Humanos a relação 
formal dos desligamentos. 
Art. 10. É direito dos usuários do laboratório: 
Receber auxílio no laboratório sempre que estiverem com qualquer dúvida referente à utilização dos recursos disponíveis. 
Art. 11. São deveres dos alunos: 

I. Só entrar no laboratório após autorização do professor. 
II. Zelar pelo patrimônio do Laboratório. 

III. Ater-se ao espaço designado a realização dos experimentos, não interferindo na integridade ou funcionamento de 
equipamentos ou instalações alheias aos interesses específicos. 

IV. Utilizar os equipamentos de proteção individual - EPIs e coletiva - EPCs, quando necessário. 
V. Nunca retirar materiais ou equipamentos do laboratório sem permissão. 

VI. Antes de iniciar qualquer experiência, deve ter-se o cuidado de ler os roteiros e os protocolos experimentais e anotar 
todas as precauções a tomar. 
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VII. Evitar colocar dedos, canetas ou quaisquer outros utensílios na boca, principalmente se estiver em contato com as 
mesas de trabalho. 

VIII. Não colocar substâncias agressivas ao meio ambiente junto à rede de esgotos em locais inadequados; 
IX. Nunca provar ou cheirar diretamente soluções ou produtos. 
X. Todas as lesões e feridas expostas devem estar devidamente protegidas. 

XI. Não manusear equipamento elétrico com as mãos úmidas. 
XII. Lavar cuidadosamente as mãos ou as luvas depois de trabalhar com produtos. 

XIII. Quando tiverem que deslocar ou examinar um equipamento elétrico, devem desligá-lo primeiro. 
XIV. Ser responsável pelos reagentes e equipamentos que estiverem sendo utilizados. 
XV. Utilizar todos os materiais para consumo do laboratório com ponderação evitando o desperdício ou o mau uso; 

XVI. Ao ligar um equipamento elétrico a uma tomada, ter o cuidado de acionar o conector apenas pela parte recoberta por 
material isolador (normalmente plástico). 

XVII. Quando autorizado o uso de qualquer equipamento, verificar a compatibilidade e seleção correta da voltagem do 
aparelho e a voltagem da rede elétrica, e ao término observar se o equipamento está desligado e desconectado da 
rede elétrica. 

XVIII. Apresentar a autorização do professor da disciplina ao Coordenador dos Laboratórios, para realizar atividades práticas 
fora dos horários preestabelecidos. 

XIX. Apresentar a autorização da Coordenação dos Laboratórios de Ensino nos casos em que necessite realizar atividades 
além das que foram previstas em conjunto com o professor. 

XX. Comunicar irregularidades ao professor, ao Coordenador dos Laboratórios, ao funcionário dos Laboratórios ou ao 
Coordenador do curso. 

XXI. Todos os acidentes devem ser imediatamente comunicados e objeto de relatório. 
XXII. Respeitar as normas de segurança. 

XXIII. Conhecer a localização de extintores, da caixa dos primeiros socorros e restante equipamento de proteção. 
XXIV. Não obstruir os locais destinados à livre circulação. 
XXV. No final do trabalho todos os equipamentos utilizados devem ser devidamente arrumados. 

XXVI. Responsabilizar-se pela limpeza e organização do material utilizado na atividade prática. 
Art. 12. Aos usuários, é proibido no Laboratório: 

I. Utilizar aparelhos sonoros; 
II. Fumar, ingerir, portar ou guardar alimentos no laboratório; 

III. Usar, durante as atividades nos laboratórios, qualquer tipo de objetos, bolsas e similares em cima das bancadas; 
IV. Perturbar a ordem e o bom andamento dos trabalhos durante as aulas ou horários de uso geral; 
V. Utilizar qualquer aparelho sem a devida autorização; 

VI. Utilizar qualquer aparelho sem observar as instruções de uso; 
VII. Utilizar impropriamente soluções tóxicas, corrosivas ou outros que causem risco ao meio ou as pessoas que estejam 

nos Laboratórios; 
VIII. Danificar materiais ou equipamentos; 

IX. Remover qualquer tipo de equipamento. 
X. Alterar as configurações dos programas instalados nos computadores. 

XI. Desenvolver qualquer técnica ou prática de laboratório sem a devida autorização ou orientação do professor ou do 
Técnico em Laboratório 

XII. Utilizar o laboratório para atividades alheias ao ensino e à pesquisa. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA 

Art. 13. Ao realizar uma atividade no Laboratório de Representação e Análise de Formas, o acadêmico deve ter conhecimento 
dos procedimentos e dos materiais usuais para investigar e analisar um determinado fenômeno que é possível ser estudado na 
prática. É necessário conhecer os equipamentos e os procedimentos operacionais para obter sucesso na realização da 
experiência. 
Art. 14. A utilização do laboratório deve seguir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério 
do Trabalho e Emprego. 
Art. 15. Deve-se ter conhecimento prévio da utilização e manuseio de equipamentos e ferramentas. 
Art. 16. Utilizar sempre o equipamento de segurança adequado. Deve-se evitar trabalhar com roupas largas, fios, pulseiras ou 
outro tipo de adornos que coloquem em causa a segurança. Pessoas que tenham cabelos longos devem mantê-los presos 
enquanto estiverem no laboratório. 
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Art. 18. As aulas práticas deverão ter o acompanhamento contínuo do professor ou monitor durante todo o seu 
desenvolvimento. Deverão  ser seguidas as orientações dos professores após a leitura e compreensão de todo o procedimento 
experimental. 
Art. 19. Os estudantes deverão conhecer as regras de segurança, os procedimentos para a utilização de máquinas e 
ferramentas do laboratório e usar os materiais e equipamentos adequados. 
Art. 20. Sempre que o estudante detectar quaisquer anomalias deverá avisar ao professor. Se o não fizer passará ele a ser o 
responsável. 
Art. 21. Os estudantes serão responsabilizados por quaisquer comportamentos negligentes na utilização do material ou 
equipamento de que resultem danos ou acidentes. 
Art. 22. As áreas de circulação e os espaços em torno de equipamentos devem ser dimensionados de forma que o material, os 
trabalhadores e os transportadores mecanizados possam movimentar-se com segurança. 
Art. 23. Os reparos, a limpeza, os ajustes e a inspeção somente podem ser executados com os equipamentos parados, salvo se 
o movimento for indispensável à sua realização. 
Art. 24. Nas áreas de trabalho com máquinas e equipamentos devem permanecer apenas o operador e as pessoas 
autorizadas. 
Art. 25. Utilizar exclusivamente as tomadas elétricas para os fins a que se destinam. Certifique-se da tensão do aparelho antes 
de conectá-la à rede elétrica. Quando não estiverem em uso, os aparelhos devem permanecer desconectados. 
Art. 26. Todo laboratório deve ter sempre a vista uma caixa de primeiros socorros. 
Art. 27. Ao terminar as atividades experimentais, procure deixar os materiais limpos em seus devidos lugares. 
Art. 28. Não utilize equipamentos em que não tenha sido treinado ou autorizado a utilizar. 
Art. 29. Em caso de qualquer emergência os alunos deverão obedecer às orientações dos professores e técnicos responsáveis. 
Em caso de acidente grave, não remover a vítima. Ligar para o Corpo de Bombeiros (193). 
 

CAPÍTULO VII 
DO FUNCIONAMENTO 

Art. 30. O funcionamento do Laboratório de Representação e Análise de Formas ocorre de segundas a sextas-feiras, das 8h às 
12h e de 14h às 22h50, e aos sábados das 8h às 12h e de 14h às 18h.  
Art. 31. O laboratório poderá funcionar em horários diferentes dos previstos conforme necessidade solicitada previamente à 
Coordenação dos Laboratórios ou após a aprovação de projetos especiais ou de extensão. 
Parágrafo único. O Laboratório não funcionará nos dias em que não houver expediente na Faculdade. Podendo haver 
exceções conforme necessidade solicitada previamente à Coordenação dos Laboratórios e autorizado pela Direção. 
Art. 32. Os laboratórios contarão com um funcionário para executar, organizar e orientar os usuários, estando subordinado à 
Coordenação dos Laboratórios. 
Art. 33. São atribuições do funcionário dos laboratórios: 

I. Zelar pelo funcionamento e pela organização dos Laboratórios; 
II. Responsabilizar-se pelos bolsistas dos Laboratórios; 

III. Supervisionar e orientar o correto uso de equipamentos de segurança; 
IV. Zelar pela conservação e pelo uso adequado do patrimônio da ESTÁCIO/FACITEC; 
V. Fiscalizar e controlar o uso de materiais de consumo; 

VI. Administrar as reservas de horário para aulas nos Laboratórios de Ensino; 
VII. Efetuar testes prévios em experiências a serem desenvolvidas pelos estudantes, quando necessário; 

VIII. Acompanhar as atividades desenvolvidas por estagiários de graduação; 
IX. Permitir a operação de equipamentos por estudantes somente após verificar a sua capacitação técnica para a 

operação. 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS RESERVAS PARA DISCIPLINAS PRÁTICAS 

Art. 34. As reservas do laboratório para uso nas disciplinas práticas dos diversos cursos da Instituição deverão ser efetuadas 
com antecedência mínima de 48h, para adequação dos recursos existentes às necessidades de cada disciplina. 
Art. 35. As reservas dos laboratórios ficam condicionadas à existência de disponibilidade e seguirão a ordem das solicitações. 
Art. 36. As reservas devem ser feitas pelo funcionário responsável pelo laboratório indicando: 

I. Horário inicial e final da reserva. 
II. Nome completo de quem reservou. 

III. Curso, turno, turma e disciplina. 
IV. Equipamentos e materiais que pretende utilizar. 
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Art. 37. O usuário pode utilizar o Laboratório sem ter feito reserva, desde que não haja reserva para o momento. Nesse caso, 
devem ser registradas as informações acima antes do início das atividades.  
 

CAPÍTULO IX 
DO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS E PENALIDADES 

Art. 38. O descumprimento ou inobservância de quaisquer regras ou políticas dos serviços, supramencionadas, são 
consideradas faltas graves, podendo, sem prejuízo das ações disciplinares previstas no Regimento Interno da 
ESTÁCIO/FACITEC, redundar na instauração de processos administrativos. 
Art. 39. A ESTÁCIO/FACITEC, objetivando cumprir as regras supramencionadas, reserva-se o direito de, periodicamente, 
verificar a correta utilização e emprego dos equipamentos e recursos. 
Art. 40. Em caso de descumprimento de qualquer item destas normas, poderão ser aplicadas as penalidades: 

I. Advertência verbal; 
II. Advertência formal; 

III. Suspensão do acesso ao laboratório por tempo determinado de acordo com a gravidade da penalidade.  
Art. 41. O desrespeito ao disposto acima estará sujeito às penalidades estabelecidas no regimento geral da ESTÁCIO/FACITEC. 
 

CAPÍTULO X 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 42. O empréstimo ou a transferência de equipamentos e de materiais  deve ser feito por meio de formulário específico, 
autorizado pela Coordenação do curso tendo o consentimento da Coordenação dos Laboratórios. 
Art. 43. Os casos não cobertos detalhadamente por este regulamento serão apreciados pela Direção Geral, e, caso seja 
necessário, em instâncias superiores. 
Art. 44. As Normas que regem o funcionamento do Laboratório de Representação e Análise de Formas podem sofrer 
alterações de acordo as necessidades da Instituição. As alterações nas normas serão válidas, mediante nova publicação. 
 
 
 

ANTÔNIO CARLOS DE MEDEIROS ROCHA 
DIRETOR-GERAL DA ESTÁCIO/FACITEC 

PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR 
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ANEXO N: REGULAMENTO DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS 

 
RESOLUÇÃO N.º 03/2009 DE 15/07/2009 

 
“Aprova as Normas Gerais de Ação que uniformizam os procedimentos 
acadêmicos nos Núcleos de Prática Jurídica e de Mediação e 
Arbitragem do Curso de Direito da Faculdade de Ciências Sociais e 
Tecnológicas - ESTÁCIO/FACITEC”. 

 

O DIRETOR GERAL DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS – ESTÁCIO/FACITEC, 
no uso de suas prerrogativas 

legais e regimentais, na qualidade Presidente do Conselho Superior,
 

 
RESOLVE: 
Art. 1º. Aprovar as Normas Gerais de Ação que uniformizam os procedimentos acadêmicos de Ação nos Núcleos de Prática 
Jurídica e de Mediação e Arbitragem do Curso de Direito da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas – ESTÁCIO/FACITEC, 
nos termos abaixo expostos. 
 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 2º. As Atividades de Prática Jurídica do Curso de Direito serão obrigatórias para todos os alunos que cursarem o 7º, 8º, 9º 
e 10º semestres do Curso de Direito ESTÁCIO/FACITEC. 
Art. 3º. As Atividades de Prática Jurídica terão carga horária total de 320 (trezentos e vinte) horas, devendo cumprir 80 
(oitenta) semestrais.  
Art. 4º. As Atividades de Prática Jurídica estão classificadas em 04 (quatro) grupos, com a respectiva carga horária.  
Art. 5º. As Atividades de Prática Jurídica são classificadas em 04 grupos: 
I.  Estágio Supervisionado I, compreendendo a Prática Cível e Trabalhista ministradas em sala de aula; 
II. Estágio Supervisionado II, compreendendo a Prática Penal e a Tributária ministradas em sala de aula; 
III. Estágio Supervisionado III, compreendendo a Prática Cível e Trabalhista ministrada nos Núcleos de Prática de Jurídica 
localizados junto aos fóruns.  
IV. Estágio Supervisionado IV, compreendendo a Prática Penal e Tributária ministradas nos Núcleos de Prática de Jurídica 
localizados junto aos fóruns.  
 

TÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 6º. Os Núcleos de Prática Jurídica e de Mediação e de Arbitragem, da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas– 
ESTÁCIO/FACITEC, estão instalados nos Fóruns do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e são compostos pela 
seguinte equipe por unidade.  
I – Coordenação. 
II – Orientadores. 
III – Secretário. 
IV – Auxiliar de Serviços gerais 
§ 1º – o NPJ cumprirá sua função institucional, de 2ª a 6ª feiras das 14h às 18h;  
§ 2º Excepcionalmente, os núcleos poderão funcionar no período matutino. 
§ 3º - considera-se estagiário (a) todo o (a) aluno (a) do Curso de Direito da Faculdade ESTÁCIO/FACITEC, regularmente 
matriculado para fazer a prática real das disciplinas de Prática Jurídica III e IV nos respectivos NPJs. 
§ 4º - Composição das Equipes 
I - os estagiários organizar-se-ão em duplas de trabalho; 
II - as petições somente poderão ser assinadas pelos integrantes da dupla e ambos respondem pela qualidade e correção 
desses trabalhos; 
III – o estagiário que não assinar as peças não fará jus a pontuação correspondente 
§ 4º - Em princípio, a rotina dos trabalhos diários obedecerá à seguinte ordem: 
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I - reunião com os coordenadores e orientadores, oportunidade em que serão: 
a) designados os estagiários para as audiências; 
b) dadas às orientações de caráter geral; 
II - atendimento dos assistidos encaminhados.  
a) - atendimento dos assistidos com retorno marcado, sempre, a partir das 10h, no turno matutino e das 16h, no vespertino; 
b) - redação das peças processuais. 
c) - apresentação dos trabalhos aos orientadores para as correções devidas; e 
d) - reunião com os Coordenadores e orientadores para: 
d.1) avisos gerais. 
d.2) comentário das experiências vivenciadas no decorrer do expediente e a orientação didático-pedagógica pertinente 
§ 5º – Atuação dos Estagiários: 
I – Diariamente: 
a) verificar na sua pasta se há alguma petição corrigida ou lembrete do orientador; 
b) consultar seu orientador a respeito de qualquer medida que se faça necessária, relativa aos processos que estão 
aguardando andamento; 
c) fazer constar na ficha de triagem, que sempre deve ser assinada pelo assistido toda e qualquer orientação dada ao mesmo, 
inclusive na hipótese de ser o assistido orientado para que retorne à Defensoria Pública quando não atender os critérios 
específicos para atendimento pelo NPJ. 
d) Não esquecer que a ficha de triagem é um documento que será arquivado na pasta do assistido e resguardará o estagiário 
de eventuais responsabilidades futuras. 
II – Tratando-se de Documentos: 
a) somente receber a documentação dos assistidos quando o rol desses documentos estiver completo. Via de regra, o assistido 
entende que, assinando a procuração, o atestado de pobreza e entregando qualquer documento, a solução do seu problema 
passa a ser de inteira responsabilidade do estagiário e não aparece mais no NPJ, a não ser para reclamar do estagiário, isso 
depois de representar contra o NPJ junto ao Ministério Público ou à Administração do Fórum; 
b) nos atendimentos que não resultarem em petições, a documentação recebida deverá ser devolvida ao assistido, mediante 
recibo na própria ficha de triagem; 
c) no caso de separação judicial litigiosa e no de divórcio direto litigioso em que o requerido será citado por edital, exigir que o 
Assistido (a) providencie cópia da Certidão de Casamento recente; 
d) em se tratando de inventário em que haja renúncia ou cessão de direitos por parte de herdeiros, a mesma deverá ser 
comprovada por Escritura Pública – art. 1.793, do Código Civil; 
e) a contestação de alimentos deverá ser protocolizada por ocasião da audiência de conciliação, instrução e julgamento; 
III - exigir endereço completo das partes, inclusive com CEP e telefone; 
IV - caso seja fornecido telefone para recado, antes de dispensar o assistido, verificar se é possível deixar recado para o 
assistido; 
V – com relação às testemunhas: 
a) o rol sempre constará da inicial ou da contestação; 
b) atentar para as pessoas que não podem depor como testemunha, nos termos do que dispõe o Código de Processo Civil 
vigente; 
c) nos termos do Código de Processo Civil vigente, deve-se precisar o nome, profissão, residência e local de trabalho.   
d) deve constar da inicial ou da contestação que comparecerão às audiências a serem designadas pelo juiz, 
independentemente de intimação. 
§ 6º – quanto às petições iniciais e demais peças processuais: 
I - Área cível e família: 
a) serão sempre assinadas pelo assistido; nessa ocasião, nunca antes, deverá ser, também, colhida a assinatura na procuração 
e na declaração de pobreza; 
b) estar atento aos requisitos da petição inicial pelo que dispõe o Código de Processo Civil vigente e as recomendações 
constantes desta NGA; 
c) em princípio, as petições iniciais deverão conter: I – DOS FATOS; II – DO DIREITO; e III – DO PEDIDO; as contestações: I – DAS 
PRELIMINARES se houver de acordo com a norma processual civil vigente e demais correlatas II – DO MÉRITO; e III – DO 
PEDIDO. Em ambas, os parágrafos deverão estar numerados sequencialmente, independentemente do subtítulo a que 
pertençam e os pedidos subdivididos em alíneas; 
d) anexar comprovante de domicílio do peticionário, a exemplo de contas de água, de luz etc.; 
e) a documentação para instruir o processo deverá ser trazida autenticada; 
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f) as petições somente poderão ser submetidas aos orientadores se instruída com todos os documentos necessários, 
devidamente numerados, na ordem em que forem sendo citados na inicial; 
g) por ocasião do protocolo das iniciais junto ao Cartório Distribuidor do Juizado Especial, o estagiário deverá estar 
acompanhado do assistido, eis que nessa ocasião já será designado o dia da audiência de conciliação; 
h) fazer constar que os honorários de sucumbência em favor da ESTÁCIO/FACITEC, representada pelo Núcleo de Prática 
Jurídica, que devem ser depositados em conta bancária em nome da Instituição a ser fornecida pela Administração Financeira; 
II – Área Criminal 
a) As Alegações Finais e/ou orais deverão ter os seus parágrafos numerados sequencialmente, independentemente do 
subtítulo a que pertençam e conter: I – DOS FATOS, do qual fará parte um resumo da denúncia, tópicos do interrogatório e das 
provas produzidas no processo, tais como depoimentos das testemunhas e perícias, que interessem à defesa com os 
respectivos comentários; e II – DO DIREITO, III – DOS PEDIDOS, este preferencialmente subdividido em alíneas; 
III – Observações Gerais 
a) Os casos em que a petição inicial ou qualquer outra peça, acompanhada ou não de processo, deva ser entregue ao 
professor orientador ou em outro local distinto do NPJ, esse documento sempre deverá estar acompanhado de cópia em CD e 
ou encaminhado por e-mail; 
b) As petições que serão corrigidas pelo orientador retornarão aos acadêmicos para as correções devidas.  
c) Depois de corrigida, imprimir uma via e copiar as demais; 
d) Convocar o assistido para assinar a inicial, a procuração e a declaração de pobreza somente depois de autorizado pelo 
orientador; 
e) Não protocolizar petição sem assinatura do professor e o respectivo carimbo; 
f) Salvo motivo de força maior, o estagiário tem direito ao prazo processual integral para a elaboração de suas petições, 
devendo respeitar o prazo de, pelo menos uma jornada de trabalho (4h), para o seu orientador corrigir suas peças processuais; 
g) As petições e demais peças processuais serão distribuídas pelo orientador encarregado para tanto; essa distribuição 
obedecerá à seguinte ordem: 
- dupla de voluntários; 
- dupla que estiver folgada; 
- dupla escolhida mediante sorteio, entre as duplas da mesma área (Cível, Penal, Tributário e Trabalhista); 
h) considera-se falta grave a recusa da dupla sorteada em assumir a responsabilidade de redigir a peça processual designada 
pelo orientador; 
§ 7º - preencher integralmente a ficha de atendimento ao cliente (ficha de triagem) e entregá-la ao seu orientador; 
I - o atendimento ao assistido significa: 
a) um compromisso do estagiário com aquela pessoa, em outras palavras, todos os problemas a serem resolvidos a partir 
daquele contato são de competência do estagiário que fez o atendimento, salvo se houver ordem em contrário do orientador; 
b) que os prazos processuais devem ser rigorosamente cumpridos; 
II - após a protocolização da peça processual, o estagiário deverá: 
a) sem qualquer demora, entregar a cópia da referida peça processual à secretaria, eis que a desobediência desse preceito 
impede que seja providenciada pasta para o processo iniciado e, por ocasião da audiência, orientador e estagiário ficam sem 
qualquer subsídio para cumprirem suas obrigações. Tal medida visa evitar problemas profissionais e éticos para todos os 
integrantes do NPJ; 
b) comunicar-se com a parte, para informá-la do número do processo e juízo, bem como qualquer ato processual marcado, 
orientando-a para que compareça a qualquer ato processual com antecedência de 30 (trinta) minutos, acompanhada de suas 
testemunhas, se for o caso; 
III - recomenda-se máximo rigor quanto ao conceito de pobreza, para fins de atendimento pelo NPJ; em princípio, quem 
aufere mais de 03 (três) salários mínimos mensais não faz jus a atendimento pelo NPJ; a prova da pobreza poderá ser obtida 
por meio de cópia do contracheque, da CTPS etc.; 
IV - É terminantemente proibido: 
a) riscar os autos de qualquer processo; 
b) prometer o êxito da causa e a celeridade processual, mas sempre demonstrar interesse, empenho e conhecimento da 
causa; e 
c) começar a atuar no processo, sem antes tê-lo em mão ou obter informações seguras por meio do seu orientador, para 
certificar-se de que a medida pleiteada pelo assistido procede e que o prazo processual ainda está fluindo; 
d) marcar o retorno do assistido para dia da semana diverso daquele em que o estagiário estará presente e antes das 10h, 
para os alunos do matutino e 16h para os do vespertino, vez que, primeiro, devem ser atendidos os assistidos com senhas e os 
encaminhados pela Defensoria Pública e, a seguir, os do retorno; 
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V- preencher integralmente as procurações, sem qualquer rasura, inclusive com os poderes específicos outorgados pelo 
mandante, a fim de se preservar o NPJ de eventuais reclamações do assistido; 
VI - se, eventualmente, a medida processual solicitada pelo assistido já estiver com o prazo processual vencido ou apresentar 
um problema de competência, o estagiário deverá consultar ao seu orientador para obter autorização para dar início a sua 
atuação no processo; 
VII - todo estagiário que marcar retorno, ou tomar conhecimento de qualquer ato processual com data e horário marcados, é 
obrigado a dar ciência desse fato à secretaria do NPJ, para fins de agendamento. Compete ao estagiário, também, ter o seu 
controle de tais datas e horários, bem como manter o orientador ciente, com antecedência, da realização desses atos; 
VIII - todo estagiário deverá manter cópia de todas as suas petições no disco rígido do computador do NPJ, usando para tanto 
a pasta designada para esse fim. É terminantemente vedado condicionar o acesso à referida pasta ao conhecimento de senha 
ou qualquer outro expediente que impossibilite o acesso de qualquer estagiário ao conteúdo da mesma; 
IX - atentar para um procedimento discreto, ético e profissional nas dependências do NPJ, evitando-se conversa em voz alta, 
gargalhadas etc; havendo tempo de sobra, o estagiário deverá permanecer no boxe de atendimento ou mesas, estudando; 
X - o estagiário deverá usar trajes condizentes com o exercício da advocacia; 
XI - ao sair, não se esquecer de guardar todo o material que tiver sido utilizado, durante o expediente, e desligar os 
equipamentos; 
XII - nas audiências, anotar subsídios, tais como contradições nos depoimentos das testemunhas, sugestão de linha de defesa, 
perguntas da defesa e respostas dos depoentes, os quais serão úteis à elaboração das alegações finais, memoriais etc; 
XIII - ao elaborar qualquer peça judicial, verificar na pasta do processo se há subsídios anotados; 
XIIII - ao chegar ao NPJ, verificar e (ou) consultar ao seu orientador, se há processos pendentes, sob sua responsabilidade, 
aguardando providências; 
XV - não será permitida a permanência de qualquer estagiário nas dependências do NPJ, após o término do expediente, das 
12h às 14h e após às 18h, salvo quando acompanhados do coordenador e/ou orientador; 
XVI - todas as dependências do NPJ, bem como o acervo bibliográfico, os materiais de expediente, de informática e outros, 
deverão ser utilizados para o cumprimento de sua missão institucional, sendo, terminantemente, proibido qualquer desvio de 
finalidade para atendimento de outros interesses; 
XVII - a utilização de qualquer livro ou código do acervo bibliográfico só será permitida mediante solicitação e registro em livro 
de controle do uso de material; 
XVIII - não será permitido o uso do material do acervo bibliográfico fora das dependências do NPJ; 
IXX- no caso de extravio de qualquer livro, o fato será levado ao conhecimento da Biblioteca Central da ESTÁCIO/FACITEC, a 
fim de que sejam tomadas as medidas cabíveis. 
§ 8º - Considera-se falta grave, eis que causam danos de toda ordem ao assistido, ao NPJ, aos orientadores e a 
ESTÁCIO/FACITEC: 
a) manter o estagiário, sob sua guarda, qualquer documento pertencente ao assistido; 
b) a perda de prazo processual; 
c) após qualquer peça judicial, deixar o estagiário de entregar a cópia da referida peça à secretaria do NPJ; 
d) deixar o estagiário, quando por qualquer motivo for obrigado abandonar as atividades do NPJ, de dar ciência do fato ao seu 
orientador e indicar outro (a) estagiário (a) para assumir os processos que estavam sob sua responsabilidade; 
e) ao final do bimestre, deixar pendente ou passar para outro estagiário (a) trabalho de sua responsabilidade, salvo se houver 
expressa autorização do seu orientador, limitado a 02 (dois) trabalhos e indicando um outro estagiário para assumir essa 
responsabilidade; 
f) retirar sem prévia autorização do orientador e sem fazer carga qualquer processo de responsabilidade do NPJ; 
g) o extravio de processo e/ou de qualquer livro ou código do acervo bibliográfico e/ou qualquer material do NPJ; 
h) sem motivo justificado, devidamente aceito pelo seu orientador, faltar a qualquer ato judicial a que deva comparecer, em 
especial, a participação em plenário do Tribunal do Júri, em processos sob responsabilidade do NPJ; 
I) deixar o estagiário de cumprir ordem do seu orientador no sentido de peticionar no processo; 
§ 9º – ocorrido o fato tipificado como falta grave, será redigido um termo circunstanciado assinado pelo orientador e por duas 
testemunhas; o referido termo será encaminhado à secretaria do NPJ para as providências devidas; 
§ 10º – os casos omissos serão decididos por colegiado constituído pela professora Integradora, coordenador e advogados 
orientadores de NPJ. 
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TÍTULO III 

DA ATUAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 
CAPÍTULO I 

ATUAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DURANTE O RECESSO ESCOLAR 
Art. 7º. O recesso escolar ocorre durante o período compreendido entre a data de entrega do portfólio, no final do semestre, 
e a do início do estágio no NPJ, no semestre vindouro; 
I - durante o recesso escolar, no horário das 14 às 18h, o estagiário poderá participar das seguintes atividades: 
a) cursos e estágios; 
b) compensar faltas futuras; e, 
c) antecipar a realização de trabalhos que serão objeto de avaliação. 
 

CAPÍTULO II 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO BIMESTRAL DO NPJ 

SEÇÃO I 
NORMAS GERAIS 

Art. 8º. Os trabalhos do NPJ, no turno matutino, iniciam-se às 8h e encerram-se às 12h; no período vespertino, iniciam-se às 
14h e encerram-se às 18h, correspondendo cada jornada de 04 (quatro) horas de trabalho a duas presenças. Assim, se o 
estagiário faltar a uma jornada de trabalho no NPJ terá duas faltas. Serão tolerados um atraso e uma saída antecipada de, no 
máximo, 10 (dez) minutos; 
Art. 9º. Serão efetuadas duas verificações de presença por turno, diariamente: no matutino nas reuniões das 8h e das 11h30; 
no turno vespertino, nas reuniões das 14 e 17h30min, respectivamente; qualquer reclamação relativa à presença deverá ser 
dirigida somente ao professor encarregado e na semana em que ocorreu a falta, sob pena de decadência do direito de 
recurso; em nenhuma hipótese, serão aceitas reclamações relativas à presença na semana de lançamento das notas 
bimestrais e finais; 
Art. 10º. Cada processo estará sob responsabilidade de dois estagiários; e 
4) responsabilizar-se pelo processo significa, além de atender o assistido,  a petição inicial, oferecer contestação, réplica ou 
alegações finais, se for o caso, acompanhá-lo em todo o andamento, inclusive as audiências, até a decisão final, SEMPRE 
dando ciência à secretaria do NPJ e ao orientador de tudo o que acontece com o referido processo. 
 

SEÇÃO II 
DA PRODUTIVIDADE 

Art. 11. As avaliações seguirão a seguinte pontuação: 
I Áreas Cível e de Família – Atuação em processos  ....................... ........................ 3,0 pontos 
a. Peças Complexas: alcançar no bimestre a quantidade mínima de 3 (três) peças, deferindo-se pontos proporcionais aos que 
não atingirem o teto mínimo; 
b.) são consideradas complexas as seguintes peças: petição inicial, alegação final, contestação, réplica ou peça recursal cível ou 
de família. 
Art. 12. Área Penal - Atuação em processos................................................................. 3,0 pontos 
a) Peças Complexas: alcançar no bimestre a quantidade mínima de 3 (três) peças, deferindo-se pontos proporcionais aos que 
não atingirem o teto mínimo; 
b) São consideradas complexas as seguintes peças: alegações finais, recursos criminais de qualquer natureza, pedido de 
liberdade provisória, relaxamento de prisão, habeas corpus, relatório de processo e relatório de atuação em plenário do 
tribunal do júri. 
Art. 13. Atuação em audiências.  ................................................ ............................... 2,0 pontos 
§ 1º - Áreas - Cível e Família: o estagiário deverá assistir ou atuar em, no mínimo, 10 (dez) audiências, relativas a processo 
cível ou de família sob o patrocínio do NPJ e, de preferência, sob sua responsabilidade, deferindo-se pontos proporcionais aos 
que não atingirem o teto mínimo; 
§ 2º - Área Penal: o estagiário deverá assistir ou atuar em, no mínimo, 10(dez) audiências, relativas a processo penal sob o 
patrocínio do NPJ e, de preferência, sob sua responsabilidade, deferindo-se pontos proporcionais aos que não atingirem o teto 
mínimo; 
§ 3º – das audiências em ambas as áreas: 
a) será permitido que o estagiário matriculado no turno Matutino assista ou atue em audiências relativas a processo de sua 
área de atuação, que estejam ou não sob o patrocínio do NPJ em qualquer Tribunal, deferindo-se pontos proporcionais aos 
que não atingirem o teto mínimo; (condicionada ao início das atividades no período matutino tão somente). 
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b) se, no dia de seu estágio, não houver audiência de processo de sua área, sob patrocínio do NPJ, poderá o estagiário assistir 
audiência relativa a outro feito de sua área, em outra vara sugerida pelo orientador; 
c) as participações e/ou atuações em audiências serão comprovadas por meio de declaração firmada pelo orientador; esse 
documento comprobatório deverá, obrigatoriamente, integrar o portfólio; 
d) não serão permitidas compensações de audiências por peças simples ou complexas e vice-versa. 
Art. 14. Assiduidade e pontualidade. ....................................................................... 2,0 pontos 
§ 1º. – O estagiário não terá direito a faltas, ao final do semestre, caso não conclua seu estágio de acordo com a carga horária 
estabelecida, será reprovado sem direito a recurso. 
I - Entretanto, caso falte a alguma atividade será permitida a reposição das horas perdidas, ainda no bimestre em curso, 
mediante consulta prévia ao Coordenador do NPJ, antes do lançamento das notas bimestrais e, no máximo, até a semana 
seguinte àquela em que ocorreu a falta. O aluno não terá direito de repor suas faltas em outro momento.  
II - O aluno poderá, caso tenha previsão de falta futura, compensá-la desde que comunique com antecedência e tenha a 
anuência por escrito da Coordenação do NPJ. A data para a respectiva compensação futura obedecerá à disponibilidade de 
cada Unidade de Prática Jurídica.  
III - A reposição de horas de estágio decorrente de falta, de compensação de falta futura ou de horas complementares será 
comprovada mediante documento a ser fornecido pela secretaria do NPJ; o preenchimento dessa documentação, bem como a 
entrega para o gerente do mês ou para a secretaria do NPJ é de inteira responsabilidade do estagiário; 
IV - As horas de atuação em plenário nas sessões do Tribunal do Júri, em processos sob responsabilidade do NPJ, poderão ser 
utilizadas para fins de reposição de horas de estágio decorrente de falta e de compensação de faltas futuras; 
V - Para ter direito à presença é preciso que o estagiário cumpra o dever de trabalhar integralmente todo o período relativo 
àquela presença; 
VI - as saídas antecipadas, sem autorização do professor, determinam a perda do direito à presença e ao grau correspondente 
à assiduidade, se for o caso; 
VII - Lembrar que a presença é um direito que decorre do cumprimento de um dever. Não existe direito que não seja 
precedido de uma obrigação; 
VIII - Não serão permitidas, em hipótese alguma, compensações de faltas por audiências, peças simples ou complexas. 
§ 2º - Peças Simples........................................................................................................  2,0 pontos 
I - Áreas cível e família: o estagiário deverá redigir, no mínimo, 10 (dez) petições, fornecendo informações determinadas pelo 
juiz, pedindo suspensão de processo, juntando documentos etc. Tudo relativo a processos cíveis e de família, sob patrocínio 
do NPJ e, de preferência, sob sua responsabilidade, deferindo-se pontos proporcionais aos que não atingirem o teto mínimo; 
II – Área Penal: o estagiário deverá redigir, no mínimo, 10 (dez) petições de defesas preliminares, de resposta a denúncia, de 
ciência de audiência/ e etc relativas a processos penais, sob patrocínio do NPJ e, de preferência, sob sua responsabilidade, 
deferindo-se pontos proporcionais aos que não atingirem o teto mínimo; 
III – Somente será permitida a compensação de peças simples por complexas, desde que seja respeitada a área de atuação do 
estagiário e a proporção de duas peças simples por uma complexa; em hipótese alguma será permitida a compensação de 
peças complexas por simples; 
IV – Será considerado como peça simples o atendimento ao assistido para fins de orientação, respeitada a área de atuação do 
estagiário e desde que esse atendimento seja reduzido a termo na ficha de triagem, corretamente preenchida e com o visto 
do orientador. 
§ 3º – Atuação do estagiário no plenário do tribunal do júri 
I - O Relatório de Atuação no Plenário do Tribunal do Júri deverá conter: 
a) nº do processo e data do julgamento; 
b) nome do réu; 
c) integrantes da equipe de defesa; 
d) resumo do procedimento em plenário, compreendendo: 
- resumo do interrogatório; 
- resumo dos depoimentos das testemunhas; 
- resumo da leitura de peças; 
- resumo dos debates constando a tese da acusação, da defesa, da réplica e da tréplica, se houver; 
- quesitos formulados; 
- resultado da votação dos quesitos; 
- resumo da sentença constando a pena e o regime de cumprimento. 
- observações. 
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II - O tempo de atuação do estagiário na sessão plenária do tribunal do júri poderá ser convertido em reposição de falta, 
compensação de falta futura ou audiência. Para tanto, cada jornada de 4 (quatro) horas equivalem a duas presenças ou a duas 
audiências. 
§ 4º Do Portfólio:............................................................................................................... 1,0 ponto 
I – Considerações gerais: 
a) o portfólio deverá ser montado conforme a NGA; 
b) a Ficha de Atividade Diária; 
c) a Ficha de Presença; e  
d) a Ficha de Avaliação. 
II – A sequencia das peças por Bimestre será a seguinte: 
a) relatório bimestral; 
b) comprovantes de participação em audiências; 
Observação: as petições complexas e as petições simples deverão permanecer na pasta do assistido com comprovação da data 
de protocolo. Assim, não precisará compor o portfólio. 
III – Se, eventualmente, a data de comprovação do protocolo não estiver legível, o estagiário deverá solicitar ao seu orientador 
(a) para que, de próprio punho, faça constar a data de protocolo do documento, sua assinatura e carimbo. 
IV – No relatório bimestral, conforme modelo em anexo, padronizado pelo NPJ, deverá constar a relação das peças complexas 
e o andamento dos processos a que se referem às referidas peças, sem qualquer comprovante de acompanhamento de 
processo via internet. 
V – Todos os dados mencionados na Ficha de Avaliação deverão ser comprovados e estar assinados pelo estagiário (a) e com 
anuência do orientador, sob pena de não ser pontuado o trabalho feito. 
VI – Com relação à data de entrega do portfólio: 
a) o relativo às peças elaboradas no decorrer do semestre deverá estar de acordo com o calendário acadêmico e edital 
respectivo a ser publicado; 
b) o estagiário deverá entregar o portfólio no dia da semana em que ele está matriculado para o estágio de prática real, ou 
seja, uma semana para a entrega do portfólio não significa que o mesmo poderá ser entregue no último dia dessa semana; 
d) se, eventualmente, na semana de entrega do portfólio houver um feriado, o estagiário deverá entregar o seu portfólio no 
dia anterior a esse feriado; 
e) na semana anterior a da entrega do portfólio serão encerrados todos os atendimentos e retornos, salvo casos excepcionais 
e mediante autorização do orientador do estagiário. 
VII – Conduta do Estagiário para fins de avaliação nos seguintes termos: 
VIII - será penalizado com a perda de 3,0 (três pontos) o estagiário que cometer uma falta grave; no caso de reincidência, será 
requerida a exclusão do mesmo do NPJ; 
IX - será penalizado com a perda de 1,0 (um ponto) o estagiário que: 
a) convocar o assistido para assinar a inicial e/ou declaração de pobreza, sem estar devidamente autorizado pelo seu 
orientador; 
b) desrespeitar o prazo de uma jornada de trabalho, 4h (quatro horas), para que o orientador possa corrigir a peça trazida para 
correção; 
c) deixar o estagiário de fazer constar da ficha de triagem, devidamente assinada pelo assistido, a devolução de documento (s) 
entregue (s) pelo assistido para a elaboração da inicial, contestação e/ou outra peça processual e que não foram utilizados 
para o fim pretendido, em razão de desinteresse da parte ou qualquer outro motivo; 
d) riscar os autos de processo; 
e) entregar o portfólio fora do prazo definido nesta NGA; 
X – será penalizado com a perda de 0,5 (meio) ponto o estagiário que descumprir as normas desta NGA não punidas com pena 
mais grave; 
XI - ao estagiário será assegurado à ampla defesa e o contraditório, mediante justificativa por escrito, no prazo de 02 (dois) 
dias 
 

TÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 14. Avaliação final será efetuada nos seguintes termos: 
§ 1º - O resultado da avaliação dos trabalhos realizados pelo estagiário no NPJ, em cada bimestre, será expresso em notas, em 
uma escala numérica de 0 (zero) a 10 (dez), com intervalos de 0,1(um décimo); 
b) Considerar-se-á aprovado (a) o estagiário (a) que, no término do semestre letivo, por intermédio da média aritmética 
simples das notas dos dois bimestres, alcance nota igual ou superior a 7 (sete) e frequência igual ou superior a 80 (oitenta) 
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horas de estágio, o excedente das horas do estágio poderão ser consideradas para fins de horas complementares, desde que 
devidamente comprovadas e atestadas pelo (a) Coordenador (a) do NPJ, que somente serão válidas para o semestre 
respectivo. 
Art. 15. Os casos não cobertos detalhadamente por este serão apreciados pela Direção Geral, e, caso necessite, em Instâncias 
Superiores. 
Art. 16. Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Taguatinga-DF / ESTÁCIO/FACITEC, aos 15 dias do mês de julho de 2009. 
 
 

BRÁULIO PEREIRA LINS 
ESTÁCIO/FACITEC 
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ANEXO O: REGULAMENTO DO LABORATÓRIO DE PRÁTICAS CONTÁBEIS 

 
RESOLUÇÃO CONSU Nº. 03/2012, DE 15/03/2012 

 
“Aprova o Regulamento do Laboratório de Práticas Contábeis do Curso de 
Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas - 
ESTÁCIO/FACITEC.” 

O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS – ESTÁCIO/FACITEC, na qualidade de Presidente do 
Conselho Superior, no uso de suas prerrogativas legais e considerando decisão unânime do colegiado, 
 
RESOLVE: 
Art. 1º. Aprovar o Regulamento para funcionamento do Laboratório de Práticas Contábeis do curso de Ciências Contábeis da 
Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas – ESTÁCIO/FACITEC, nos termos abaixo expostos: 
 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 2º.  Este Regulamento dispõe sobre a estruturação, utilização e operacionalização do Laboratório de Prática Contábil do 
Curso de Ciências Contábeis da ESTÁCIO/FACITEC em atendimento à legislação educacional vigente. 
Art. 3º. O estágio curricular supervisionado obrigatório compreende uma estratégia de profissionalização que complementa o 
processo ensino-aprendizagem. Consiste na preparação do aluno para ingresso no mercado de trabalho, a partir do 
desenvolvimento de atividades que se inter-relacionam e integram a formação acadêmica com a atividade prática-profissional. 
 

TÍTULO II 
DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 4º. São atribuições do Professor do Laboratório de Práticas Contábeis:   
I. Conduzir as atividades relacionadas à prática contábil em laboratório; 

II. Exercer controle e orientação didático-pedagógica no que se refere às disciplinas de Estágio Supervisionado I e II em 
laboratório; 

III. Manter atualizados, com apoio do setor de informática, todos os softwares utilizados no laboratório de práticas 
contábeis, inclusive o sistema específico das atividades do contador que tratem dos módulos: contabilidade, escrita 
fiscal e folha de pagamento;  

IV. Oferecer condições aos alunos para que elaborem relatórios de atividades realizadas no laboratório; 
V. Manter constante relacionamento com a Coordenação do Curso de Ciências Contábeis, de modo a gerar pleno 

entrosamento entre o ensino acadêmico e as atividades práticas; 
VI. Supervisionar as atividades desenvolvidas pelos alunos, atualizando, sempre que cabível, métodos e práticas; 

VII. Propor ao Coordenador do Curso melhorias necessárias à atualização das práticas contábeis; 
VIII. Zelar pelos bens utilizados nos laboratórios; 

IX. Prestar ao Coordenador todas as informações e esclarecimentos que sejam necessários aos órgãos vinculados às 
atividades do curso e da Instituição, notadamente, MEC, CFC e CRC-DF; 

X. Zelar pelo necessário intercâmbio entre as disciplinas curriculares ministradas em salas de aula pelos professores, com 
a prática efetiva proporcionada no Laboratório de Práticas Contábeis; 

XI. Verificar os serviços prestados pelos assistentes e funcionários administrativos; 
XII. Estabelecer escalonamento de trabalho e divisão de tarefas para turmas específicas quando necessário; 

XIII. Efetuar a distribuição e controle de tarefas entre os alunos. 
 

TÍTULO III 
DA ESTRUTURA E LOCAIS DAS AULAS 

Art. 5º. O Laboratório de Prática Contábil é uma unidade de serviço de apoio que tem como finalidade oportunizar aos 
estudantes do Curso de Ciências Contábeis o contato profissional com a prática, desenvolvendo o conhecimento teórico 
adquirido em sala de aula. 
Art. 6º. O Laboratório de Prática Contábil tem como finalidades: 
I. Possibilitar a aplicação prática dos conhecimentos teóricos; 
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II. Desenvolver no aluno o espírito crítico, analítico e empreendedor; 
III. Facilitar o ingresso de futuros profissionais no mercado de trabalho; 
IV. Disponibilizar os recursos provenientes dos avanços da tecnologia; 
Art. 7º. A prática contábil será conduzida em ambiente acadêmico pelos professores das disciplinas Estágio Supervisionado I e 
II, utilizando-se das salas de aula, laboratórios de informática, auditório e outras dependências, quando necessário.  
 

TÍTULO IV 
DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS 

Art. 8º. Os funcionários administrativos são os que dão suporte aos laboratórios e se subordinam a CDTI. 
 

TÍTULO V 
DAS ATIVIDADES DOS ESTAGIÁRIOS 

Art. 9º. O Estágio Supervisionado I deverá ser realizado com atividades em laboratório contábil utilizando-se de Software 
Contábil específico. Em laboratório com acompanhamento do professor da disciplina Estágio Supervisionado I – práticas em 
laboratório, o aluno deverá desenvolver as atividades listadas em práticas contábeis I e II, que são as seguintes: 

I. Práticas Contábeis 1  
II. Desenvolvimento do Plano de Negócio para abertura da empresa, sociedade por quotas de responsabilidade limitada 

(definição de: segmento, produtos a lançar, preço de compra, preço de venda etc.); 
III. Registro da Empresa no Sistema Contábil; 
IV. Registros e alterações no Plano de Contas (criação e alteração); 
V. Simulação de levantamento de documentação para registro da empresa nos órgãos competentes, definindo a 

atividade econômica da empresa de acordo com legislação vigente; 
VI. Emissão do Contrato Social; 

VII. Lançamentos no Livro Diário (Constituição e Integralização); 
VIII. Emissão de Relatórios (Livro Diário, Livro Razão, Balancete de Verificação); 

IX. Conferência e conciliação de valores; 
X. Levantamento de Balanço de Abertura. 

II - Práticas Contábeis 2 
I. Registro da Empresa no sistema fiscal; 

II. Definição do regime de tributação dos impostos sejam eles federais estaduais e/ou municipais; 
III. Emissão e registro de Notas Fiscais de Saída específicas (Vendas, Remessas, devoluções etc.); 
IV. Emissão e registro de Notas Fiscais de Entrada específicas (compras de mercadorias, material de uso/consumo e 

imobilizado, retornos, devoluções etc.); 
V. Registro dos Livros fiscais no sistema contábil; 

VI. Lançamento de apuração dos tributos e resultado; 
VII. Controle de ICMS de ativo imobilizado; 

VIII. Emissão e registro de Notas Fiscais de Prestação de Serviços; 
IX. Retenção de tributos na prestação de serviço (estadual, federal, e municipal); 
X. Obrigações acessórias (estaduais, federais e municipal). 

Art. 10. O Estágio Supervisionado II poderá ser realizado fora da instituição conforme regras em vigor para o estágio 
supervisionado da ESTÁCIO/FACITEC, ou em laboratório contábil, a critério do aluno, utilizando-se de Software Contábil 
específico. Em laboratório com acompanhamento do professor da disciplina Estágio Supervisionado II – práticas em 
laboratório, o aluno deverá desenvolver as atividades listadas em práticas contábeis III e IV, que são as seguintes: 
I - Práticas Contábeis 3  

I. Registro da Empresa no Sistema de Pessoal; 
II. Cadastro no sistema de Funcionários de várias faixas salariais com proventos e descontos variados; 

III. Cadastro no sistema dos Sócios com recebimento de pró-labore com dependentes e passíveis de imposto de renda na 
fonte; 

IV. Emissão fichas cadastrais de funcionários e levantamento de contrato de experiência e documentações dos mesmos 
para admissão; 

V. Geração da Folha de Pagamentos com adiantamento salarial; 
VI. Demissão de pelo menos um funcionário; 

VII. Emissão de Folha de pagamento e conferência dos valores gerados. 
II - Práticas Contábeis 4 

I. Configuração e conciliação da integração dos sistemas pessoal, fiscal, e contábil; 
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II. Realização de outros lançamentos pertinentes exclusivamente a contabilidade (empréstimos a/de sócios, aplicações e 
empréstimos bancários, demais despesas, equivalência patrimonial, etc.). 

III. Apuração de Resultados e emissão das Demonstrações Financeiras vigentes BP, DRE, DMPL, DFC, DVA e Notas 
Explicativas; 

IV. Emissão de Relatório analítico de análise empresarial (horizontal e vertical e análise de índices); 
V. Parecer de Auditoria das Demonstrações Financeiras quanto a sua legalidade e correção em relação aos princípios e 

normas brasileiras de contabilidade; 
VI. Laudo Pericial Contábil sobre a legitimidade dos lançamentos contábeis e registros nos departamentos fiscal e de 

pessoal; 
VII. Análise Gerencial quanto às sugestões e perspectivas da empresa na gestão de resultados futuros e controle de 

custos. 
 

TÍTULO VI 
DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

Art. 11. O aluno terá seu estágio avaliado segundo os seguintes critérios:  
I. cumprimento da carga horária total – a carga horária da disciplina de estágio, em função da natureza prática, deve ser 
cumprida em sua integralidade. Em caso de falta do acadêmico, as atividades deverão ser repostas em cronograma aprovado 
pela coordenação do curso. 
II. cumprimento dos objetivos – participar das atividades programadas apresentando rendimento acadêmico para aprovação. 
III. relatório final – entregue na data estipulada pelo professor, de acordo com as normas previstas neste regulamento. 
Art. 12. A disciplina terá avaliações conforme sistema próprio da ESTÁCIO/FACITEC, nas datas previstas no calendário 
acadêmico.  
Art. 13. A critério do professor, o aluno de Estágio Supervisionado em Laboratório poderá ser avaliado por relatórios que 
tratem dos conteúdos abordados bimestralmente e entregues nas datas definidas pelo professor. 
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TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 14. O professor do laboratório, em seus impedimentos eventuais, deverá ser substituído por professor indicado pelo 
Coordenador do Curso. 
Art. 15. O Estágio Supervisionado III permanecerá sob as normas já definidas pela faculdade. 
Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Geral da Faculdade, ouvido o Conselho Superior. 
Art. 17. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

CONSU/ESTÁCIO/FACITEC/Taguatinga-DF, 15 de março de 2012. 
 
 

Bráulio Pereira Lins 
Diretor Geral da ESTÁCIO/FACITEC 
Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO P: REGULAMENTO LABORATÓRIO DE QUÍMICA 

 
RESOLUÇÃO CONSU Nº. 04/2009 DE 15/07/2009 

 
“Aprova o Regulamento do Laboratório de Química da Faculdade de 
Ciências Sociais e Tecnológicas - ESTÁCIO/FACITEC.” 

 
O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS – ESTÁCIO/FACITEC, na qualidade de Presidente do 
Conselho Superior, no uso de suas prerrogativas legais e considerando decisão unânime do colegiado, realizada no dia 
15/07/2009, 
 
RESOLVE: 
Art. 1º. Aprovar o Regulamento do Laboratório de Química da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas – 
ESTÁCIO/FACITEC, nos termos abaixo expostos. 
 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 2°. O Laboratório de Química é um espaço destinado às atividades de natureza didático-pedagógica, onde se encontram 
materiais e equipamentos devidamente organizados, servindo de complemento aos acadêmicos na busca pela informação e 
pelo conhecimento. 
Art. 3°. O Laboratório tem por finalidade atender a comunidade acadêmica, permitindo aos seus usuários a prática de 
atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa, à extensão, aos projetos sociais e ao desenvolvimento do conhecimento. 
 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

Art. 4°. O Laboratório de Química possui como objetivos: 
I. Atender as necessidades dos cursos da ESTÁCIO/FACITEC. 

II. Proporcionar suporte ao desenvolvimento acadêmico do usuário/aluno, como complemento às disciplinas dos cursos. 
III. Prover recursos e serviços com a finalidade de apoiar às atividades acadêmicas que necessitem do laboratório, 

oriundas dos cursos e demais setores da Faculdade. 
IV. Fornecer aos docentes equipamentos e materiais que lhes permitam aperfeiçoar as atividades do curso, 

proporcionando o desenvolvimento das atividades de natureza prática aos acadêmicos. 
V. Fornecer aos docentes o devido apoio para as aulas. 

 
CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS 
Art. 5º. As atividades laboratoriais devem desenvolver nos alunos, entre outras, as seguintes competências: 

I. Manipular com correção e respeito pelas normas de segurança materiais e equipamentos. 
II. Desenvolver o respeito pelo cumprimento de normas de segurança, normas gerais de proteção ambiental e pessoal. 

III. Desenvolver as competências e habilidades previstas nos ementários das disciplinas que utilizam o laboratório em 
conformidade com os projetos pedagógicos dos cursos da ESTÁCIO/FACITEC.  
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CAPÍTULO IV 

DAS REGRAS GERAIS 
SEÇÃO I 

DAS NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA 
Art. 6º. Ao realizar uma atividade no Laboratório de Química, o acadêmico deve ter conhecimento dos procedimentos e dos 
materiais usuais para investigar e analisar um determinado fenômeno científico que é possível ser estudado na prática. É 
necessário conhecer os equipamentos e os procedimentos operacionais para obter sucesso na realização da experiência. 
Art. 7º. Para a segurança dos acadêmicos e funcionários, devem ser observadas as seguintes normas de segurança de trabalho 
no Laboratório de Química: 

I. Todos os acadêmicos devem possuir vestimentas e acessórios compatíveis com as atividades que serão realizadas. 
II. Quando solicitado pelo Professor responsável, o aluno deverá trajar óculos de segurança bilateral, máscara contra 

gases, luvas de látex descartável e um jaleco branco de tecido não inflamável (uso obrigatório e de responsabilidade 
do aluno). Não será permitida a entrada de acadêmicos, funcionários e professores sem o uso adequado dos 
acessórios exigidos.  

III. Não será permitida a utilização de bermudas, saias ou calçados abertos e adereços (anéis, brincos e pulseiras com 
pingentes e argolas). Pessoas que tenham cabelos longos devem mantê-los presos enquanto estiverem no laboratório. 

IV. Ao desenvolver atividades no Laboratório de Química é imprescindível o conhecimento prévio da localização dos 
acessórios de segurança. 

V. Utilização de outras indumentárias exigidas para os experimentos, após a devida orientação do professor responsável 
(pinças, protetor de cabelos, etc.). 

VI. Cada bancada comportará um número máximo de acadêmicos, conforme orientação do professor da disciplina.  
VII. Deverão ser seguidas as orientações dos professores após a leitura e compreensão de todo o procedimento 

experimental. 
VIII. Não utilizar material imperfeito ou defeituoso, principalmente de vidro quando tenha arestas cortantes. Após a 

verificação de qualquer material com defeito o responsável pelo laboratório deverá ser comunicado imediatamente.  
IX. Não trabalhar com substâncias inflamáveis, principalmente gases e solventes orgânicos, próximos à chama. 
X. Não experimentar ou ingerir substâncias dentro do laboratório. 

XI. Evitar a aspiração de gases e vapores mesmo sabendo não serem tóxicos.  
XII. Ao terminar as atividades experimentais, procure deixar os materiais limpos em seus devidos lugares.  

XIII. Manipular com cuidado as torneiras de bico de gás para evitar vazamentos.  
XIV. Ter cuidado para não trocar as tampas dos frascos das substâncias utilizadas no trabalho, pois poderá ocorrer 

contaminação.  
XV. Em caso de acidente, comunicar imediatamente o professor ou responsável pelo laboratório.  

XVI. Não deixar vidros, metais ou qualquer material em temperatura elevada em lugares que possam causar acidente.  
XVII. Evitar montagens de aparelhos utilizando como suporte: livros, lápis, caixa de fósforos, etc. Aparelhos com centros de 

gravidade elevados devem ser montados e operados com extrema precaução.  
XVIII. Ao forçar tubos de vidro através de rolhas não usar nenhuma parte do corpo como suporte ou apoio. 

XIX. Antes de usar reagentes que não conheça, consulte a bibliografia adequada e informe-se sobre como manuseá-los e 
descartá-los.  

XX. Não retorne reagentes aos frascos originais, mesmo que não tenham sido utilizados. 
XXI. Não utilize equipamentos em que não tenha sido treinado ou autorizado a utilizar. 

XXII. Certifique-se da tensão do aparelho antes de conectá-la à rede elétrica. Quando não estiverem em uso, os aparelhos 
devem permanecer desconectados.  

XXIII. Use sempre luvas de isolamento térmico ao manipular material quente.  
Art. 8º. Em caso de qualquer emergência os alunos deverão obedecer às orientações dos professores e técnicos responsáveis. 
 

SEÇÃO II 
DOS PROFESSORES 

Art. 9º. Competem aos docentes que ministram aulas e/ou treinamentos acadêmicos e administrativos com o uso do 
Laboratório de Química: 

I. Ter conhecimento deste documento e aplicar as regras previstas para o desenvolvimento das atividades.  
II. No decorrer das aulas, o professor é responsável por todos os equipamentos existentes no laboratório devendo 

comunicar à coordenação qualquer evento anormal que envolva materiais e equipamento do laboratório. 
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III. Zelar pelo bom uso dos recursos dos laboratórios, orientando seus alunos para que procedam a correta utilização dos 
equipamentos e materiais. 

IV. Utilizar o laboratório para ministrar aulas ou promover outro evento se o mesmo estiver previamente alocado para 
sua disciplina. 

V. Acompanhar as atividades dos alunos no laboratório que estiver sob sua responsabilidade não podendo deixar os 
alunos sozinhos nas dependências do mesmo. 

VI. O professor responsável por um laboratório só poderá deixá-lo durante uma atividade mediante a presença de um 
funcionário (estagiário, monitor, auxiliar ou técnico) designado para substituí-lo. 

VII. Fazer a solicitação formal a sua Coordenação de Curso dos programas e/ou recursos necessários para as suas 
disciplinas práticas no semestre anterior ao da sua utilização, em decorrência do planejamento das atividades. 

Art. 10º. São responsabilidades do professor no momento do desenvolvimento das atividades no laboratório: 
I. Sensibilizar os alunos para o fato de alguns produtos, “sendo seguros”, poderem formar misturas perigosas com 

outros produtos. 
II. Colocar nos laboratórios os símbolos de aviso e de emergência, além de toda a informação útil para os alunos. 

III. Acomodar os alunos de forma segura e não deslocar um número muito elevado de alunos para o laboratório. 
IV. Evidenciar aos alunos os locais dos equipamentos de emergência e os procedimentos em situações de emergência. 
V. Não permitir pastas, mochilas e livros de texto dos alunos nas bancadas de trabalho. 

 
SEÇÃO III 

DOS USUÁRIOS 
Art. 11. São usuários do laboratório: 
 I - acadêmicos regularmente matriculados na Instituição. 
II - corpo docente e funcionários da Instituição. 
III - usuários da comunidade externa cadastrados em algum projeto da Instituição. 
Parágrafo único: Deixando de fazer parte do quadro funcional da Instituição, o professor é imediatamente descredenciado 
como usuário do Laboratório. 
Art. 12. São direitos dos usuários do laboratório: 
Receberem auxílio no laboratório sempre que estiverem com qualquer dúvida referente à utilização dos recursos disponíveis 
nos laboratórios. 
Art. 13. Aos usuários cabem cumprir as seguintes regras: 

I. Só entrar no laboratório após autorização do professor. 
II. Munir-se de jaleco branco para realização das atividades. 

III. Nunca retirar materiais ou equipamentos do laboratório sem permissão. 
IV. Antes de iniciar qualquer experiência, deve ter-se o cuidado de ler os protocolos experimentais e anotar todas as 

precauções a tomar. 
V. Evitar colocar dedos, canetas ou quaisquer outros utensílios na boca, principalmente se estiver em contato com as 

mesas de trabalho. 
VI. Usar luvas apropriadas durante a manipulação de objetos quentes e de substâncias que possam ser absorvidas pela 

pele (corrosivas, irritantes, tóxicas, nocivas, etc.). 
VII. Usar calçado que proteja os pés e os equipamentos de segurança adequados. 

VIII. Não pipetar com a boca. Utilizar um pipetador. 
IX. Nunca provar ou cheirar diretamente soluções ou produtos. 
X. As pipetas Pasteur, tubos de ensaio e outros materiais de vidro contaminados devem ser colocados em banca própria. 

XI. Lavar cuidadosamente as mãos ou as luvas depois de trabalhar com produtos. 
XII. Todas as feridas expostas devem estar devidamente protegidas. 

XIII. Não manusear equipamento elétrico com as mãos úmidas. 
XIV. Quando tiverem que deslocar ou examinar um equipamento elétrico, devem desligá-lo primeiro. 
XV. Ao ligar um equipamento elétrico a uma tomada, ter o cuidado de pegar na ficha apenas pela parte recoberta por 

material isolador (normalmente plástico). 
XVI. Antes de utilizar um equipamento elétrico verificar se as suas características, são compatíveis com a instalação da 

energia elétrica de que dispõe. 
XVII. Usar, quando for necessário, proteção individual (avental, óculos, luvas, etc.). 

XVIII. Não utilizar luvas quando manusear canetas, fechos de porta, etc. 
XIX. Todos os acidentes devem ser imediatamente comunicados e objeto de relatório. 
XX. Atar sempre os cabelos compridos. 
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XXI. Nunca comer, beber ou fumar no laboratório. 
XXII. Conhecer a localização de extintores, da caixa dos primeiros socorros e restante equipamento de proteção. 

XXIII. Não obstruir os locais destinados à livre circulação. 
XXIV. Manter os laboratórios organizados e limpos, bancadas e material.  
XXV. No final do trabalho todos os equipamentos utilizados devem ser devidamente arrumados. 

XXVI. Verificar, no final do trabalho, se as torneiras de abastecimento de água se encontram fechadas e os aparelhos 
elétricos desligados. 

 
CAPÍTULO V 

DO FUNCIONAMENTO 
Art. 14. O funcionamento do Laboratório de Química ocorre de segundas à sextas-feiras, das 8h às 12h e de 14h ás 22h50min, 
e aos sábados, das 8h às 12h e de 14h ás 18h.  
Art. 15. Os laboratórios poderão funcionar em horários diferentes dos previstos conforme necessidade solicitada previamente 
à Administração dos Laboratórios ou após a aprovação de projetos especiais ou de extensão. 
Parágrafo único - O Laboratório não funcionará nos dias em que não houver expediente na Faculdade. Podendo haver 
exceções conforme necessidade solicitada previamente à Administração dos Laboratórios e autorizado pela Direção. 
 

SEÇÃO I 
DO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUÍMICOS 

Art. 16. Os equipamentos e produtos químicos, quando utilizado no laboratório de Química, devem ser armazenados em 
conformidade com as orientações dos professores, devendo, de forma geral: 

I. Armazenar reagentes em lugares altos e de difícil acesso.  
II. Éteres, parafinas e oleifinas formam peróxidos quando expostos ao ar. Não os estoques por tempo demasiado e 

manipule-os com cuidado.  
III. Ao utilizar cilindros de gases, transporte-os em carrinhos apropriados. Durante o seu uso ou estocagem mantenha-os 

presos à bancada ou parede. 
IV. Cilindros com as válvulas emperradas devem ser devolvidos ao fornecedor.  
V. Consultar a bibliografia indicada para obter informações sobre a estocagem de produtos químicos, assegurando que 

reagentes incompatíveis sejam estocados separadamente.  
 

SEÇÃO II 
MATERIAIS DE VIDRO E CONEXÕES 

Art. 17. Ao usar material de vidro, devem ser observadas as seguintes orientações: 
I. Qualquer material de vidro trincado deve ser rejeitado. 

II. Vidros quebrados devem ser descartados em recipiente apropriado. 
III. Use sempre pedaço de pano protegendo a mão quando estiver cortando vidro ou introduzindo orifícios.  
IV. Antes de inserir tubos de vidro (termômetros, etc.) em tubos de borracha ou rolha, lubrifique-os.  
V. Nunca use mangueira de látex velhas. Faça as conexões necessárias utilizando mangueiras novas e braçadeiras.  

VI. Tenha cuidado especial ao trabalhar com sistemas sob vácuo ou pressão. 
VII. Antes de iniciar o experimento verifique se todas as conexões e ligações estão seguras.  

 
CAPÍTULO VI 

DAS RESERVAS PARA DISCIPLINAS PRÁTICAS 
Art. 18. As reservas do laboratório para uso nas disciplinas práticas dos diversos cursos da Instituição deverão ser efetuadas 
com antecedência mínima de 48h, para adequação dos recursos existentes às necessidades de cada disciplina. 
Art. 19. As reservas dos laboratórios ficam condicionadas à existência de disponibilidade e seguirão a ordem das solicitações. 
Art. 20. As reservas devem ser feitas pelo funcionário responsável pelo laboratório indicando: 
I - Horário inicial e final da reserva. 
II - Nome completo de quem reservou. 
III - Curso, turno, turma e disciplina. 
IV – Equipamentos e materiais que pretende utilizar. 
Art. 21. O usuário pode utilizar o Laboratório sem ter feito reserva, desde que não haja reserva para o momento. Nesse caso, 
devem ser registradas as informações acima antes do início das atividades.  
 

CAPÍTULO VII 
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DO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS E PENALIDADES 
Art. 22. O descumprimento ou inobservância de quaisquer regras ou políticas dos serviços, supramencionadas, são 
consideradas faltas graves, podendo, sem prejuízo das ações disciplinares previstas no Regimento Interno da 
ESTÁCIO/FACITEC, redundar na instauração de processos administrativos. 
Art. 23. A ESTÁCIO/FACITEC, objetivando cumprir as regras supramencionadas, reserva-se o direito de, periodicamente, 
verificar a correta utilização e emprego dos equipamentos e recursos. 
Art. 24º. Em caso de descumprimento de qualquer item destas normas, poderão ser aplicadas as penalidades: 

I. Advertência verbal. 
II. Advertência formal. 

III. Suspensão do acesso ao laboratório por tempo determinado de acordo com a gravidade da penalidade.  
Art. 25.  O desrespeito ao disposto acima estará sujeito às penalidades estabelecidas no Regimento Interno da 
ESTÁCIO/FACITEC. 
 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 26. Os casos não cobertos detalhadamente por este regulamento serão apreciados pela Direção Geral, e, caso seja 
necessário, em instâncias superiores. 
Art. 27. As Normas que regem o funcionamento do laboratório de química podem sofrer alterações de acordo as necessidades 
da Instituição. As alterações nas normas serão válidas, mediante nova publicação. 
Art. 28. Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 
 

CONSU/ESTÁCIO/FACITEC/Taguatinga-DF, 15 de Julho de 2009. 
 

Bráulio Pereira Lins 
Direto Geral da ESTÁCIO/FACITEC 
Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO Q: REGULAMENTO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

 
RESOLUÇÃO CONSU Nº. 05/2007 DE 07/03/2007 

 
 

“Aprova o Regulamento dos Laboratórios de Informática - LABIN da 
Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas - ESTÁCIO/FACITEC.” 

 
O DIRETOR DA FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS – ESTÁCIO/FACITEC, na qualidade de Presidente do 
Conselho Superior, no uso de suas prerrogativas legais e considerando decisão unânime do colegiado, realizada no dia 
07/03/2007. 
 
RESOLVE: 
Art. 1º - Aprovar o Regulamento dos Laboratórios de Informática da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas – 
ESTÁCIO/FACITEC, nos termos abaixo expostos. 
 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 2°- Os Laboratórios de Informática da ESTÁCIO/FACITEC caracterizam-se por sua natureza didático-pedagógica, servindo 
de complemento aos usuários na busca pela informação e pelo conhecimento. 
Art 3°- Os Laboratórios de Informática têm por finalidade atender a toda comunidade acadêmica, permitindo aos seus 
usuários a prática de atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa, à extensão, aos projetos sociais e ao desenvolvimento do 
conhecimento na área da informática. 
 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

Art. 4°- Os laboratórios de informática possuem como objetivo: 
I - Atender as necessidades dos cursos da ESTÁCIO/FACITEC; 
II - Servir como ferramenta para a realização de pesquisas, consultas e digitação de trabalhos e/ou projetos acadêmicos; 
III - Proporcionar suporte ao desenvolvimento acadêmico do usuário/aluno, como complemento às disciplinas dos cursos; 
IV - Colaborar, quando necessário, com os setores da Faculdade na realização de seminários, palestras e cursos, quando estes 
requerem a utilização dos laboratórios; 
V - Disponibilizar aos usuários o acesso a novos conhecimentos na área da Informática através de programas/softwares e de 
serviços de monitoria específicos às necessidades das disciplinas. 
VI - Prover recursos e serviços com a finalidade de apoiar às atividades acadêmicas que necessitem dos laboratórios de 
informática oriundas dos cursos e setores administrativos da Faculdade. 
 

CAPÍTULO III 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 5º - Os Laboratórios de Informática são vinculados, no âmbito organizacional, ao Centro de Desenvolvimento de 
Tecnologia da Informação e Comunicação – CDTI.  
 

SEÇÃO I 
DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Art 6°- Os Laboratórios de Informática estão vinculados ao Centro de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação e 
Comunicação – CDTI, em conformidade com o Regimento Geral da ESTÁCIO/FACITEC. 
Art 7° - A estrutura física dos laboratórios é formada por salas (unidades de apoio) devidamente equipadas com computadores 
interligados em rede e com acesso à Internet. 
Art 8° - A equipe dos Laboratórios de Informática é composta por funcionários do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia 
da Informação e Comunicação – CDTI, que respondem pela Administração dos Laboratórios de Informática sendo esta uma 
delegação indicada pelo Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação. 
Art. 9º - Compete ao Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação: 
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I - Solucionar dúvidas, assessorar e orientar aos usuários sobre o uso adequado dos recursos disponíveis nos laboratórios de 
informática; 
II - Zelar pela conservação e manter os equipamentos sempre em condições adequadas de uso e funcionamento; 
III - Providenciar a instalação, configuração e atualização de programas e softwares necessários ao bom funcionamento dos 
laboratórios e das disciplinas dos cursos. 
IV - Elaborar e controlar o cronograma de reservas dos laboratórios; 
V - Manter informados os professores, com antecedência, sobre eventuais fatos que interfiram ou impeçam a realização de 
suas disciplinas nos laboratórios. 
VI - Manter e atualizar constantemente o cadastro de usuários dos laboratórios de informática, cadastrando-os nas listas de 
seus cursos, quando for necessário; 
VII - Desenvolver e instalar constantemente sistemas visando a facilitar o uso dos recursos disponíveis nos laboratórios, 
intensificando assim a utilização deste recurso pela comunidade acadêmica; 
VIII - Providenciar a manutenção dos equipamentos danificados conforme procedimentos e normas padronizadas; 
IX - Trabalhar, em conjunto com o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação e Comunicação – CDTI, na busca 
por soluções que visem qualificar o atendimento prestado aos usuários dos laboratórios de informática; 
X - Propor à Direção Administrativa e Financeira contratação de monitores e/ou bolsistas necessários para o bom atendimento 
aos usuários, a preparação das atividades e a manutenção de materiais e equipamentos; 
XI - Zelar pelas boas relações internas e externas aos laboratórios, bem como pela prestação de um bom atendimento aos 
seus usuários; 
XII - Apresentar relatórios semestrais de atividades, ou conforme determinação dos órgãos competentes; 
XIII - Executar outras atribuições, dentro dos limites de sua competência, que lhe forem solicitadas pelas autoridades 
acadêmicas; 
XIV - Contatar com os demais setores de ensino da Instituição, bem como com os professores que sejam usuários potenciais, 
para manter o laboratório integrado às necessidades dos mesmos; 
XV - Coordenar as atividades dos monitores, visando manter a qualidade dos seus serviços, delegando competências, quando 
necessário; 
XVI - Manter o controle dos bens materiais dos laboratórios zelando pelo seu uso adequado e sua conservação; 
XVII - Requisitar materiais e equipamentos necessários à execução das atividades pertinentes ao laboratório, promovendo o 
devido encaminhamento aos setores competentes; 
XVIII - Buscar e manter atualizadas informações sobre novos materiais, equipamentos e tecnologias de ensino, a fim de 
qualificar os serviços prestados pelo laboratório; 
XIX - Planejar e coordenar as ações referentes à utilização da Tecnologia da Informação nas unidades da Instituição;  
XX - Buscar inovações tecnológicas alinhadas aos objetivos administrativos- acadêmicos da Instituição; 
XXI - Otimizar o uso dos laboratórios de informática bem como suas políticas de utilização e manutenção;  
XXII - Administrar os serviços das redes de comunicação, proporcionando segurança e desempenho; 
XXIII - Determinar prioridades na utilização dos laboratórios de informática, de acordo com as necessidades. 
Art. 10– Compete ao Técnico e auxiliar técnico de Informática:  
I - Administrar os Laboratórios de Informática no que lhe for incumbido para o bom funcionamento dos mesmos; 
II - Abrir e fechar os laboratórios;  
III - Instalar os programas permitidos pelos dirigentes do Centro, assim como a desinstalação de programas não autorizados;  
IV - Prover assistência técnica preventiva e corretiva;  
V – Relatar formalmente ocorrências estranhas ao funcionamento normal e encaminhar para as providências cabíveis;  
VI - Definir quem abrirá e fechará o laboratório, em horários especiais;  
VII - Manter histórico de cada sala dos laboratórios sobre as ocorrências não usuais, levando ao conhecimento dos 
responsáveis por meio de relatório.  
Art. 11 - Compete ao Monitor de Informática: 
I – Auxiliar a equipe técnica de informática; 
II – Assistir aos alunos em horários especiais. 
Art. 12 - Compete ao Administrador de Sistemas: 
I - Administrar o bom funcionamento dos laboratórios no escopo da administração e implantação de sistemas; 
II - Implantar e manter os sistemas que forem lhe solicitados para dar suporte ao funcionamento dos laboratórios; 
III - Auxiliar a Administração dos Laboratórios no tocante a melhorias de gestão dos sistemas implantados; 
IV - Auxiliar no levantamento de requisitos para solucionar problemas relativos às necessidades críticas. 
Art. 13 - Compete ao Web designer: 
I - Atender às necessidades dos laboratórios no escopo de desenvolvimento de sites e recursos para Web e Intranet; 



 

     

 

 

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 

     

 

 

 

   

   

 
    

     

II - Desenvolver e manter os sites Institucionais, aplicações dinâmicas Web, bem como a Intranet Institucional nos recursos 
que lhe forem atribuídos. 
Art. 14 - Compete ao Programador: 
I - Atender os laboratórios no escopo do desenvolvimento de sistemas; 
II - Desenvolver soluções de tecnologia (softwares) em linguagens de programação utilizadas pela instituição e de domínio 
institucional, para informatizar os departamentos, áreas meio e fim, além dos processos utilizados pelos mesmos; 
III - Em relação às soluções desenvolvidas ou adquiridas com os respectivos códigos fontes pela TI: 
a) Manutenções corretivas; 
b) Manutenções Evolutivas;  
c) Escolha da melhor solução/tecnologia em relação aos problemas detectados nos software desenvolvidos. 
Art. 15 - Compete ao estagiário: 
I - cumprir rigorosamente as normas estabelecidas neste regulamento, orientando os usuários sobre o uso correto dos 
recursos e notificar imediatamente eventuais infrações a Administração dos Laboratórios de Informática; 
II - estar devidamente identificado usando o crachá de identificação de maneira bem visível; 
III - registrar o uso de ambientes e da retirada de equipamentos, de acordo com as normas específicas dos laboratórios de 
informática; 
IV - atender às peculiaridades do laboratório ao qual está responsável, em comum acordo com o entendimento da 
Administração dos Laboratórios de Informática; 
V - zelar pela manutenção dos equipamentos, limpeza e organização dos ambientes; 
VI - circular nas dependências dos laboratórios, oferecendo seus serviços aos usuários que eventualmente estejam com 
dúvidas ou problemas em relação a determinado recurso disponível nos laboratórios; 
VII - prestar sempre o melhor atendimento possível ao usuário do laboratório, zelando pela boa imagem da Faculdade perante 
os usuários; 
VIII - procurar auxílio nas instâncias superiores como forma de solucionar a dúvida do usuário; 
IX - coibir o mau uso dos equipamentos; 
X - cumprir rigorosamente com seus horários de trabalho, de forma a não prejudicar o atendimento aos usuários; 
XI - verificar a necessidade de reposição de materiais e equipamentos, quando for o caso. 
Art. 16 - A detecção de problemas de caráter técnico nos equipamentos dos laboratórios é de responsabilidade do corpo 
técnico dos laboratórios de informática.  
Art. 17 - O corpo técnico é responsável por garantir o bom funcionamento do laboratório no que diz respeito à manutenção 
das necessidades dos laboratórios para a realização das atividades para as quais tenham sido designados e para garantir o 
cumprimento das normas comportamentais. 
 

SEÇÃO II 
DAS COORDENAÇÕES DE CURSO 

Art. 18 - Cabe aos coordenadores de cursos:  
I - Definir os softwares necessários para a prática educacional de seus respectivos cursos; 
II - Fazer o levantamento das necessidades de seus cursos quanto aos suprimentos computacionais (cabos, conectores, cd-
roms etc.) para satisfazer estas  necessidades;  
III - Efetuar um planejamento da utilização dos laboratórios de modo a alocá-los para disciplinas que efetivamente 
necessitarem de recursos computacionais. Para alocações extras o professor deve recorrer ao Setor de Tecnologia da 
Informação para verificar a disponibilidade do setor. 
 

SEÇÃO III 
DOS PROFESSORES 

Art. 19 - Competem a todos os Docentes que ministram aulas e/ou treinamentos acadêmicos e administrativos com o uso dos 
laboratórios de informática: 
I - Ter conhecimento deste documento;  
II - No decorrer das aulas, o professor é responsável por todos os equipamentos existentes nos laboratórios devendo 
comunicar ao Setor de Laboratórios de Informática qualquer evento anormal envolvendo o hardware ou software de qualquer 
equipamento do laboratório; 
III - A utilização da Internet e acesso a rede acadêmica durante o período da aula são de responsabilidade do professor. Assim 
como é de sua responsabilidade fazer cumprir as Normas deste documento relativo aos alunos sob sua orientação;  
IV - Zelar pelo bom uso dos recursos computacionais dos laboratórios, orientando seus alunos para que procedam a correta 
utilização dos equipamentos e softwares;  
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V - Utilizar os laboratórios de informática para ministrar aulas ou promover outro evento se o mesmo estiver previamente 
alocado para sua disciplina; 
VI - Cumprir os horários de início e término das suas aulas, ficando terminantemente proibido exceder o horário de uso dos 
laboratórios em decorrência da possibilidade de estar previamente agendado para o desenvolvimento de outras atividades; 
VII - Sempre acompanhar as atividades dos alunos no laboratório que estiver sob sua responsabilidade não podendo deixar os 
alunos sozinhos nas dependências do mesmo; 
VIII - O professor responsável por um laboratório só poderá deixá-lo durante uma atividade mediante a presença de um 
funcionário (estagiário, monitor, auxiliar ou técnico) designado pela Administração dos Laboratórios de Informática; 
IX - Fazer a solicitação formal a sua Coordenação de Curso dos programas e/ou recursos necessários para as suas disciplinas 
práticas no semestre anterior ao da sua utilização em decorrência do planejamento das atividades.  
 

CAPÍTULO IV 
DO FUNCIONAMENTO 

Art. 20 - O funcionamento dos Laboratórios de Informática ocorre de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h e de 14h ás 22h 
e 45min, e aos sábados, das 8h às 12h e de 14h ás 18h.  
Art. 21 - Os laboratórios poderão funcionar em horários diferentes dos previstos conforme necessidade solicitada 
previamente à Administração dos Laboratórios de Informática. 
Parágrafo único – O Laboratório não funcionará nos dias em que não houver expediente na Faculdade. Podendo haver 
exceções conforme necessidade solicitada previamente à Administração dos Laboratórios de Informática e autorizado pela 
Direção-Geral. 
 

CAPÍTULO V 
DAS RESERVAS PARA DISCIPLINAS PRÁTICAS 

Art. 22 - As reservas dos laboratórios de informática para uso nas disciplinas práticas dos diversos cursos da Instituição 
deverão ser efetuadas com antecedência mínima de 48h, para adequação dos recursos existentes às necessidades de cada 
disciplina.  
Art. 23 - As reservas dos laboratórios ficam condicionadas à existência de disponibilidade e seguirá a ordem de solicitação. 
Art. 24 - As requisições de programas necessários às disciplinas práticas devem respeitar as normas acima estabelecidas. 
Art. 25 - Qualquer software ou programa a ser instalado nos laboratórios, para uso nas disciplinas práticas, está condicionado 
ao tipo de licença do mesmo.  
Art. 26 - A instalação de qualquer software ou programa será realizada pela equipe técnica da coordenação dos laboratórios 
de informática. Não será permitido ao professor a instalação de softwares ou programas, bem como alterar configurações nos 
computadores dos laboratórios sem prévia autorização. 
 

CAPÍTULO VI 
DOS USUÁRIOS 

Art. 27 - São usuários dos laboratórios: 
I - alunos regularmente matriculados na Instituição; 
II - corpo docente e funcionários da Instituição; 
III - usuários da comunidade externa cadastrados em algum projeto da Instituição. 
§ 1º - Cada usuário recebe uma senha de acesso, sendo de sua responsabilidade o sigilo e alteração periódica da mesma. 
§ 2º - Deixando de fazer parte do quadro funcional da Instituição, o professor é imediatamente descredenciado como usuário 
dos Laboratórios, cabendo ao Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação solicitar da Divisão de Recursos Humanos a 
relação formal dos desligamentos. 
§ 3º - Após conclusão do curso, transferência ou trancamento de matricula, o acadêmico é imediatamente descredenciado 
como usuário do Laboratório, cabendo ao Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação solicitar à Secretaria Geral a 
relação formal dos usuários nas referidas situações.  
§ 4º - Para utilizar o Laboratório o usuário deverá estar previamente cadastrado. 
§ 5º - Pessoas não cadastradas não poderão permanecer nas dependências dos Laboratórios. 
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SEÇÃO I 

DOS DIREITOS DO USUÁRIO 
Art. 28 - Usar gratuitamente os laboratórios e os equipamentos de informática, desde que seja aluno regularmente 
matriculado, funcionário, professor ou usuário possuidor de cadastro. 
Art. 29 - Ter acesso gratuito à rede Internet, sempre com o intuito de realizar pesquisas ou trabalhos acadêmicos. 
Art. 30 - Usar gratuitamente todos os softwares instalados nos computadores dos laboratórios de informática. 
Art. 31 - Receber auxílio nos laboratórios sempre que estiver com qualquer dúvida referente à utilização dos recursos 
disponíveis nos laboratórios. 
 

SEÇÃO II 
DOS DEVERES DO USUÁRIO 

Art. 32 - Conhecer e respeitar as regras estipuladas neste regulamento. 
Art. 33 - Estar ciente dos horários de funcionamento dos laboratórios e respeitá-los rigorosamente.  
Art. 34 - Cada usuário é individualmente responsável por todos os atos realizados por ele no tocante aos sistemas, programas 
e recursos disponíveis nos laboratórios; 
I - Responsabilizar-se pelo uso do correio eletrônico: 
II - A faculdade não se responsabiliza pelo conteúdo das mensagens enviadas a partir de seus laboratórios; 
III - Manter cópias de segurança de seus dados armazenados no diretório pessoal. O Laboratório não se responsabiliza pela 
integridade dos arquivos gravados nos discos rígidos ou qualquer outra mídia de seus computadores, devendo cada usuário 
ser responsável pela cópia de segurança dos seus arquivos em mídias de sua propriedade; 
IV - A Faculdade não se responsabiliza por eventuais perdas de informações e dados; 
V - Zelar pela imagem da ESTÁCIO/FACITEC na Internet; 
VI - Manter a ordem e o silêncio dentro do laboratório, para não desconcentrar os demais usuários que estiverem presentes 
no recinto; 
VII - Respeitar a finalidade acadêmica dos laboratórios de informática; 
VIII - O acesso à Internet, durante o horário de aula, só será permitido caso o aluno seja instruído pelo professor a fazê-lo. 
 

SEÇÃO III 
DAS RESTRIÇÕES AO USUÁRIO 

Art. 35 - Mudar as configurações dos computadores dos laboratórios. 
Art. 36 - Acessar sites (páginas) da Internet que causem algum constrangimento a outros usuários, tais como: sites 
pornográficos, jogos, mensagens instantâneas, chats (bate-papos) ou ainda qualquer material que possa causar algum tipo de 
discriminação - racial, religiosa, sexual, etc. 
Art. 37 - Comer, beber ou fumar nas dependências dos Laboratórios de Informática assim como entrar nas dependências do 
mesmo portando quais quer tipos de alimentos ou bebidas. 
Art. 38- Instalar qualquer tipo de software, bem como instalar programas obtidos na rede. Não é permitido o uso e a 
instalação de quaisquer tipos de software nos computadores da Instituição sem autorização expressa da Administração dos 
Laboratórios de Informática. 
Art. 39- Executar programas ou abrir arquivos, recebidos via e-mail ou baixados da Internet (download), sem saber da sua 
origem e finalidade (podendo estes causar danos ao computador e a rede) sem autorização expressa da Administração dos 
Laboratórios de Informática. 
Art. 40 - Furtar dados ou arquivos, violar a privacidade da informação, por meio de escutas (sniffers) ou qualquer outro meio, 
ou ainda praticar danos a ambientes operacionais ou a rede como um todo. 
Art. 41- Fornecer a terceiros, cópias de softwares (programas), protegido por direitos autorais (copyright) ou licenciamento, 
e/ou reter cópia para uso próprio, a menos que haja previsão específica no licenciamento permitindo tal ação. A cópia é 
proibida ainda que o software seja fornecido sem custo, para finalidade educacional. 
Art. 42- Utilizar software ou documentação sabidamente obtida com violação da lei de direito autoral ou de contrato de 
licenciamento. 
Art. 43 - Usar as instalações da ESTÁCIO/FACITEC para ganho pessoal. Se o usuário desejar utilizá-las para consultoria ou 
outros negócios privados, deverá obter uma autorização prévia da Direção Acadêmica. 
Art. 44 - Usar mais de um computador simultaneamente, exceto com autorização expressa da Administração dos Laboratórios 
de Informática ou do professor responsável pela turma no momento. 
Art. 45 - Enviar e-mail anonimamente, bem como fraudar a identificação recebida no momento do cadastro. 
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Art. 46 - Abrir ou violar qualquer computador mobiliário disponível nas dependências dos laboratórios, sem autorização 
expressa do professor e com consentimento da Administração dos Laboratórios de Informática. 
 

SEÇÃO IV 
USO ÉTICO E LEGAL 

Art. 47 - Todo o usuário que utilizar os equipamentos e programas da ESTÁCIO/FACITEC será responsável pelo uso e emprego 
ético e legal dos mesmos. A informação eletrônica é facilmente reproduzível, o que propicia, por conseguinte, a invasão de 
privacidade e a má ou errônea utilização dos direitos autorais. Dessa forma, devem ser observadas as seguintes regras: 
I - não utilizar os equipamentos para outros fins, senão acadêmicos e de pesquisa; 
II - não obter ou baixar imagens, documentos ou arquivos ilícitos (por exemplo, imagens pornográficas ou posicionamentos 
que pregam qualquer forma de discriminação); 
III - não enviar mensagens, avisos ou recados em que, apesar de não haver o contato físico, o conteúdo possa intimidar, 
agredir ou insultar o destinatário; 
IV - não instalar, copiar, modificar nem trocar cópias de programas licenciados para a ESTÁCIO/FACITEC sem a prévia 
autorização, por escrito do responsável pelo setor de Tecnologia da Informação. 
V - obter sempre autorização prévia para copiar, ler, modificar ou utilizar arquivos de alguma outra pessoa. O plágio e a cola 
são definitivamente proibidos; 
VI - é ilegal violar o sistema de segurança dos computadores, acordos de licenciamento de software, políticas de uso de redes 
e privacidade de outras pessoas; 
VII - ao utilizar os Laboratórios de Informática, deve ser observado o comportamento adequado de forma a não prejudicar o 
trabalho dos demais usuários;  
VIII - existem meios para que sugestões e críticas sejam analisadas. As mesmas podem ser feitas através dos responsáveis 
pelos laboratórios ou pela secretaria de ensino. 
 

SEÇÃO V 
RESERVAS 

Art. 48 - As reservas de equipamentos devem ser feitas pessoalmente, sempre com o Monitor recepcionista de plantão, 
indicando: 
I - Horário inicial e final da reserva; 
II - Nome completo de quem reservou; 
III - Curso, turno e ano que estuda ou leciona; 
IV - Software que pretende utilizar. 
Art. 49 - Somente professores podem reservar mais de um equipamento em um mesmo horário. 
Art. 50 - O usuário pode utilizar o Laboratório sem ter feito reserva, desde que tenha equipamento disponível no momento. 
Nesse caso, deve ser informada a hora final da utilização, que não pode sobrepor a próxima reserva para o computador a ser 
utilizado. Casos excepcionais são deferidos pelo responsável pelo Laboratório. 
Art. 51 - O usuário deve liberar o computador no máximo, e impreterivelmente, na hora final reservada, salvo em situação 
prevista acima. 
Art. 52 - O horário de referência, para efeito de reservas, utilização e liberação de equipamento, é o do computador servidor. 
Art. 53 - Fica a critério do professor liberar para outros usuários, professores ou discentes, as máquinas disponíveis na sala no 
momento de sua aula prática. Ao professor é resguardado o direito de cancelar a liberação de equipamento, a qualquer 
momento, principalmente em situações em que o usuário estiver prejudicando o andamento da aula. 
Art. 54 - Reservas de usuários estão sujeitas à aprovação do responsável pelo Laboratório. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS NORMAS DE SEGURANÇA 

Art. 55 - Quanto aos equipamentos/hardware é proibido aos usuários dos laboratórios de informática abrir os computadores, 
periféricos ou qualquer outro equipamento existente nos laboratórios. A manutenção corretiva e preventiva é realizada por 
uma equipe técnica especializada que saberá avaliar a necessidade de manutenção do equipamento. O manejo indevido pode 
causar danos aos equipamentos e à integridade física dos usuários através de descargas elétricas (choques), cabendo ao 
usuário somente informar ao monitor responsável pelo laboratório, qualquer irregularidade observada quanto ao 
funcionamento dos equipamentos. 
Art. 56 - Quanto à segurança de e-mails cabe aos usuários, atenção com e-mails de origem desconhecida ou duvidosa e com 
arquivos anexos. Os usuários não poderão abrir e-mails não solicitados ou de procedência desconhecida, principalmente se 
tiverem arquivos anexados e/ou links, pois estes e-mails podem conter vírus ou outras aplicações ocultas para o usuário que 
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permitam a ação de fraudadores sobre sua conta a partir de informações capturadas do computador. Se não tiver certeza da 
origem deve ser excluídos o e-mail imediatamente. 
Art. 57 - Quanto à segurança de informações pessoais, o usuário não deve atender a requisição de digitação de seus dados 
pessoais (conta, senha, etc.) em sites ou mensagens de correio. Não instalar nos computadores, programas oferecidos por 
correio eletrônico, pois estes podem estar contaminados com programas que capturam informações pessoais dos usuários. É 
importante lembrar que nada é fornecido de graça na Internet, que órgãos privados e do governo não informam pendências 
nem efetuam cobranças por e-mail.  
Art. 58 - Quanto à segurança de senhas, o usuário não deve fornecer sua senha a terceiros. Ela é pessoal e intransferível, 
sendo que as ações decorrentes do mau uso desta é de inteira responsabilidade do dono da conta. Não cadastre senhas óbvias 
ou de fácil dedução, como datas, sequencias de números, números de telefone, placas de veículos, etc. Troque suas senhas 
periodicamente. Não digite sua senha enquanto outra pessoa estiver olhando. Ao criar uma senha, faça uma combinação de 
letras maiúsculas, minúsculas e números e caracteres especiais; Memorize suas senhas e evite anotá-las em papéis, agendas, 
telefones celulares, etc. A senha é de sua exclusiva responsabilidade e deve ser mantida segura e em sigilo. 
Art. 59 - Quanto à baixar arquivos da Internet, nunca faça downloads (transferência de um arquivo da Internet para o 
computador) de arquivos, programas e e-mails desconhecidos ou de procedência duvidosa. Os softwares piratas, além de 
ilegais, muitas vezes possuem vírus que são instalados em conjunto com o programa pirateado e que podem danificar os 
computadores bem como dos dados nele existentes. Nunca acesse sites de conteúdo duvidoso (pornografia, distribuição de 
programas piratas e outros), pois através do acesso a tais sites, o computador poderá ser infectado por vírus, trojans, adwares, 
spywares e outros. 
Art. 60 - Quanto às cópias de segurança (backup), é aconselhável que usuário, sempre que possível, faça o backup de seus 
arquivos pessoais, isto evitará eventuais transtornos uma vez que a instituição não se responsabiliza pela perda de 
informações dos usuários. 
§ 1º As cópias de arquivos em mídia do usuário devem ser feitas pelo técnico responsável pelo Laboratório, que deverá 
formatá-lo ou submetê-lo a software antivírus antes de efetuar cópia para usuário. 
§ 2º Dados provenientes de mídias externas, somente podem ser copiados para os computadores dos laboratórios pelo 
técnico responsável e após terem sido submetidos a softwares antivírus. 
 

CAPÍTULO VII 
DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS E PENALIDADES 

Art. 61 - O descumprimento ou inobservância de quaisquer regras ou políticas dos serviços de informática, supramencionadas, 
são consideradas faltas graves, podendo, sem prejuízo das ações disciplinares previstas no Estatuto e no Regimento Geral da 
Universidade, redundar na instauração, contra o infrator, de ações extrajudiciais cíveis e criminais, além da suspensão 
imediata dos privilégios de acesso e uso dos serviços de informática. 
Art. 62 - A ESTÁCIO/FACITEC, objetivando cumprir as regras supramencionadas, reserva-se o direito de, periodicamente, 
verificar a correta utilização e emprego dos equipamentos e recursos de informática, de toda a comunidade universitária. 
Art. 63 - É de responsabilidade do professor, estagiário, auxiliar, técnico e/ou monitor de plantão manter a disciplina e a 
ordem no Laboratório de Informática. 
Art. 64 - Qualquer conduta indevida deve ser comunicada ao responsável pelo Laboratório, através de Comunicação Interna, 
com provas anexadas e se for o caso indicação de medidas cabíveis, que deverá ser submetida à direção Acadêmica para 
apreciação. 
 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 65 - Os casos não cobertos detalhadamente por este Regulamento dos Laboratórios de Informática serão apreciados pela 
Direção Geral, e, caso necessite, em instâncias superiores. 
Art. 66 - As Normas que regem o funcionamento dos laboratórios de informática podem sofrer alterações de acordo as 
necessidades da Instituição. As alterações nas normas serão válidas, mediante nova publicação. 
Art. 67 - Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 
 

CONSU/ESTÁCIO/FACITEC/Taguatinga-DF, 07 de março de 2007. 
 

Bráulio Pereira Lins 
Diretor Geral da ESTÁCIO/FACITEC 
Presidente do Conselho Superior 



 

     

 

 

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 

     

 

 

 

   

   

 
    

     

 

ANEXO R: REGULAMENTO DO LABORATÓRIO DE FÍSICA 

 

RESOLUÇÃO CONSU Nº. 05/2009 DE 15/07/2009 
 
 

“Aprova o Regulamento do Laboratório de Física da Faculdade de Ciências 
Sociais e Tecnológicas - ESTÁCIO/FACITEC.” 

 
O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS – ESTÁCIO/FACITEC, na qualidade de Presidente do 
Conselho Superior, no uso de suas prerrogativas legais e considerando decisão unânime do colegiado, realizada no dia 
15/07/2009, 
 
RESOLVE: 
Art. 1º. Aprovar o Regulamento do Laboratório de Física da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas – ESTÁCIO/FACITEC, 
nos termos abaixo expostos. 
 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E FINALIDADE 

 
Art. 2°. O Laboratório de Física é um espaço destinado às atividades de natureza didático-pedagógica, onde se encontram 
materiais e equipamentos devidamente organizados, servindo de complemento aos acadêmicos na busca pela informação e 
pelo conhecimento. 
Art. 3°. O Laboratório tem por finalidade atender a comunidade acadêmica, permitindo aos seus usuários a prática de 
atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa, à extensão, aos projetos sociais e ao desenvolvimento do conhecimento. 
 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

Art. 4°. O Laboratório de Física possui como objetivos: 
I. Atender as necessidades dos cursos da ESTÁCIO/FACITEC. 

II. Proporcionar suporte ao desenvolvimento acadêmico do usuário/aluno, como complemento às disciplinas dos cursos. 
III. Prover recursos e serviços com a finalidade de apoiar às atividades acadêmicas que necessitem do laboratório, 

oriundas dos cursos e demais setores da Faculdade. 
IV. Fornecer aos docentes equipamentos e materiais que lhes permitam aperfeiçoar as atividades do curso, 

proporcionando o desenvolvimento das atividades de natureza prática aos acadêmicos. 
V. Fornecer aos docentes o devido apoio para as aulas.  

 
CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS 
Art. 5º. As atividades laboratoriais devem desenvolver nos alunos, entre outras, as seguintes competências: 

I. Manipular com correção e respeito pelas normas de segurança materiais e equipamentos. 
II. Desenvolver o respeito pelo cumprimento de normas de segurança, normas gerais de proteção ambiental e pessoal. 

III. Desenvolver as competências e habilidades previstas nos ementários das disciplinas que utilizam o laboratório em 
conformidade com os projetos pedagógicos dos cursos da ESTÁCIO/FACITEC.  

 
CAPÍTULO IV 

DAS REGRAS GERAIS 
 

SEÇÃO I 
DAS NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA 
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Art. 6º. Ao realizar uma atividade no Laboratório de Física, o acadêmico deve ter conhecimento dos procedimentos e dos 
materiais usuais para investigar e analisar um determinado fenômeno científico que é possível ser estudado na prática. É 
necessário conhecer os equipamentos e os procedimentos operacionais para obter sucesso na realização da experiência. 
Art. 7º. Para a segurança dos acadêmicos e funcionários, devem ser observadas as seguintes normas de segurança de trabalho 
no Laboratório de Física: 

I. Todos os acadêmicos devem possuir vestimentas e acessórios compatíveis com as atividades que serão realizadas. 
II. Quando solicitado pelo Professor responsável, o aluno deverá trajar óculos de segurança bilateral, máscara contra 

gases, luvas de látex descartável e um jaleco branco de tecido não inflamável (uso obrigatório e de responsabilidade 
do aluno). Não será permitida a entrada de acadêmicos, funcionários e professores sem o uso adequado dos 
acessórios exigidos.  

III. Não será permitida a utilização de bermudas, saias ou calçados abertos e adereços (anéis, brincos e pulseiras com 
pingentes e argolas). Pessoas que tenham cabelos longos devem mantê-los presos enquanto estiverem no laboratório. 

IV. Ao desenvolver atividades no Laboratório de Física é imprescindível o conhecimento prévio da localização dos 
acessórios de segurança. 

V. Utilização de outras indumentárias exigidas para os experimentos, após a devida orientação do professor responsável 
(pinças, protetor de cabelos, etc.). 

VI. Cada bancada comportará um número máximo de acadêmicos, conforme orientação do professor da disciplina.  
VII. Deverão ser seguidas as orientações dos professores após a leitura e compreensão de todo o procedimento 

experimental. 
VIII. Não utilizar material imperfeito ou defeituoso, principalmente de vidro quando tenha arestas cortantes. Após a 

verificação de qualquer material com defeito o responsável pelo laboratório deverá ser comunicado imediatamente.  
IX. Não trabalhar com substâncias inflamáveis, principalmente gases e solventes orgânicos, próximos à chama. 
X. Não experimentar ou ingerir substâncias dentro do laboratório. 

XI. Evitar a aspiração de gases e vapores mesmo sabendo não serem tóxicos.  
XII. Ao terminar as atividades experimentais, procure deixar os materiais limpos em seus devidos lugares.  

XIII. Manipular com cuidado as torneiras de bico de gás para evitar vazamentos.  
XIV. Ter cuidado para não trocar as tampas dos frascos das substâncias utilizadas no trabalho, pois poderá ocorrer 

contaminação.  
XV. Em caso de acidente, comunicar imediatamente o professor ou responsável pelo laboratório.  

XVI. Não deixar vidros, metais ou qualquer material em temperatura elevada em lugares que possam causar acidente.  
XVII. Evitar montagens de aparelhos utilizando como suporte: livros, lápis, caixa de fósforos, etc. Aparelhos com centros de 

gravidade elevados devem ser montados e operados com extrema precaução.  
XVIII. Ao forçar tubos de vidro através de rolhas não usar nenhuma parte do corpo como suporte ou apoio. 

XIX. Antes de usar reagentes que não conheça, consulte a bibliografia adequada e informe-se sobre como manuseá-los e 
descartá-los.  

XX. Não retorne reagentes aos frascos originais, mesmo que não tenham sido utilizados. 
XXI. Não utilize equipamentos em que não tenha sido treinado ou autorizado a utilizar. 

XXII. Certifique-se da tensão do aparelho antes de conectá-la à rede elétrica. Quando não estiverem em uso, os aparelhos 
devem permanecer desconectados.  

XXIII. Use sempre luvas de isolamento térmico ao manipular material quente.  
 
Art. 8º. Em caso de qualquer emergência os alunos deverão obedecer às orientações dos professores e técnicos responsáveis. 
 

SEÇÃO II 
DOS PROFESSORES 

Art. 9º. Competem aos docentes que ministram aulas e/ou treinamentos acadêmicos e administrativos com o uso do 
Laboratório de Física: 

I. Ter conhecimento deste documento e aplicar as regras previstas para o desenvolvimento das atividades.  
II. No decorrer das aulas, o professor é responsável por todos os equipamentos existentes no laboratório devendo 

comunicar à coordenação qualquer evento anormal que envolva materiais e equipamento do laboratório. 
III. Zelar pelo bom uso dos recursos dos laboratórios, orientando seus alunos para que procedam a correta utilização dos 

equipamentos e materiais. 
IV. Utilizar o laboratório para ministrar aulas ou promover outro evento se o mesmo estiver previamente alocado para 

sua disciplina. 
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V. Acompanhar as atividades dos alunos no laboratório que estiver sob sua responsabilidade não podendo deixar os 
alunos sozinhos nas dependências do mesmo. 

VI. O professor responsável por um laboratório só poderá deixá-lo durante uma atividade mediante a presença de um 
funcionário (estagiário, monitor, auxiliar ou técnico) designado para substituí-lo. 

VII. Fazer a solicitação formal a sua Coordenação de Curso dos programas e/ou recursos necessários para as suas 
disciplinas práticas no semestre anterior ao da sua utilização, em decorrência do planejamento das atividades. 

Art. 10. São responsabilidades do professor no momento do desenvolvimento das atividades no laboratório: 
I. Sensibilizar os alunos para o fato de alguns produtos, “sendo seguros”, poderem formar misturas perigosas com 

outros produtos. 
II. Colocar nos laboratórios os símbolos de aviso e de emergência, além de toda a informação útil para os alunos. 

III. Acomodar os alunos de forma segura e não deslocar um número muito elevado de alunos para o laboratório. 
IV. Evidenciar aos alunos os locais dos equipamentos de emergência e os procedimentos em situações de emergência. 
V. Não permitir pastas, mochilas e livros de texto dos alunos nas bancadas de trabalho. 

 
SEÇÃO III 

DOS USUÁRIOS 
Art. 11. São usuários do laboratório: 
 I - acadêmicos regularmente matriculados na Instituição. 
II - corpo docente e funcionários da Instituição. 
III - usuários da comunidade externa cadastrados em algum projeto da Instituição. 
Parágrafo único: Deixando de fazer parte do quadro funcional da Instituição, o professor é imediatamente descredenciado 
como usuário do Laboratório. 
Art. 12. São direitos dos usuários do laboratório: 
Receberem auxílio no laboratório sempre que estiverem com qualquer dúvida referente à utilização dos recursos disponíveis 
nos laboratórios. 
Art. 13. Aos usuários cabem cumprir as seguintes regras: 

I. Só entrar no laboratório após autorização do professor. 
II. Munir-se de jaleco branco para realização das atividades. 

III. Nunca retirar materiais ou equipamentos do laboratório sem permissão. 
IV. Antes de iniciar qualquer experiência, deve ter-se o cuidado de ler os protocolos experimentais e anotar todas as 

precauções a tomar. 
V. Evitar colocar dedos, canetas ou quaisquer outros utensílios na boca, principalmente se estiver em contato com as 

mesas de trabalho. 
VI. Usar luvas apropriadas durante a manipulação de objetos quentes e de substâncias que possam ser absorvidas pela 

pele (corrosivas, irritantes, tóxicas, nocivas, etc.). 
VII. Usar calçado que proteja os pés e os equipamentos de segurança adequados. 

VIII. Não pipetar com a boca. Utilizar um pipetador. 
IX. Nunca provar ou cheirar diretamente soluções ou produtos. 
X. As pipetas Pasteur, tubos de ensaio e outros materiais de vidro contaminados devem ser colocados em banca própria. 

XI. Lavar cuidadosamente as mãos ou as luvas depois de trabalhar com produtos. 
XII. Todas as feridas expostas devem estar devidamente protegidas. 

XIII. Não manusear equipamento elétrico com as mãos úmidas. 
XIV. Quando tiverem que deslocar ou examinar um equipamento elétrico, devem desligá-lo primeiro. 
XV. Ao ligar um equipamento elétrico a uma tomada, ter o cuidado de pegar na ficha apenas pela parte recoberta por 

material isolador (normalmente plástico). 
XVI. Antes de utilizar um equipamento elétrico verificar se as suas características, são compatíveis com a instalação da 

energia elétrica de que dispõe. 
XVII. Usar, quando for necessário, proteção individual (avental, óculos, luvas, etc.). 

XVIII. Não utilizar luvas quando manusear canetas, fechos de porta, etc. 
XIX. Todos os acidentes devem ser imediatamente comunicados e objeto de relatório. 
XX. Atar sempre os cabelos compridos. 

XXI. Nunca comer, beber ou fumar no laboratório. 
XXII. Conhecer a localização de extintores, da caixa dos primeiros socorros e restante equipamento de proteção. 

XXIII. Não obstruir os locais destinados à livre circulação. 
XXIV. Manter os laboratórios organizados e limpos, bancadas e material.  
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XXV. No final do trabalho todos os equipamentos utilizados devem ser devidamente arrumados. 
XXVI. Verificar, no final do trabalho, se as torneiras de abastecimento de água se encontram fechadas e os aparelhos 

elétricos desligados. 
 

CAPÍTULO V 
DO FUNCIONAMENTO 

Art. 14. O funcionamento do Laboratório de Física ocorre de segundas  
à sextas-feiras, das 8h às 12h e de 14h ás 22h50min , e aos sábados, das 8h às 12h e de 14h ás 18h.  
Art. 15. Os laboratórios poderão funcionar em horários diferentes dos previstos conforme necessidade solicitada previamente 
à Administração dos Laboratórios ou após a aprovação de projetos especiais ou de extensão. 
Parágrafo único - O Laboratório não funcionará nos dias em que não houver expediente na Faculdade. Podendo haver 
exceções conforme necessidade solicitada previamente à Administração dos Laboratórios e autorizado pela Direção. 
 

SEÇÃO I 
DO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUÍMICOS 

Art. 16º. Os equipamentos e produtos químicos, quando utilizado no laboratório de Física, devem ser armazenados em 
conformidade com as orientações dos professores, devendo, de forma geral: 

I. Armazenar reagentes em lugares altos e de difícil acesso.  
II. Éteres, parafinas e oleifinas formam peróxidos quando expostos ao ar. Não os estoque por tempo demasiado e 

manipule-os com cuidado.  
III. Ao utilizar cilindros de gases, transporte-os em carrinhos apropriados. Durante o seu uso ou estocagem mantenha-os 

presos à bancada ou parede. 
IV. Cilindros com as válvulas emperradas devem ser devolvidos ao fornecedor.  
V. Consultar a bibliografia indicada para obter informações sobre a estocagem de produtos químicos, assegurando que 

reagentes incompatíveis sejam estocados separadamente.  
 

SEÇÃO II 
MATERIAIS DE VIDRO E CONEXÕES 

Art. 17º. Ao usar material de vidro, devem ser observadas as seguintes orientações: 
I. Qualquer material de vidro trincado deve ser rejeitado. 

II. Vidros quebrados devem ser descartados em recipiente apropriado. 
III. Use sempre pedaço de pano protegendo a mão quando estiver cortando vidro ou introduzindo orifícios.  
IV. Antes de inserir tubos de vidro (termômetros, etc.) em tubos de borracha ou rolha, lubrifique-os.  
V. Nunca use mangueira de látex velhas. Faça as conexões necessárias utilizando mangueiras novas e braçadeiras.  

VI. Tenha cuidado especial ao trabalhar com sistemas sob vácuo ou pressão. 
VII. Antes de iniciar o experimento verifique se todas as conexões e ligações estão seguras.  

 
CAPÍTULO VI 

DAS RESERVAS PARA DISCIPLINAS PRÁTICAS 
Art. 18º. As reservas do laboratório para uso nas disciplinas práticas dos diversos cursos da Instituição deverão ser efetuadas 
com antecedência mínima de 48h, para adequação dos recursos existentes às necessidades de cada disciplina. 
Art. 19º. As reservas dos laboratórios ficam condicionadas à existência de disponibilidade e seguirão a ordem das solicitações. 
Art. 20º. As reservas devem ser feitas pelo funcionário responsável pelo laboratório indicando: 
I - Horário inicial e final da reserva. 
II - Nome completo de quem reservou. 
III - Curso, turno, turma e disciplina. 
IV – Equipamentos e materiais que pretende utilizar. 
Art. 21º - O usuário pode utilizar o Laboratório sem ter feito reserva, desde que não haja reserva para o momento. Nesse caso, 
devem ser registradas as informações acima antes do início das atividades.  

 
CAPÍTULO VII 

DO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS E PENALIDADES 
Art. 22º. O descumprimento ou inobservância de quaisquer regras ou políticas dos serviços, supramencionadas, são 
consideradas faltas graves, podendo, sem prejuízo das ações disciplinares previstas no Regimento Interno da 
ESTÁCIO/FACITEC, redundar na instauração de processos administrativos. 
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Art. 23º. A ESTÁCIO/FACITEC, objetivando cumprir as regras supramencionadas, reserva-se o direito de, periodicamente, 
verificar a correta utilização e emprego dos equipamentos e recursos. 
Art. 24º. Em caso de descumprimento de qualquer item destas normas, poderão ser aplicadas as penalidades: 

I. Advertência verbal. 
II. Advertência formal. 

III. Suspensão do acesso ao laboratório por tempo determinado de acordo com a gravidade da penalidade.  
Art. 25º. O desrespeito ao disposto acima estará sujeito às penalidades estabelecidas no Regimento Interno da 
ESTÁCIO/FACITEC. 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 26º. Os casos não cobertos detalhadamente por este regulamento serão apreciados pela Direção Geral, e, caso seja 
necessário, em instâncias superiores. 
Art. 27º. As Normas que regem o funcionamento do laboratório de física podem sofrer alterações de acordo as necessidades 
da Instituição. As alterações nas normas serão válidas, mediante nova publicação. 
Art. 28º. Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 
 

CONSU/ESTÁCIO/FACITEC/Taguatinga-DF, 15 de Julho de 2009. 
 

Bráulio Pereira Lins 
Diretor Geral da ESTÁCIO/FACITEC 
Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO R: REGULAMENTO DA BRINQUEDOTECA 

 
RESOLUÇÃO N.º 06/2008 DE 18/02/2008 

 
“Aprova o Regulamento da Brinquedoteca do Curso Pedagogia da 
Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas - ESTÁCIO/FACITEC” 

O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS – ESTÁCIO/FACITEC, na qualidade de Presidente do 
Conselho Superior, no uso de suas prerrogativas legais e considerando decisão unânime do colegiado,  
 
RESOLVE: 
Art. 1º - Aprovar o Regulamento da Brinquedoteca do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade de Ciências Sociais e 
Tecnológicas – ESTÁCIO/FACITEC, com fundamento na Resolução CNE/CP n° 1, de 15 de maio de 2006, nos termos abaixo 
expostos. 
 

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS 

Art. 2º - O objetivo do espaço destinado à Brinquedoteca do curso de Pedagogia da ESTÁCIO/FACITEC é favorecer a 
manifestação do espírito lúdico, reunindo brinquedos e jogos. Trata-se de um espaço dinâmico e vivo, onde o aluno é 
convidado a atuar com espontaneidade e alegria, a desenvolver jogos, a brincar de maneira efetiva e com liberdade, para 
testar novos brinquedos e construí-los a partir de sua criatividade, invadindo seus sentidos, imagens, sons, sabores, perfumes 
e texturas. 
Art. 3º - Os objetivos específicos da Brinquedoteca são: 
I -  Estimular os alunos do curso de Pedagogia a brincar, pondo em prática sua própria criatividade e aprendendo a 
valorizar as atividades lúdicas; 
II - Valorizar os brinquedos e as atividades lúdicas e criativas; 
III - Possibilitar o acesso à variedade de brinquedos, jogos e livros pedagógicos; 
IV - Emprestar brinquedos, jogos e livros pedagógicos; 
V -  Dar orientações sobre adequação e utilização de brinquedos; 
VI - Identificar brinquedos, jogos e livros pedagógicos que estimulem o desenvolvimento global das crianças; 
VII - Desenvolver hábitos de responsabilidade e trabalho; 
VIII - Estimular a criatividade e favorecer a espontaneidade através de brincadeiras e confecção de jogos e brinquedos 
diversos; 
 

CAPÍTULO II 
DAS FINALIDADES 

Art. 4º - A Brinquedoteca é um espaço de lazer e aprendizagem, que tem como principal finalidade desenvolver atividades 
lúdicas que contribuem para o desenvolvimento de práticas educacionais. 
Art. 5º - A Brinquedoteca possui a finalidade pedagógica de ser um laboratório destinado aos professores e alunos do curso de 
Pedagogia e se constitui como setor de apoio às disciplinas do curso, além de ser um referencial para os demais cursos da 
Instituição. 
 

CAPÍTULO III 
DOS ESPAÇOS CONSTRUÍDOS 

Art. 6º - A Brinquedoteca é composta por vários espaços, todos destinados aos alunos do curso de Pedagogia: 
I – Sucatoteca, que consiste em oficina de sucatas; 
II - Canto de Jogos com diversos desafios e jogos para a integração das crianças; 
III - Canto de Brinquedos com diversos brinquedos onde a criança pode brincar livremente; 
IV - Canto do Teatro com diversos fantoches e palco.  
Parágrafo único: A Brinquedoteca possui diversos materiais pedagógicos, respeitando as diferenças: dominós; quebra-
cabeças; blocos lógicos; material dourado; bonecos de pano; televisão manual; diferentes fantoches; livros de literatura 
infantil; álbum sanfonado; quadro de pregas; brinquedos confeccionados com sucatas para trabalhos em diversas áreas; bolas 
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de meia; jogos auditivos, visuais; bambolês; móbiles; jogos para estimulação das múltiplas inteligências (verbal, linguística, 
lógico-matemática, corporal, musical, naturalista, pessoal), dentre outros.  
 

SEÇÃO I 
DA SUCATOTECA 

Art. 7º - A sucatoteca é um espaço destinado a materiais desprezados pela sociedade, os quais ganham nova dimensão e novo 
uso na construção de brinquedos. O reaproveitamento do lixo proporciona uma reeducação do olhar para as infinitas 
possibilidades de transformação de objetos considerados inúteis para a vida cotidiana. 
 

SEÇÃO II 
DO CANTO DE JOGOS 

Art. 8º - O canto do jogo é um espaço destinado à confecção e seu manuseio, bem como as brincadeiras relacionadas à área 
de formação dos profissionais de educação, com base nos objetivos do curso. As atividades com jogos podem ser 
desenvolvidas: 
I - Confecção de jogos envolvendo as áreas de matemática, português, ciências, geografia e história. 
II - Orientações de como desenvolver os jogos nas aulas práticas de estágio supervisionado e de práticas na própria sala de 
aula no curso de Pedagogia.  
 

SEÇÃO III 
DO CANTO DE BRINQUEDOS 

Art. 9º - O brinquedo propõe um mundo imaginário da criança e representa a visão que o adulto tem dela. O brinquedo 
estimula a representação, a expressão de imagens que evocam aspectos da realidade.  
Parágrafo único: Confecção de brinquedos com material de sucata, papel cartão, EVA e outros, para atender aos alunos do 
curso de Pedagogia nas áreas de metodologias, práticas e estágios supervisionados. 
 

SEÇÃO IV 
DO CANTO DO TEATRO 

Art. 10 - O teatro na brinquedoteca tem uma importância fundamental na educação. Ele permite ao aluno uma enorme 
“gama” de aprendizados, como a socialização, a criatividade, a coordenação, a memorização, o vocabulário e muitos outros. O 
espaço do teatro proporciona ao aluno se soltar e explorar sua expressão corporal e verbal, além de sua criatividade, 
contando e representando histórias. 
 

CAPÍTULO V 
DA OPERACIONALIZAÇÃO 

Art. 11 - O horário de funcionamento da Brinquedoteca é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h40 e das 19h30 às 22h50min, 
e, aos sábados, sempre que houver atividades pedagógicas. 
§ 1º Não haverá funcionamento da Brinquedoteca nas férias e recessos, salvo quando houver aprovado projeto especial para 
os períodos sobreditos. 
§ 2º O turno de funcionamento da manhã e da noite são destinados às aulas teóricas e práticas para os alunos do Curso de 
Pedagogia. 
Art. 12 - A Brinquedoteca poderá ser utilizada, mediante prévio agendamento, por professores e alunos da seguinte forma: 
I - Para utilizar o espaço no desenvolvimento de projetos especiais, deverá ser feita uma solicitação com uma semana de 
antecedência, declarando o assunto a ser trabalhado, a data da utilização, o turno e o horário pretendido para a utilização. 
II - As visitas à Brinquedoteca devem ser sempre acompanhadas pelo professor responsável pela turma ou pelo coordenador 
do projeto. 
Art. 13 – Os professores e responsáveis pela condução das atividades realizadas na brinquedoteca deverão, antes do 
término de cada semestre, apresentar à coordenação do curso relação dos materiais necessários para a execução das 
atividades do semestre seguinte de forma a viabilizar a consecução do planejamento proposto. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 14 - No interior da Brinquedoteca, deve-se manter tom de voz moderado, evitando-se o barulho desfavorável ao 
ambiente. 
Art. 15 - É proibido ao usuário da Brinquedoteca utilizar-se de materiais em desacordo com o ambiente. 
Art. 16 - É vedado destruir, propositalmente, materiais físicos e pedagógicos da Brinquedoteca. 
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Art. 17 - É proibido utilizar a Brinquedoteca sem prévio agendamento de horário ou autorização da coordenação do curso. 
Art. 18 - Não é permitido entrar com lanches, garrafas, bebidas, copos e similares na Brinquedoteca nem levar animais de 
estimação para o ambiente. 
Art. 19 - Não é permitido retirar, indevidamente, materiais físicos e pedagógicos da Brinquedoteca. 
Art. 20 - Pelo descumprimento deste regulamento o infrator estará sujeito às penalidades previstas no Regimento Interno da 
ESTÁCIO/FACITEC. 
Art. 21 - Os alunos ficarão responsáveis: 
I - Pela manutenção e ordem do espaço físico; 
II - Pela manutenção dos materiais pedagógicos existentes no Laboratório; 
III - Pelo fornecimento de materiais de sucata utilizados em algumas atividades pedagógicas realizadas no Laboratório. 
 

CAPÍTULO XIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 22 Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Direção-Geral, ouvida a Direção Acadêmica e as 
Coordenações de Curso. 
Art. 23 O presente Regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Taguatinga-DF / ESTÁCIO/FACITEC, 18 de fevereiro de 2008. 
 
 

Bráulio Pereira Lins 
Diretor-Geral da ESTÁCIO/FACITEC 
Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO T: REGULAMENTO LABORATÓRIO DE ENSINO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 
RESOLUÇÃO N.º 08/2008 DE 18/02/2008 

 
“Aprova o Regulamento do Laboratório de Ensino do Curso Pedagogia da 
Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas - ESTÁCIO/FACITEC” 
 

O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS – ESTÁCIO/FACITEC, na qualidade de Presidente do 
Conselho Superior, no uso de suas prerrogativas legais e considerando decisão unânime do colegiado, 
 
RESOLVE: 
Art. 1º - Aprovar o Regulamento do Laboratório de Ensino do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade de Ciências 
Sociais e Tecnológicas – ESTÁCIO/FACITEC, com fundamento na Resolução CNE/CP n° 1, de 15 de maio de 2006, nos termos 
abaixo expostos. 
 

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS 

Art. 2º - O objetivo do Laboratório de Ensino do curso de Pedagogia da ESTÁCIO/FACITEC é viabilizar a construção da 
aprendizagem dos alunos por meio das vivências metodológicas das especificidades inerentes às disciplinas, conceitos, 
procedimentos e representações simbólicas aliadas à teoria e à prática. 
Art. 3º - Os objetivos específicos do Laboratório de Ensino são: 
I - Priorizar a didática específica para as práticas pedagógicas, com a observância desenvolvimento/aprendizagem e 
aprendizagem/desenvolvimento, paralelamente. 
II - Possibilitar a construção de jogos, materiais didáticos e sua devida utilização, com vista não só à interação com o outro, 
mas também objetivando a construção de uma postura ética. 
III - Formatar e viabilizar, nos cursos de confecção dos materiais didático-pedagógicos, a cientificidade e a aplicabilidade em 
sala de aula, para os alunos do curso de pedagogia da ESTÁCIO/FACITEC e professores da rede pública e privada da 
comunidade local e de outras que porventura vierem a se interessar.   
 

CAPÍTULO II 
DAS FINALIDADES 

Art. 4º - Desenvolvimento da prática pedagógica e a articulação da teoria e da prática, elementos essenciais para o 
conhecimento e compreensão de todos os espaços educacionais, bem como de um contexto social mais amplo. 
Art. 5º - O Laboratório de Ensino é um espaço reservado para os alunos de Pedagogia construírem os materiais necessários 
para as aulas práticas, ou seja, uma sala para possibilitar vivências metodológicas, equipada e devidamente mobiliada para o 
desenvolvimento das disciplinas que compõem o bloco das aprendizagens de ensino, considerando, inclusive, o importante 
papel que têm na formação do professor. 
 

CAPÍTULO III 
DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS 

Art. 6º Todas as atividades serão realizadas sob a supervisão de um professor, que deverá agendar o uso do laboratório, com 
antecedência, na coordenação dos laboratórios do curso de Pedagogia.  
Art. 7º O laboratório funcionará no mesmo turno em que é oferecido o curso de Pedagogia, sendo de responsabilidade dos 
professores e alunos o zelo pelo seu patrimônio. Sua utilização fica condicionada ao acompanhamento de um professor da 
Instituição, ou quando autorizado o uso por ele. 

CAPÍTULO IV 
DO ESPAÇO FÍSICO 

Art. 8º - A sala é ampla, arejada, bem iluminada e dispõe de mobiliário próprio (mesas grandes que permitem a realização de 
trabalhos em grupo), além dos equipamentos e materiais necessários. 
Parágrafo único - Os equipamentos do Laboratório de Ensino são adequados à construção de materiais didático-pedagógicos, 
conforme prevê o Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia, bem como as Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia 
no tocante à importância que deve ser dada à articulação entre teoria e prática. 
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CAPÍTULO V 

DAS ATIVIDADES DE ENSINO 
Art. 9º - O Laboratório de Ensino será utilizado pelos professores das disciplinas que tiverem demanda para atividades 
práticas, visto que se configura como um espaço apropriado para a confecção de materiais didático-pedagógicos. Os 
professores e alunos poderão utilizar o material disponível, fazendo empréstimos para realização de aulas simuladas e 
atividades de campo. 
Art. 10 - As atividades desenvolvidas no laboratório de ensino serão diárias, conforme demanda do curso, e estarão 
relacionadas com as disciplinas que contemplam o estudo de metodologias adequadas ao ensino. Dentre as atividades, estão 
relacionadas: a elaboração de material didático próprio, a confecção de jogos e instrumentos lúdicos e educativos, e o 
planejamento de aulas, dentre outros. 
 

CAPÍTULO VI 
DA OPERACIONALIZAÇÃO 

Art.11 - Não haverá funcionamento do Laboratório de Ensino nas férias e recessos, salvo quando houver aprovado projeto 
especial para os períodos sobreditos. 
Art. 12 - O turno de funcionamento da manhã e da noite são destinados às aulas teóricas e práticas para os alunos do Curso de 
Pedagogia. 
Art. 13 - O Laboratório de Ensino poderá ser utilizado, mediante agendamento prévio, por professores e alunos da seguinte 
forma: 
I - Para utilização do espaço para desenvolvimento de projetos especiais deverá ser feita uma solicitação com uma semana de 
antecedência declarando o assunto a ser trabalhado, a data da utilização, o turno e o horário pretendido para a utilização. 
II - As visitas ao Laboratório de Ensino devem ser sempre acompanhadas pelo professor responsável pela turma ou pelo 
coordenador do projeto. 
 

CAPÍTULO VII 
DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 14 - É da responsabilidade dos professores e dos alunos a conservação das instalações.. Por isso, cabe aos alunos e aos 
professores contribuírem sempre com o enriquecimento do laboratório, dispondo de outros materiais e recursos que forem 
possíveis. 
Art. 15 - No interior do Laboratório de Ensino deve-se manter tom de voz moderado, evitando-se o barulho desfavorável ao 
ambiente. 
Art. 16 - É proibido ao usuário do Laboratório de Ensino utilizar-se de materiais em desacordo com o ambiente. 
Art. 17 - É vedado destruir, propositalmente, materiais físicos e pedagógicos do Laboratório de Ensino. 
Art. 18 - É proibido utilizar o Laboratório de Ensino sem prévio agendamento de horário ou autorização da coordenação dos 
laboratórios do curso de Pedagogia. 
Art. 19 - Não é permitido entrar com lanches, garrafas, bebidas, copos e similares no Laboratório de Ensino, nem levar animais 
de estimação para o ambiente. 
Art. 20 - Não é permitido retirar, indevidamente, materiais físicos e pedagógicos do Laboratório de Ensino. 
Art. 21 - Pelo descumprimento deste regulamento o infrator estará sujeito às penalidades previstas no Regimento Interno da 
ESTÁCIO/FACITEC. 
Art. 22 - Os alunos ficarão responsáveis: 
I - Pela manutenção e ordem do espaço físico; 
II - Pela manutenção dos materiais pedagógicos existentes no Laboratório; 
III - Pelo fornecimento de materiais de sucata utilizados em algumas atividades pedagógicas realizadas no Laboratório. 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 23 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Direção-Geral, ouvida a Direção Acadêmica e as 
Coordenações de Curso. 
Art. 24 - O presente Regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Taguatinga-DF / ESTÁCIO/FACITEC, 18 de fevereiro de 2008. 
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Bráulio Pereira Lins 

Diretor-Geral da ESTÁCIO/FACITEC 
Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO U: REGULAMENTO SALA DE DESENHO 

 
RESOLUÇÃO N.º 009/2009 DE 15/07/2009 

 
“Aprova o Regulamento da Sala Desenho do Curso Licenciatura em 
Matemática da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas - 
ESTÁCIO/FACITEC” 

 
O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS – ESTÁCIO/FACITEC, na qualidade de Presidente do 
Conselho Superior, no uso de suas prerrogativas legais e considerando decisão unânime do colegiado. 
 
RESOLVE: 
Art. 1º - Aprovar o Regulamento da Sala de Desenho do Curso de Licenciatura em Matemática da Faculdade de Ciências 
Sociais e Tecnológicas – ESTÁCIO/FACITEC, com fundamento na Resolução CNE/CP n° 1 de 15 de maio de 2006, nos termos 
abaixo expostos. 
 

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS 

Art. 2º - O objetivo da Sala de Desenho do curso de Matemática da ESTÁCIO/FACITEC é viabilizar a construção da 
aprendizagem dos alunos por meio das vivências metodológicas das especificidades inerentes às disciplinas, conceitos, 
procedimentos e representações gráficas relativa aos entes geométricos. 
Art. 3º - Os objetivos específicos da Sala de Desenho são: 
I - Priorizar a didática específica para as práticas pedagógicas, com a observância desenvolvimento/aprendizagem e 
aprendizagem/desenvolvimento paralelamente. 
II - Possibilitar a construção de entes geométricos, com vista ao desenvolvimento de técnicas específicas. 
 

CAPÍTULO II 
DAS FINALIDADES 

Art. 4º - Desenvolvimento da prática pedagógica e a articulação da teoria e da prática, elementos essenciais para o 
conhecimento e compreensão de todos os espaços educacionais, bem como de um contexto social mais amplo. 
Art. 5º - A Sala de Desenho é um espaço reservado para os alunos de Matemática construir os entes geométricos necessários à 
assimilação das técnicas, ou seja, uma sala para possibilitar vivências metodológicas, equipada e devidamente mobiliada para 
o desenvolvimento das disciplinas que compõem o bloco das aprendizagens de ensino, considerando, inclusive, o importante 
papel que têm na formação dos professores de matemática. 
 

CAPÍTULO III 
DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS 

Art. 6º Todas as atividades serão realizadas sob a supervisão de um professor que deverá agendar o uso da Sala de Desenho 
com antecedência junto do coordenador ou responsável por ele designado.  
Art. 7º A Sala funcionará no mesmo turno em que é oferecido o curso de Matemática, sendo de responsabilidade dos 
professores e alunos o zelo pelo seu patrimônio. Somente poderá ser utilizado quando acompanhado por um professor da 
Instituição ou quando autorizado o uso por ele.  
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CAPÍTULO IV 

DO ESPAÇO FÍSICO 
Art. 8º - A sala é ampla, arejada, bem iluminada e dispõe de mobiliário próprio (mesas grandes que permitem a realização de 
trabalhos em grupo), além dos equipamentos e materiais necessários. 
Parágrafo único - Os equipamentos da Sala de Desenho são adequados à construção de entes geométricos, conforme prevê o 
Projeto Pedagógico do curso de Matemática, bem como as Diretrizes Curriculares para o curso de Matemática no tocante à 
importância que deve ser dada à articulação entre teoria e prática. 
 

CAPÍTULO V 
DAS ATIVIDADES DE ENSINO 

Art. 9º - A Sala de Desenho será utilizada pelos professores das disciplinas que tiverem demanda para atividades práticas, visto 
que se configura como um espaço apropriado para a elaboração de desenho técnico. Os professores e alunos poderão utilizar 
o material disponível, fazendo empréstimos para realização de aulas simuladas e atividades de campo. 
Art. 10 - As atividades desenvolvidas na Sala de Desenho serão diárias, conforme demanda do curso, e estarão relacionadas 
com as disciplinas que contemplam o estudo de metodologias adequadas ao ensino.  
 

CAPÍTULO VI 
DA OPERACIONALIZAÇÃO 

Art.11- Não haverá funcionamento da Sala de Desenho nas férias e recessos, salvo quando houver aprovado projeto especial 
para os períodos sobreditos. 
Art. 12 - O turno de funcionamento da manhã e da noite são destinados às aulas teóricas e práticas para os alunos do Curso de 
Matemática. 
Art. 13 - A Sala de Desenho poderá ser utilizada, mediante agendamento prévio, por professores e alunos da seguinte forma: 
I - Para utilização do espaço para desenvolvimento de projetos especiais deverá ser feita uma solicitação com uma semana de 
antecedência declarando o assunto a ser trabalhado, a data da utilização, o turno e o horário pretendido para a utilização. 
II - As visitas Sala de Desenho devem ser sempre acompanhadas pelo professor responsável pela turma ou pelo coordenador 
do projeto. 
 

CAPÍTULO VII 
DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 14 - É da responsabilidade dos professores e dos alunos a conservação das instalações. Por isso, cabe aos alunos e aos 
professores contribuírem sempre com o enriquecimento da sala, dispondo de outros materiais e recursos que forem possíveis. 
Art. 15 - No interior Sala de Desenho deve-se manter tom de voz moderado, evitando-se o barulho desfavorável ao ambiente. 
Art. 16 - É proibido ao usuário da Sala de Desenho utilizar-se de materiais em desacordo com o ambiente. 
Art. 17 - É vedado destruir, propositalmente, materiais físicos e pedagógicos da Sala de Desenho. 
Art. 18 - É proibido utilizar a Sala de Desenho sem prévio agendamento de horário ou autorização da coordenação dos 
laboratórios do curso de Matemática. 
Art. 19 - Não é permitido entrar com lanches, garrafas, bebidas, copos e similares na Sala de Desenho, nem levar animais de 
estimação para o ambiente. 
Art. 20 - Não é permitido retirar, indevidamente, materiais físicos e pedagógicos da Sala de Desenho. 
Art. 21 - Pelo descumprimento deste regulamento o infrator estará sujeito às penalidades previstas no Regimento Interno da 
ESTÁCIO/FACITEC. 
Art. 22 - Os alunos ficarão responsáveis: 
I - Pela manutenção e ordem do espaço físico. 
II - Pela manutenção dos materiais pedagógicos existentes na sala. 
III - Pelo fornecimento de materiais de sucata utilizados em algumas atividades pedagógicas realizadas na sala. 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 23 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Direção-Geral, ouvida a Direção Acadêmica e as 
Coordenações de Curso. 
Art. 24 - O presente Regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Taguatinga-DF / ESTÁCIO/FACITEC, 15 de julho de 2009. 
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Bráulio Pereira Lins 
Diretor-Geral da ESTÁCIO/FACITEC 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO V: REGULAMENTO DO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS 

 
RESOLUÇÃO CONSU Nº. 10/2009 DE 15/07/2009 

 
“Aprova o Regulamento do Laboratório de Alimentos e Bebidas do Curso de 
Turismo da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas - 
ESTÁCIO/FACITEC” 

 
O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS - ESTÁCIO/FACITEC, na qualidade de Presidente do 
Conselho Superior, no uso de suas prerrogativas legais e considerando decisão unânime do colegiado. 
 
RESOLVE: 
Art. 1º - Aprovar o Regulamento do Laboratório de Alimentos e Bebidas do Curso de Turismo da Faculdade de Ciências Sociais 
e Tecnológicas – ESTÁCIO/FACITEC, nos termos abaixo expostos. 
 

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS 

Art. 2º - O objetivo do Laboratório de Alimentos e Bebidas do curso de Turismo da ESTÁCIO/FACITEC é viabilizar a construção 
da aprendizagem dos alunos por meio das vivências metodológicas das especificidades inerentes às disciplinas, conceitos, 
procedimentos e representações aliadas à teoria e prática. 
Art. 3º - Os objetivos específicos do Laboratório de Alimentos e Bebidas são: 
I - Viabilizar a construção da aprendizagem dos alunos por meio das vivências metodológicas das especificidades inerentes à 
disciplina de “Alimentos & Bebidas” (A&B), eventos associando os conceitos, procedimentos à prática. 
II – Desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de Gastronomia e os segmentos de Turismo que possuem 
interface com estas atividades; 
III – Oferecer ao corpo discente e docente meios e estrutura para a promoção e vivência de atividades de caráter prático, 
prioritariamente, na área de Gastronomia e outras áreas correlatas; 
III – Realizar cursos e seminários sobre Gastronomia voltados para alunos da ESTÁCIO/FACITEC, e comunidade em geral, nos 
diferentes conteúdos e interesse, incluindo os preceitos da Segurança Alimentar. 
IV - Prestar assessoria, consultoria e serviços a instituições e órgãos públicos ou privados na área de A&B. 
 

CAPÍTULO II 
DAS FINALIDADES 

Art. 4º - O Laboratório de Práticas Gastronômicas é um espaço de consolidação do binômio teoria-prática, buscando entender 
o papel sociocultural e econômico da gastronomia no contexto do Turismo 
Art. 5º - Desenvolvimento da prática pedagógica e a articulação da teoria e da prática, elementos essenciais para o 
conhecimento e compreensão de todos os espaços educacionais, bem como de um contexto social mais amplo. 
Art. 6º - As finalidades específicas do Laboratório de Práticas Gastronômicas são: 
I – Oportunizar aos alunos do Curso de Bacharelado em Turismo e Tecnológico em Turismo, atividades prioritariamente 
práticas relativas aos conteúdos curriculares e extracurriculares envolvendo Alimentos e Bebidas, com o foco no preparo de 
receitas culinárias locais, regionais e internacionais, contemporâneas, de caráter saudável, dentre outros, observando os 
pressupostos da segurança alimentar. 
II – Disponibilizar utensílios de culinária, produtos e equipamentos diversos, materiais didáticos, indicando e demonstrando 
sua adequada aplicação, com a finalidade de seu domínio e a respectiva compreensão na manutenção de uma cozinha bem 
como a área de serviço. 
III – Proporcionar aos alunos os fundamentos técnico-operacionais de preparo de uma área de serviços de refeições e 
atendimento à clientes, observando os diferentes tipos de serviços e utensílios necessários. 
IV – Viabilizar um espaço de troca de experiências com vista à construção de novos conhecimentos, bem como a busca e 
consolidação das boas práticas em A&B. 
V – Proporcionar um espaço privilegiado de aprendizado concreto dos alunos por meio da promoção atividades de extensão 
envolvendo toda a comunidade acadêmica da ESTÁCIO/FACITEC, bem como a comunidade em geral com a realização de 
cursos de culinária, enologia, elaboração de drinks, culinária light, comidas típicas, dentre outros. 
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CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA FÍSICA 
Art. 7º. O Laboratório é composto de dois ambientes da atividade gastronômica: a bancada com fogão e pia, bem como um 
salão de restaurante e refeitório, incluindo os respectivos utensílios culinários.  
§ 1º. O Laboratório é composto por materiais permanentes relacionados no controle patrimonial da ESTÁCIO/FACITEC: mesas, 
cadeiras, pratos, panelas, copos, vasilhames, bancada, geladeira, prateleira, etc. 
§ 2º. Os recursos do Laboratório de Alimentos e Bebidas são adequados à construção de materiais didático-pedagógicos, 
conforme prevê o Projeto Pedagógico do curso de Turismo, bem como as Diretrizes Curriculares no tocante à importância que 
deve ser dada à articulação entre teoria e prática. 
§ 3º. Faz parte também do laboratório e equipamento de filmagem e reprodução em tela de plasma, permitindo que os 
detalhes das aulas sejam transmitidos a mais pessoas no ambiente ou mesmo gravados para outras aulas posteriores. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS 

Art. 8º. Todas as atividades serão realizadas sob a supervisão de um professor que deverá agendar o uso do laboratório com 
antecedência junto do coordenador ou responsável por ele designado.  
Art. 9º. O laboratório funcionará no mesmo sob a responsabilidade dos professores e alunos que possuem o dever de zelar 
pelo seu patrimônio. Somente poderá ser utilizado quando acompanhado por um professor, monitor ou estagiário da 
Instituição ou quando autorizado o uso sem a presença de um representante da Instituição.  
 

CAPÍTULO V 
DA COORDENAÇÃO E COMPETÊNCIAS 

Art. 10. As atividades serão orientadas e supervisionadas por um(a) professor(a), responsável indicado pela Coordenação de 
Turismo, que pertença ao núcleo de disciplinas aplicadas ao Turismo.  
Art. 11. O Laboratório terá um controle de agendamento para seu uso, devendo privilegiar as práticas de ensino junto aos 
alunos do Curso de Turismo da ESTÁCIO/FACITEC, devendo maximar seu uso também no atendimento de atividades de 
pesquisa extensão, na promoção de cursos e diversas formações na área da gastronomia.  
Parágrafo único - Deverá ser evitado e desestimulado que o espaço do Laboratório seja utilizado para outras finalidades que 
não privilegiam as atividades práticas de gastronomia com o foco no Curso de Turismo.  
Art. 12. O Laboratório poderá funcionar nos três turnos conforme houver demanda para atividades de ensino ou de extensão, 
envolvendo inclusive o atendimento à comunidade. 
Art. 13. Ao responsável pelo Laboratório compete: 
I - Supervisionar, coordenar e orientar as atividades do laboratório e representá-lo quando necessário; 
II - Zelar pelo cumprimento das finalidades do laboratório; 
III - Fornecer parecer sobre a viabilidade de execução de projetos e atividades de pesquisa, ensino e extensão no laboratório; 
IV - Elaborar e submeter, à Coordenação do Curso do Turismo, relatório de atividades; 
V - Manter intercâmbio com instituições, órgãos públicos ou privados e com pesquisadores, visando à obtenção e troca de 
informações e material científico; 
VI - Zelar pelos equipamentos, acervo e outros bens patrimoniais destinados as suas atividades. 
 

CAPÍTULO VI 
DOS USUÁRIOS 

Art. 14. São considerados usuários do Laboratório de Práticas Gastronômicas alunos e professores do Curso de Bacharelado e 
Tecnológico em Turismo para atividades das áreas de Alimentos e Bebidas, buscando sempre suas interfaces com o Turismo, 
bem como a comunidade externa quando participando de cursos de extensão ou de outros cursos.  
Parágrafo único: Todos os usuários deverão ter conhecimento das normas gerais e específicas de uso do laboratório. 
 

SEÇÃO I 
DAS RESPONSABILIDADES DOS USUÁRIOS 

Art. 15. É da responsabilidade dos professores e dos alunos a conservação das instalações. Por isso, cabe aos alunos e aos 
professores contribuírem sempre com o enriquecimento do laboratório, dispondo de outros materiais e recursos que forem 
possíveis. 
Art. 16. A utilização do Laboratório de Práticas Gastronômicas deverá ser feita mediante agendamento prévio de horário e 
autorização da Coordenação do Laboratório ou do Curso de Turismo. 
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Art. 17. Não é permitido aos usuários: 
I - Entrar no Laboratório com alimentos e bebidas que não pertençam ao conteúdo e planejamento das atividades de ensino 
propostas; 
II - Alterar qualquer configuração dos utensílios e equipamentos sem prévia consulta ao responsável pelo Laboratório; 
III - Manusear erroneamente utensílios e equipamentos, sob o risco de ressarcimento desde que comprovada sua 
responsabilidade; 
IV - A retirada de utensílios, equipamentos e material de consumo ou do acervo de consulta existentes no Laboratório sem 
prévia autorização do responsável; 
V - Remover nenhum utensílio ou equipamento do local de utilização dentro do Laboratório sem prévia autorização do 
responsável. 
Art. 18. Pelo descumprimento deste regulamento os usuários estarão sujeitos às penalidades previstas no Regimento Interno 
da ESTÁCIO/FACITEC. 
Art. 19. É da responsabilidade dos professores e dos alunos a conservação das instalações. Por isso, cabe aos alunos e aos 
professores contribuírem sempre com o enriquecimento do laboratório, dispondo de outros materiais e recursos que forem 
possíveis. 
Art. 20. No interior do Laboratório de Ensino deve-se manter tom de voz moderado, evitando-se o barulho desfavorável ao 
ambiente. 
Art. 21. Não é permitido retirar, indevidamente, materiais físicos e pedagógicos do Laboratório. 
 

CAPÍTULO VII 
DO FUNCIONAMENTO 

Art. 22. O Laboratório de Práticas Gastronômicas poderá funcionar também nas férias e recessos, quando houver demanda e 
projetos e atividades de ensino e extensão aprovados. 
Art. 23. Os produtos e materiais de consumo aqui entendidos como gêneros alimentícios e bebidas poderão ser fornecidos 
pela ESTÁCIO/FACITEC ou também poderão ser oferecidos pelos alunos das atividades de ensino e extensão, de acordo com 
cada situação. 
Parágrafo único - Estes produtos e materiais de consumo citados deverão ser informados e autorizados pela Coordenação 
do Laboratório ou Coordenação do Curso de Turismo. 
Art. 24. O Laboratório poderá receber visitas, devendo as mesmas ser sempre acompanhadas pelo professor responsável 
pela turma ou pelo coordenador do projeto. 
 

SEÇÃO I 
DAS ATIVIDADES DE ENSINO 

Art. 25. O Laboratório de Alimentos e Bebidas será utilizado pelos professores das disciplinas que tiverem demanda para 
atividades práticas, visto que se configura como um espaço apropriado para o desenvolvimento de atividades práticas. Os 
professores e alunos poderão utilizar o material disponível, fazendo empréstimos para realização de aulas simuladas e 
atividades de campo. 
Art. 26. As atividades desenvolvidas no laboratório serão diárias, conforme demanda do curso, e estarão relacionadas com as 
disciplinas que contemplam o estudo de metodologias adequadas ao ensino.  
 

SEÇÃO II 
DA OPERACIONALIZAÇÃO 

Art. 27. O Laboratório de Ensino poderá ser utilizado, mediante agendamento prévio, por professores e alunos da seguinte 
forma: 
I - Para utilização do espaço para desenvolvimento de projetos especiais deverá ser feita uma solicitação com uma semana de 
antecedência declarando o assunto a ser trabalhado, a data da utilização, o turno e o horário pretendido para a utilização. 
II - As visitas ao Laboratório de Alimentos e Bebidas devem ser sempre acompanhadas pelo professor responsável pela turma 
ou pelo coordenador do projeto. 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 28. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Direção-Geral, ouvida a Direção Acadêmica e as 
Coordenações de Curso. 
Art. 29. O presente Regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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CONSU/ESTÁCIO/FACITEC/Taguatinga-DF, 15 de Julho de 2009. 
 
 

Bráulio Pereira Lins 
Diretor Geral da ESTÁCIO/FACITEC 
Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO X: REGULAMENTO DO LABATÓRIO DE HARDWARE 

 
RESOLUÇÃO CONSU nº 10 de 22 de dezembro de 2010. 

 
“Dispõe sobre o Regulamento do Laboratório de Hardware da Faculdade de 
Ciências Sociais e Tecnológicas - ESTÁCIO/FACITEC". 

 
O Presidente do Conselho Superior no uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista, o disposto na Lei n° 9394/96 e o 
Regimento Interno Unificado, aprovado por Portaria do SESu nº 146, de 9 de fevereiro de 2007 (DOU de 12/02/2007) 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Aprovar o Regulamento do Laboratório de Hardware da ESTÁCIO/FACITEC nos termos abaixo expostos.
 

 
CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 
Art. 2°- O Laboratório de Hardware da ESTÁCIO/FACITEC caracteriza-se por sua natureza didático-pedagógica, servindo de 
complemento aos usuários na busca pela informação e pelo conhecimento. 
Art. 3°- O Laboratório de Hardware tem por finalidade atender a comunidade acadêmica do curso de Tecnologia em Redes 
de Computadores, permitindo aos seus usuários a prática de atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa, à extensão, aos 
projetos sociais e ao desenvolvimento do conhecimento na área da informática. 
 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

Art. 4°- O Laboratório de Hardware possui como objetivo: 
I - Atender as necessidades do curso de Tecnologia em Redes de Computadores da ESTÁCIO/FACITEC; 
II - Servir como ferramenta para a realização de atividades práticas, pesquisas, desenvolvimento de técnicas e consultas de 
tecnologias, além de ser um ambiente de trabalhos e/ou projetos acadêmicos; 
III - Proporcionar suporte ao desenvolvimento acadêmico do usuário/aluno, como complemento às disciplinas dos cursos de 
Tecnologia em Redes de Computadores; 
IV - Colaborar, quando necessário, com os setores da Faculdade na realização de seminários, palestras e cursos, quando estes 
requerem a utilização dos laboratórios; 
 V - Disponibilizar aos usuários o acesso a novos conhecimentos na área da Informática através de programas/softwares e de 
serviços de monitoria específicos às necessidades das disciplinas. 
VI - Prover recursos e serviços com a finalidade de apoiar às atividades acadêmicas que necessitem do Laboratório de 
Hardware oriundas dos cursos e setores administrativos da Faculdade. 
 

CAPÍTULO III 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 5º - O Laboratório de Hardware é vinculado, no âmbito organizacional, ao Centro de Desenvolvimento de Tecnologia da 
Informação e Comunicação – CDTI.  
 

SEÇÃO I 
DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Art 6°- O Laboratório de Hardware está vinculado ao Centro de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação e Comunicação 
– CDTI, em conformidade com o Regimento Geral da ESTÁCIO/FACITEC. 
Art 7° - A estrutura física do Laboratório de Hardware é formada por duas salas (unidades de apoio), bancadas, armário (rack) 
para acomodação de equipamentos de redes de computadores (computadores, placas-mãe...), encaminhamentos para prática 
de cabeamento estruturado (canaletas, tomadas para pontos de rede de computadores...), voltados para atividades práticas 
interligados em rede. 
Art 8° - A equipe do Laboratório de Hardware é composta por funcionários do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia da 
Informação e Comunicação – CDTI, que respondem à Administração dos Laboratórios de Informática sendo esta uma 
delegação indicada pelo Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação. 
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Art. 9º - Compete ao Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação: 
I - Solucionar dúvidas, assessorar e orientar aos usuários sobre o uso adequado dos recursos disponíveis nos laboratórios de 
informática. 
II - Zelar pela conservação e manter os equipamentos sempre em condições adequadas de uso e funcionamento. 
III - Providenciar a instalação, configuração e atualização de programas e softwares necessários ao bom funcionamento dos 
laboratórios e das disciplinas dos cursos. 
IV - Elaborar e controlar o cronograma de reservas dos laboratórios. 
V - Manter informados os professores, com antecedência, sobre eventuais fatos que interfiram ou impeçam a realização de 
suas disciplinas nos laboratórios. 
VI - Manter e atualizar constantemente o cadastro de usuários dos laboratórios de informática, cadastrando-os nas listas de 
seus cursos, quando for necessário. 
VII - Desenvolver e instalar constantemente sistemas visando a facilitar o uso dos recursos disponíveis nos laboratórios, 
intensificando assim a utilização deste recurso pela comunidade acadêmica. 
VIII - Providenciar a manutenção dos equipamentos danificados conforme procedimentos e normas padronizadas. 
IX - Trabalhar, em conjunto com o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação e Comunicação – CDTI, na busca 
por soluções que visem qualificar o atendimento prestado aos usuários dos laboratórios de informática. 
X - Propor à Direção Administrativa e Financeira contratação de monitores e/ou bolsistas necessários para o bom atendimento 
aos usuários, a preparação das atividades e a manutenção de materiais e equipamentos; 
XI - Representar os laboratórios sob sua coordenação, delegando competências, quando necessário; 
XII - Zelar pelas boas relações internas e externas aos laboratórios, bem como pela prestação de um bom atendimento aos 
seus usuários; 
XIII - Apresentar relatórios semestrais de atividades, ou conforme determinação dos órgãos competentes; 
XIV - Executar outras atribuições, dentro dos limites de sua competência, que lhe forem solicitadas pelas autoridades 
acadêmicas; 
XV - Contatar com os demais laboratórios de ensino da Instituição, bem como com os professores que sejam usuários 
potenciais, para manter o laboratório integrado às necessidades dos usuários; 
XVI - Coordenar as atividades dos monitores, visando a manter a qualidade dos seus serviços, delegando competências, 
quando necessário; 
XVII - Manter o controle dos bens materiais dos laboratórios zelando pelo seu uso adequado e sua conservação; 
XVIII - Requisitar materiais e equipamentos necessários à execução das atividades pertinentes ao laboratório, promovendo o 
devido encaminhamento aos setores competentes; 
XIX - Buscar e manter atualizadas informações sobre novos materiais, equipamentos e tecnologias de ensino, a fim de 
qualificar os serviços prestados pelo laboratório. 
XX - Planejar e coordenar as ações referentes à utilização da Tecnologia da Informação nas unidades da Instituição.  
XXI - Buscar inovações tecnológicas alinhadas aos objetivos administrativos- acadêmicos da Instituição. 
XXII - Otimizar o uso dos laboratórios de informática bem como suas políticas de utilização e manutenção;  
XXIII - Administrar os serviços das redes de comunicação, proporcionando segurança e desempenho; 
XXIV - Determinar prioridades na utilização dos laboratórios de informática, de acordo com as necessidades. 
Art. 10º – Compete ao Técnico de Informática  
I - Atender à Administração dos Laboratórios de Informática no que lhe for incumbido para o bom funcionamento dos 
laboratórios; 
II - Autorizar abrir e fechar os laboratórios;  
III - Autorizar a instalação de programas permitidos pelos dirigentes do Centro, assim como a desinstalação de programas não 
autorizados pela IES;  
IV - Prover assistência técnica preventiva e corretiva;  
V - Relatar formalmente ocorrências estranhas ao funcionamento normal e encaminhar para as providências cabíveis;  
VI - Definir quem abrirá e fechará o laboratório, em horários especiais.  
VII - Manter histórico de cada sala dos laboratórios sobre as ocorrências não usuais, levando ao conhecimento dos 
responsáveis por meio de relatório.  
Art. 11º - Compete ao Auxiliar de Informática 
I - Atender à Administração dos Laboratórios de Informática no que lhe for incumbido para o bom funcionamento dos 
laboratórios; 
II - Abrir e fechar os laboratórios conforme necessidade; 
III - Instalar e/ou desinstalar programas conforme necessidade; 
IV - Auxiliar nas tarefas de assistência técnica preventiva e corretiva; 



 

     

 

 

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 

     

 

 

 

   

   

 
    

     

V - Prestar assistência técnica aos equipamentos e usuários; 
VI - Relatar formalmente ocorrências estranhas ao funcionamento normal e encaminhar para as providências cabíveis; 
VII - Manter histórico de cada sala dos laboratórios sobre as ocorrências não usuais, levando ao conhecimento dos 
responsáveis por meio de relatório. 
Art. 12º - Compete ao Monitor de Informática 
I - Atender à Administração dos Laboratórios de Informática no que lhe for incumbido para o bom funcionamento dos 
laboratórios;  
II - Abrir e fechar os laboratórios conforme necessidade;  
III - Auxiliar nas tarefas de assistência técnica preventiva e corretiva; 
IV - Prestar assistência técnica aos usuários; 
V - Prestar monitoria e apoio didático junto aos alunos em atividades definidas pela Administração dos Laboratórios de 
Informática. 
VI - Relatar formalmente ocorrências estranhas ao funcionamento normal e encaminhar para as providências cabíveis; 
VII - Relatar formalmente ocorrências estranhas ao funcionamento normal e encaminhar para as providências cabíveis; 
VIII - Manter histórico de cada sala dos laboratórios sobre as ocorrências não usuais, levando ao conhecimento dos 
responsáveis por meio de relatório. 
Art. 13º - Compete ao Administrador de Sistemas 
I - Atender à Administração dos Laboratórios de Informática no que lhe for incumbido para o bom funcionamento dos 
laboratórios no escopo da administração e implantação de sistemas; 
II - Implantar e manter os sistemas que forem lhe solicitados para dar suporte ao funcionamento dos laboratórios; 
III - Auxiliar a Administração dos Laboratórios no tocante a melhorias de gestão dos sistemas implantados; 
IV - Auxiliar no levantamento de requisitos para solucionar problemas relativos às necessidades críticas. 
Art. 14º - Compete ao Web designer 
I - Atender à Administração dos Laboratórios de Informática no que lhe for incumbido para o bom funcionamento dos 
laboratórios no escopo de desenvolvimento de sites e recursos para Web e Intranet; 
II - Desenvolver e manter os sites Institucionais, aplicações dinâmicas Web, bem como a Intranet Institucional nos recursos 
que lhe forem atribuídos. 
Art. 15º - Compete ao Programador 
I - Atender à Administração dos Laboratórios de Informática no que lhe for incumbido para o bom funcionamento dos 
laboratórios no escopo do desenvolvimento de sistemas; 
II - Desenvolver soluções de tecnologia (softwares) em linguagens de programação utilizadas pela instituição e de domínio 
institucional, para informatizar os departamentos, áreas meio e fim, além dos processos utilizados pelos mesmos; 
III - Em relação às soluções desenvolvidas ou adquiridas com os respectivos códigos fontes pela TI: 
a) Manutenções corretivas. 
b) Manutenções evolutivas.  
c) Escolha da melhor solução/tecnologia em relação aos problemas detectados nos software desenvolvidos. 
Art. 16º - Compete ao estagiário 
I - Cumprir rigorosamente as normas estabelecidas neste regulamento, orientando os usuários sobre o uso correto dos 
recursos e notificar imediatamente eventuais infrações a Administração dos Laboratórios de Informática; 
 II - estar devidamente identificado usando o crachá de identificação de maneira bem visível; 
III - fazer registro de uso de ambientes e da retirada de equipamentos, de acordo com as normas específicas dos laboratórios 
de informática; 
IV - atender às peculiaridades do laboratório ao qual está responsável, em comum acordo com o entendimento da 
Administração dos Laboratórios de Informática; 
V - zelar pela manutenção dos equipamentos, limpeza e organização dos ambientes; 
VI - circular nas dependências dos laboratórios, oferecendo seus serviços aos usuários que eventualmente estejam com 
dúvidas ou problemas em relação a determinado recurso disponível nos laboratórios; 
VII - prestar sempre o melhor atendimento possível ao usuário do laboratório, zelando pela boa imagem da Faculdade perante 
os usuários; 
VIII - quando o estagiário não puder solucionar o problema do usuário, este deve procurar auxílio às instâncias superiores 
como forma de solucionar a dúvida do usuário, quando isto for possível; 
IX - coibir o mau uso dos equipamentos; 
X - cumprir rigorosamente com seus horários de trabalho, de forma a não prejudicar o atendimento aos usuários; 
XI - verificar a necessidade de reposição de materiais e equipamentos, quando for o caso. 
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Art. 17º - A detecção de problemas de caráter técnico nos equipamentos do Laboratório de Hardware é de responsabilidade 
do corpo técnico dos laboratórios de informática. 
Art. 18º - O corpo técnico é responsável por garantir o bom funcionamento do laboratório no que diz respeito à manutenção 
das necessidades dos laboratórios para a realização das atividades para as quais tenham sido designados e para garantir o 
cumprimento das normas comportamentais. 
 

SEÇÃO II 
DAS COORDENAÇÕES DE CURSO 

Art. 19º - Cabe aos coordenadores de cursos:  
I - Definir os softwares necessários para a prática educacional de seus respectivos cursos; 
II - Fazer o levantamento das necessidades de seus cursos quanto aos suprimentos computacionais (cabos, conectores, cd-
roms etc) para satisfazer estas  necessidades;  
III - Efetuar um planejamento da utilização do Laboratório de Hardware de modo a alocá-los para disciplinas que efetivamente 
necessitarem de recursos computacionais. Para alocações extras o professor deve recorrer ao Setor de Tecnologia da 
Informação para verificar a disponibilidade do setor. 
 

SEÇÃO III 
DOS PROFESSORES 

Art. 20º - Competem a todos os Docentes que ministram aulas e/ou treinamentos acadêmicos e administrativos com o uso do 
Laboratório de Hardware: 
I - Ter conhecimento deste documento;  
II - No decorrer das aulas, o professor é responsável por todos os equipamentos existentes no Laboratório de Hardware 
devendo comunicar ao Setor de Laboratórios de Informática qualquer evento anormal envolvendo o hardware ou software de 
qualquer equipamento do laboratório; 
III - A utilização da Internet e acesso a rede acadêmica durante o período da aula são de responsabilidade do professor. Assim 
como é de sua responsabilidade fazer cumprir as Normas deste documento relativo aos alunos sob sua orientação;  
IV - Zelar pelo bom uso dos recursos de tecnologia de redes de computadores, existentes no Laboratório de Hardware, 
orientando seus alunos para que procedam a correta utilização dos equipamentos e softwares;  
V - É proibido ao professor utilizar laboratórios de informática para ministrar aulas ou promover outro evento se o mesmo não 
estiver previamente alocado para sua disciplina; 
VI - Cumprir os horários de início e término das suas aulas, ficando terminantemente proibido exceder o horário de uso dos 
laboratórios em decorrência da possibilidade de estar previamente agendado para o desenvolvimento de outras atividades. 
VII - Sempre acompanhar as atividades dos alunos no Laboratório de Hardware que estiver sob sua responsabilidade não 
podendo deixar os alunos sozinhos nas dependências do mesmo. 
VIII - O professor responsável por um laboratório só poderá deixá-lo durante uma atividade mediante a presença de um 
funcionário (estagiário, monitor, auxiliar ou técnico) designado pela Administração dos Laboratórios de Informática. 
IX - Fazer a solicitação formal a sua Coordenação de Curso dos programas e/ou recursos necessários para as suas disciplinas 
práticas no semestre anterior ao da sua utilização em decorrência do planejamento das atividades.  
 

CAPÍTULO IV 
DO FUNCIONAMENTO 

Art. 21º - O funcionamento do Laboratório de Hardware ocorre de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h e de 14h ás 22h e 
45min, e aos sábados, das 8h às 12h e de 14h ás 18h.  
Art. 22º - O Laboratório de Hardware poderá funcionar em horários diferentes dos previstos conforme necessidade solicitada 
previamente à Administração dos Laboratórios de Informática. 
Parágrafo único – O Laboratório de Hardware não funcionará nos dias em que não houver expediente na Faculdade. Podendo 
haver exceções conforme necessidade solicitada previamente à Administração dos Laboratórios de Informática. 
 

CAPÍTULO V 
DAS RESERVAS PARA DISCIPLINAS PRÁTICAS 

Art. 23º - As reservas do Laboratório de Hardware para uso nas disciplinas práticas dos diversos cursos da Instituição deverão 
ser efetuadas com antecedência mínima de 48h, para adequação dos recursos existentes às necessidades de cada disciplina.  
Art. 24º - A reserva do Laboratório de Hardware fica condicionada à existência de disponibilidade e seguirá a ordem de 
solicitação. 
Art. 25º - As requisições de programas necessários às disciplinas práticas devem respeitar as normas acima estabelecidas. 
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Art. 26º - Qualquer software ou programa a ser instalado no Laboratório de Hardware, para uso nas disciplinas práticas, está 
condicionado ao tipo de licença do mesmo. 
Art. 27º - A instalação de qualquer software ou programa será realizada pela equipe técnica da coordenação dos laboratórios 
de informática. Não será permitido ao professor a instalação de softwares ou programas, bem como alterar configurações nos 
computadores do Laboratório de Hardware sem prévia autorização. 
 

CAPÍTULO VI 
DOS USUÁRIOS 

Art. 28º - São usuários do Laboratório de Hardware: 
 I - alunos regularmente matriculados na Instituição; 
II - corpo docente e funcionários da Instituição; 
III - usuários da comunidade externa cadastrados em algum projeto da Instituição. 
§ 1º - Cada usuário recebe uma senha de acesso, sendo de sua responsabilidade o sigilo e alteração periódica da mesma. 
§ 2º - Deixando de fazer parte do quadro funcional da Instituição, o professor é imediatamente descredenciado como usuário 
do Laboratório de Hardware, cabendo ao Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação solicitar da Divisão de Recursos 
Humanos a relação formal dos desligamentos. 
§ 3º - Após conclusão do curso, transferência ou trancamento de matricula, o acadêmico é imediatamente descredenciado 
como usuário do Laboratório de Hardware, cabendo ao Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação solicitar à 
Secretaria Geral a relação formal dos usuários nas referidas situações.  
§ 4º - Para utilizar o Laboratório o usuário deverá estar previamente cadastrado. 
§ 5º - Pessoas não cadastradas não poderão permanecer nas dependências do Laboratório de Hardware. 
 

SEÇÃO I 
DOS DIREITOS DO USUÁRIO 

Art. 29º - Usar gratuitamente o Laboratório de Hardware e os equipamentos de informática, desde que seja aluno 
regularmente matriculado, funcionário, professor ou usuário possuidor de cadastro. 
Art. 30º - Ter acesso gratuito à rede Internet, sempre com o intuito de realizar atividades práticas ou trabalhos acadêmicos 
relacionados às disciplinas especificadas para o uso do laboratório em questão. 
Art. 31º - Usar gratuitamente todos os hardwares e softwares instalados nas dependências do Laboratório de Hardware. 
Art. 32º - Receber auxílio no Laboratório de Hardware sempre que estiver com qualquer dúvida referente à utilização dos 
recursos disponíveis no laboratório. 
 

SEÇÃO II 
DOS DEVERES DO USUÁRIO 

Art. 32º - Conhecer e respeitar as regras estipuladas neste regulamento. 
Art. 33º - Estar ciente dos horários de funcionamento do Laboratório de Hardware e respeitá-los rigorosamente. 
Art. 34º - Cada usuário é individualmente responsável por todos os atos realizados por ele no tocante aos sistemas, programas 
e recursos disponíveis no Laboratório de Hardware; 
I - Responsabilizar-se pelo uso do correio eletrônico: 
II - A faculdade não se responsabiliza pelo conteúdo das mensagens enviadas a partir do Laboratório de Hardware; 
III - Manter cópias de segurança de seus dados armazenados no diretório pessoal. O Laboratório de Hardware não se 
responsabiliza pela integridade dos arquivos gravados nos discos rígidos ou qualquer outra mídia de seus computadores, 
devendo cada usuário ser responsável pela cópia de segurança dos seus arquivos em mídias de sua propriedade; 
IV - A Faculdade não se responsabiliza por eventuais perdas de informações e dados; 
V - Zelar pela imagem da ESTÁCIO/FACITEC na Internet; 
VI - Manter a ordem e o silêncio dentro do Laboratório de Hardware, para não desconcentrar os demais usuários que 
estiverem presentes no recinto; 
VII - Respeitar a finalidade acadêmica do Laboratório de Hardware; 
VIII - O acesso à Internet, durante o horário de aula, só será permitido caso o aluno seja instruído pelo professor a fazê-lo. 
 

SEÇÃO III 
DAS RESTRIÇÕES AO USUÁRIO 

Art. 35º - Mudar as configurações dos equipamentos do Laboratório de Hardware. 
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Art. 36º - Acessar sites (páginas) da Internet que causem algum constrangimento a outros usuários, tais como: sites 
pornográficos, jogos, mensagens instantâneas, chats (bate-papos) ou ainda qualquer material que possa causar algum tipo de 
discriminação - racial, religiosa, sexual, etc. 
Art. 37º - Comer, beber ou fumar nas dependências do Laboratório de Hardware assim como entrar nas dependências do 
mesmo portando quaisquer tipos de alimentos ou bebidas. 
Art. 38º - Instalar qualquer tipo de software, bem como instalar programas obtidos na rede. Não é permitido o uso e a 
instalação de quaisquer tipos de software nos computadores da Instituição sem autorização expressa da Administração dos 
Laboratórios de Informática. 
Art. 39º - Executar programas ou abrir arquivos, recebidos via e-mail ou baixados da Internet (download), sem saber da sua 
origem e finalidade (podendo estes causar danos ao computador e a rede) sem autorização expressa da Administração dos 
Laboratórios de Informática. 
Art. 40º - Furtar dados ou arquivos, violar a privacidade da informação, por meio de escutas (sniffers) ou qualquer outro meio, 
ou ainda praticar danos a ambientes operacionais ou a rede como um todo. 
Art. 41º - Fornecer a terceiros, cópias de softwares (programas), protegido por direitos autorais (copyright) ou licenciamento, 
e/ou reter cópia para uso próprio, a menos que haja previsão específica no licenciamento permitindo tal ação. A cópia é 
proibida ainda que o software seja fornecido sem custo, para finalidade educacional. 
Art. 42º - Utilizar software ou documentação sabidamente obtida com violação da lei de direito autoral ou de contrato de 
licenciamento. 
Art. 43º - Usar as instalações da ESTÁCIO/FACITEC para ganho pessoal. Se o usuário desejar utilizá-las para consultoria ou 
outros negócios privados, deverá obter uma autorização prévia da Direção Acadêmica. 
Art. 44º - Usar mais de um computador simultaneamente, exceto com autorização expressa da Administração dos 
Laboratórios de Informática ou do professor responsável pela turma no momento. 
Art. 45º - Enviar e-mail anonimamente, bem como fraudar a identificação recebida no momento do cadastro. 
Art. 46º - Abrir ou violar qualquer equipamento mobiliário disponível nas dependências do Laboratório de Hardware, sem 
autorização expressa do professor e com consentimento da Administração dos Laboratórios de Informática. 
 

SEÇÃO IV 
USO ÉTICO E LEGAL 

Art. 47º - Todo o usuário que utilizar os equipamentos e programas da ESTÁCIO/FACITEC será responsável pelo uso e emprego 
ético e legal dos mesmos. A informação eletrônica é facilmente reproduzível, o que propicia, por conseguinte, a invasão de 
privacidade e a má ou errônea utilização dos direitos autorais. Dessa forma, devem ser observadas as seguintes regras: 
I - não utilizar os equipamentos para outros fins, senão acadêmicos e de pesquisa; 
II - não obter ou baixar imagens, documentos ou arquivos ilícitos (por exemplo, imagens pornográficas ou posicionamentos 
que pregam qualquer forma de discriminação); 
III - não enviar mensagens, avisos ou recados em que, apesar de não haver o contato físico, o conteúdo possa intimidar, 
agredir ou insultar o destinatário; 
IV - não instalar, copiar, modificar nem trocar cópias de programas licenciados para a ESTÁCIO/FACITEC sem a prévia 
autorização, por escrito do responsável pelo setor de Tecnologia da Informação. 
V - obter sempre autorização prévia para copiar, ler, modificar ou utilizar arquivos de alguma outra pessoa. O plágio e a cola 
são definitivamente proibidos; 
VI - é ilegal violar o sistema de segurança dos computadores, acordos de licenciamento de software, políticas de uso de redes 
e privacidade de outras pessoas;  
VII - ao utilizar o Laboratório de Hardware, deve ser observado o comportamento adequado de forma a não prejudicar o 
trabalho dos demais usuários;  
VIII - existem meios para que sugestões e críticas sejam analisadas. As mesmas podem ser feitas através dos responsáveis pelo 
Laboratório de Hardware ou pela secretaria de ensino. 
 

SEÇÃO V 
RESERVAS 

Art. 48º - As reservas de equipamentos devem ser feitas pessoalmente, sempre com o Monitor recepcionista de plantão, 
indicando: 
I - Horário inicial e final da reserva; 
II - Nome completo de quem reservou; 
III - Curso, turno e ano que estuda ou leciona; 
IV - Software que pretende utilizar. 



 

     

 

 

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 

     

 

 

 

   

   

 
    

     

Art. 49º - Somente professores podem reservar mais de um equipamento em um mesmo horário. 
Art. 50º - O usuário pode utilizar o Laboratório de Hardware sem ter feito reserva, desde que tenha equipamento disponível 
no momento. Nesse caso, deve ser informada a hora final da utilização, que não pode sobrepor a próxima reserva para o 
computador a ser utilizado. Casos excepcionais são deferidos pelo responsável pelo Laboratório. 
Art. 51º - O usuário deve liberar os equipamentos no máximo, e impreterivelmente, na hora final reservada, salvo em situação 
prevista acima. 
Art. 52º - O horário de referência, para efeito de reservas, utilização e liberação de equipamento, é o do computador servidor. 
Art. 53º - Fica a critério do professor liberar para outros usuários, professores ou discentes, as máquinas disponíveis na sala no 
momento de sua aula prática. Ao professor é resguardado o direito de cancelar a liberação de equipamento, a qualquer 
momento, principalmente em situações em que o usuário estiver prejudicando o andamento da aula. 
Art. 54º - Reservas de usuários estão sujeitas à aprovação do responsável pelo Laboratório de Hardware. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS NORMAS DE SEGURANÇA 

Art. 55º - Quanto aos equipamentos/hardware é proibido aos usuários do Laboratório de Hardware abrir os computadores, 
periféricos ou qualquer outro equipamento existente no laboratório. A manutenção corretiva e preventiva é realizada por uma 
equipe técnica especializada que saberá avaliar a necessidade de manutenção do equipamento. O manejo indevido pode 
causar danos aos equipamentos e à integridade física dos usuários através de descargas elétricas (choques), cabendo ao 
usuário somente informar ao monitor responsável pelo Laboratório de Hardware, qualquer irregularidade observada quanto 
ao funcionamento dos equipamentos. 
Art. 56º - Quanto à segurança de e-mails cabe aos usuários, atenção com e-mails de origem desconhecida ou duvidosa e com 
arquivos anexos. Os usuários não poderão abrir e-mails não solicitados ou de procedência desconhecida, principalmente se 
tiverem arquivos anexados e/ou links, pois estes e-mails podem conter vírus ou outras aplicações ocultas para o usuário que 
permitam a ação de fraudadores sobre sua conta a partir de informações capturadas do computador. Se não tiver certeza da 
origem deve ser excluídos o e-mail imediatamente. 
Art. 57º - Quanto à segurança de informações pessoais, o usuário não deve atender a requisição de digitação de seus dados 
pessoais (conta, senha, etc.) em sites ou mensagens de correio. Não instalar nos computadores, programas oferecidos por 
correio eletrônico, pois estes podem estar contaminados com programas que capturam informações pessoais dos usuários. É 
importante lembrar que nada é fornecido de graça na Internet, que órgãos privados e do governo não informam pendências 
nem efetuam cobranças por e-mail.  
Art. 58º - Quanto à segurança de senhas, o usuário não deve fornecer sua senha a terceiros. Ela é pessoal e intransferível, 
sendo que as ações decorrentes do mau uso desta é de inteira responsabilidade do dono da conta. Não cadastre senhas óbvias 
ou de fácil dedução, como datas, sequencias de números, números de telefone, placas de veículos, etc. Troque suas senhas 
periodicamente. Não digite sua senha enquanto outra pessoa estiver olhando. Ao criar uma senha, faça uma combinação de 
letras maiúsculas, minúsculas e números e caracteres especiais; Memorize suas senhas e evite anotá-las em papéis, agendas, 
telefones celulares, etc. A senha é de sua exclusiva responsabilidade e deve ser mantida segura e em sigilo. 
Art. 59º - Quanto à baixar arquivos da Internet, nunca faça downloads (transferência de um arquivo da Internet para o 
computador) de arquivos, programas e e-mails desconhecidos ou de procedência duvidosa. Os softwares piratas, além de 
ilegais, muitas vezes possuem vírus que são instalados em conjunto com o programa pirateado e que podem danificar os 
computadores bem como dos dados nele existentes. Nunca acesse sites de conteúdo duvidoso (pornografia, distribuição de 
programas piratas e outros), pois através do acesso a tais sites, o computador poderá ser infectado por vírus, trojans, adwares, 
spywares e outros. 
Art. 60º - Quanto às cópias de segurança (backup), é aconselhável que usuário, sempre que possível, faça o backup de seus 
arquivos pessoais, isto evitará eventuais transtornos uma vez que a instituição não se responsabiliza pela perda de 
informações dos usuários. 
§ 1º As cópias de arquivos em mídia do usuário devem ser feitas pelo técnico responsável pelo Laboratório de Hardware, que 
deverá formatá-lo ou submetê-lo a software antivírus antes de efetuar cópia para usuário. 
§ 2º Dados provenientes de mídias externas, somente podem ser copiados para os computadores do Laboratório de Hardware 
pelo técnico responsável e após terem sido submetidos a softwares antivírus. 
 

CAPÍTULO VII 
DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS E PENALIDADES 

Art. 61º - O descumprimento ou inobservância de quaisquer regras ou políticas dos serviços, supramencionadas, são 
consideradas faltas graves, podendo, sem prejuízo das ações disciplinares previstas no Regimento Interno da 
ESTÁCIO/FACITEC, redundar na instauração de processos administrativos. 
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Art. 62º - A ESTÁCIO/FACITEC, objetivando cumprir as regras supramencionadas, reserva-se o direito de, periodicamente, 
verificar a correta utilização e emprego dos equipamentos e recursos. 
Art. 63º - É de responsabilidade do professor, estagiário, auxiliar, técnico e/ou monitor de plantão manter a disciplina e a 
ordem no Laboratório de Hardware. 
Art. 64º - Em caso de descumprimento de qualquer item destas normas, poderão ser aplicadas as penalidades: 

I. Advertência verbal. 
II. Advertência formal. 

III. Suspensão do acesso ao laboratório por tempo determinado de acordo com a gravidade da penalidade. 
Art. 65º - O desrespeito ao disposto acima estará sujeito às penalidades estabelecidas no Regimento Interno da 
ESTÁCIO/FACITEC. 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 65º - Os casos não cobertos detalhadamente por este Regulamento serão apreciados pela Direção Geral, e, caso 
necessite, em instâncias superiores. 
Art. 66º - As Normas que regem o funcionamento do Laboratório de Hardware podem sofrer alterações de acordo as 
necessidades da Instituição. As alterações nas normas serão válidas, mediante nova publicação. 
Art. 67º - Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 
 

CONSU/ESTÁCIO/FACITEC/Taguatinga-DF, 22 de dezembro de 2010 
 
 
 

Bráulio Pereira Lins 
Diretor Geral da ESTÁCIO/FACITEC 
Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO Y: REGULAMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 
RESOLUÇÃO N.º 11/2008 DE 18/02/2008 

 
“Dispõe sobre o Regulamento do Núcleo Docente Estruturante – NDE da 
Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológica - ESTÁCIO/FACITEC.” 

 
O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS – ESTÁCIO/FACITEC, na qualidade de Presidente do 
Conselho Superior, no uso de suas prerrogativas legais e considerando decisão unânime do colegiado, 
 
RESOLVE: 
Art. 1º - Aprovar o Regulamento do Núcleo Docente Estruturante da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológica – 
ESTÁCIO/FACITEC, nos termos abaixo expostos. 
 

CAPÍTULO I 
DA CARACTERIZAÇÃO E OBJETIVOS 

Art. 2º - Este regulamento tem como objetivo definir normas para implantação e estruturação do Núcleo Docente 
Estruturante na ESTÁCIO/FACITEC. 
Art. 3º - O Núcleo Docente Estruturante se caracteriza pela representatividade do corpo docente do curso, tendo em vista a 
importância das suas decisões sobre os assuntos acadêmicos, condução e implementação dos projetos pedagógicos e das 
políticas institucionais. 
Art. 4º - Os objetivos do NDE é promover o trabalho integrado entre professores e alunos na construção do conhecimento que 
garantirá a formação acadêmica prevista no projeto pedagógico dos cursos. 
Art. 5º - Cabe ainda ao NDE o planejamento, o controle e o acompanhamento das atividades acadêmicas, tomando as 
iniciativas necessárias para garantir da qualidade de ensino e consecução do projeto do curso.  
         

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO 

Art. 6º - O Núcleo Docente Estruturante estará sob a presidência das coordenações dos Cursos. 
Art. 7º - A composição do núcleo deve conter 30 % do corpo docente. 
Parágrafo único - Os professores que compõem o NDE deverão ser escolhidos entre os que participaram da elaboração do 
Projeto Pedagógico do Curso, se responsabilizando pela sua implementação. 
 

SEÇÃO I 
DA TITULAÇÃO E FORMAÇÃO 

Art. 8º - Os representantes do corpo docente deverão: 
I – Possuir titulação acadêmica obtida por programas de pós-graduação. 
II – Possuir formação acadêmica na área do curso. 
 

SEÇÃO II 
DO REGIME DE TRABALHO 

Art. 9º - A contratação dos docentes escolhidos para compor o NDE, seguirá os seguintes parâmetros: 
I – 50% dos contratados em regime de trabalho em tempo integral; 
II – 50% dos contratados em regime de trabalho em tempo parcial. 
Art. 10 - O regime de trabalho do coordenador do curso deve ser integral.  
 

CAPÍTULO III 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 11 - As dúvidas surgidas na aplicação deste Regulamento e os casos omissos são resolvidos pelas coordenações dos 
cursos, ou submetidos à Diretoria Acadêmica. 
Art. 12 - A formação do Núcleo Docente Estruturante seguirá os parâmetros da legislação educacional em vigência, 
considerando os padrões de qualidade exigidos.  
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Art. 13 - Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Acadêmica, ouvida a Direção Geral. 
 
 
 
 

Bráulio Pereira Lins 
Diretor Geral da ESTÁCIO/FACITEC 
Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO Z: REGULAMENTO DO LABORATÓRIO DE ATIVOS DE REDE 

 
RESOLUÇÃO CONSU nº 11 de 22 de dezembro de 2010. 

 
“Dispõe sobre o Regulamento do Laboratório de Ativos de Redes de 
Computadores da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas - 
ESTÁCIO/FACITEC". 

O Presidente do Conselho Superior no uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista, o disposto na Lei n° 9394/96 e o 
Regimento Interno Unificado, aprovado por Portaria do SESu nº 146, de 9 de fevereiro de 2007 (DOU de 12/02/2007) 
RESOLVE: 
Art. 1º - Aprovar o Regulamento do Laboratório de Ativos de Redes de Computadores da ESTÁCIO/FACITEC nos termos abaixo 
expostos.

 

 
CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 
Art. 2°- O Laboratório de Ativos de Redes de Computadores da ESTÁCIO/FACITEC caracteriza-se por sua natureza didático-
pedagógica, servindo de complemento aos usuários na busca pela informação e pelo conhecimento. 
Art. 3°- O Laboratório de Ativos de Redes de Computadores tem por finalidade atender a comunidade acadêmica do curso de 
Tecnologia em Redes de Computadores, permitindo aos seus usuários a prática de atividades relacionadas ao ensino, à 
pesquisa, à extensão, aos projetos sociais e ao desenvolvimento do conhecimento na área da informática. 
 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

Art. 4°- O Laboratório de Ativos de Redes de Computadores possui como objetivo: 
I - Atender as necessidades do curso de Tecnologia em Redes de Computadores da ESTÁCIO/FACITEC; 
II - Servir como ferramenta para a realização de atividades práticas, pesquisas, desenvolvimento de técnicas e consultas de 
tecnologias, além de ser um ambiente de trabalhos e/ou projetos acadêmicos; 
III - Proporcionar suporte ao desenvolvimento acadêmico do usuário/aluno, como complemento às disciplinas dos cursos de 
Tecnologia em Redes de Computadores; 
IV - Colaborar, quando necessário, com os setores da Faculdade na realização de seminários, palestras e cursos, quando estes 
requerem a utilização dos laboratórios; 
V - Disponibilizar aos usuários o acesso a novos conhecimentos na área da Informática através de programas/softwares e de 
serviços de monitoria específicos às necessidades das disciplinas; 
VI - Prover recursos e serviços com a finalidade de apoiar às atividades acadêmicas que necessitem do Laboratório de Ativos 
de Redes de Computadores oriundas dos cursos e setores administrativos da Faculdade. 
 

CAPÍTULO III 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 5º - O Laboratório de Ativos de Redes de Computadores é vinculado, no âmbito organizacional, ao Centro de 
Desenvolvimento de Tecnologia da Informação e Comunicação – CDTI.  
 

SEÇÃO I 
DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Art 6°- O Laboratório de Ativos de Redes de Computadores está vinculado ao Centro de Desenvolvimento de Tecnologia da 
Informação e Comunicação – CDTI, em conformidade com o Regimento Geral da ESTÁCIO/FACITEC. 
Art 7° - A estrutura física do Laboratório de Ativos de Redes de Computadores é formada por sala (unidade de apoio), com 
piso elevado, bancadas, armário (rack) para acomodação de ativos de redes de computadores (switchs, roteadores...), 
cabeamento estruturado, voltados para atividades práticas interligados em rede e com acesso à Internet. 
Art 8° - A equipe do Laboratório de Ativos de Redes de Computadores é composta por funcionários do Centro de 
Desenvolvimento de Tecnologia da Informação e Comunicação – CDTI, que respondem à Administração dos Laboratórios de 
Informática sendo esta uma delegação indicada pelo Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação. 
Art. 9º - Compete ao Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação: 
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I - Solucionar dúvidas, assessorar e orientar aos usuários sobre o uso adequado dos recursos disponíveis nos laboratórios de 
informática. 
II - Zelar pela conservação e manter os equipamentos sempre em condições adequadas de uso e funcionamento. 
III - Providenciar a instalação, configuração e atualização de programas e softwares necessários ao bom funcionamento dos 
laboratórios e das disciplinas dos cursos. 
IV - Elaborar e controlar o cronograma de reservas dos laboratórios. 
V - Manter informados os professores, com antecedência, sobre eventuais fatos que interfiram ou impeçam a realização de 
suas disciplinas nos laboratórios. 
VI - Manter e atualizar constantemente o cadastro de usuários dos laboratórios de informática, cadastrando-os nas listas de 
seus cursos, quando for necessário. 
VII - Desenvolver e instalar constantemente sistemas visando a facilitar o uso dos recursos disponíveis nos laboratórios, 
intensificando assim a utilização deste recurso pela comunidade acadêmica. 
VIII - Providenciar a manutenção dos equipamentos danificados conforme procedimentos e normas padronizadas. 
IX - Trabalhar, em conjunto com o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação e Comunicação – CDTI, na busca 
por soluções que visem qualificar o atendimento prestado aos usuários dos laboratórios de informática. 
X - Propor à Direção Administrativa e Financeira contratação de monitores e/ou bolsistas necessários para o bom atendimento 
aos usuários, a preparação das atividades e a manutenção de materiais e equipamentos; 
XI - Representar os laboratórios sob sua coordenação, delegando competências, quando necessário; 
XII - Zelar pelas boas relações internas e externas aos laboratórios, bem como pela prestação de um bom atendimento aos 
seus usuários; 
XIII - Apresentar relatórios semestrais de atividades, ou conforme determinação dos órgãos competentes; 
XIV - Executar outras atribuições, dentro dos limites de sua competência, que lhe forem solicitadas pelas autoridades 
acadêmicas; 
XV - Contatar com os demais laboratórios de ensino da Instituição, bem como com os professores que sejam usuários 
potenciais, para manter o laboratório integrado às necessidades dos usuários; 
XVI - Coordenar as atividades dos monitores, visando a manter a qualidade dos seus serviços, delegando competências, 
quando necessário; 
XVII - Manter o controle dos bens materiais dos laboratórios zelando pelo seu uso adequado e sua conservação; 
XVIII - Requisitar materiais e equipamentos necessários à execução das atividades pertinentes ao laboratório, promovendo o 
devido encaminhamento aos setores competentes; 
XIX - Buscar e manter atualizadas informações sobre novos materiais, equipamentos e tecnologias de ensino, a fim de 
qualificar os serviços prestados pelo laboratório. 
XX - Planejar e coordenar as ações referentes à utilização da Tecnologia da Informação nas unidades da Instituição.  
XXI - Buscar inovações tecnológicas alinhadas aos objetivos administrativos- acadêmicos da Instituição. 
XXII - Otimizar o uso dos laboratórios de informática bem como suas políticas de utilização e manutenção;  
XXIII - Administrar os serviços das redes de comunicação, proporcionando segurança e desempenho; 
XXIV - Determinar prioridades na utilização dos laboratórios de informática, de acordo com as necessidades. 
Art. 10 – Compete ao Técnico de Informática  
I - Atender à Administração dos Laboratórios de Informática no que lhe for incumbido para o bom funcionamento dos 
laboratórios; 
II - Autorizar abrir e fechar os laboratórios;  
III - Autorizar a instalação de programas permitidos pelos dirigentes do Centro, assim como a desinstalação de programas não 
autorizados pela IES;  
IV - Prover assistência técnica preventiva e corretiva;  
V - Relatar formalmente ocorrências estranhas ao funcionamento normal e encaminhar para as providências cabíveis;  
VI - Definir quem abrirá e fechará o laboratório, em horários especiais.  
VII - Manter histórico de cada sala dos laboratórios sobre as ocorrências não usuais, levando ao conhecimento dos 
responsáveis por meio de relatório.  
Art. 11 - Compete ao Auxiliar de Informática 
I - Atender à Administração dos Laboratórios de Informática no que lhe for incumbido para o bom funcionamento dos 
laboratórios; 
II - Abrir e fechar os laboratórios conforme necessidade; 
III - Instalar e/ou desinstalar programas conforme necessidade; 
IV - Auxiliar nas tarefas de assistência técnica preventiva e corretiva; 
V - Prestar assistência técnica aos equipamentos e usuários; 
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VI - Relatar formalmente ocorrências estranhas ao funcionamento normal e encaminhar para as providências cabíveis; 
VII - Manter histórico de cada sala dos laboratórios sobre as ocorrências não usuais, levando ao conhecimento dos 
responsáveis por meio de relatório. 
Art. 12 - Compete ao Monitor de Informática 
I - Atender à Administração dos Laboratórios de Informática no que lhe for incumbido para o bom funcionamento dos 
laboratórios;  
II - Abrir e fechar os laboratórios conforme necessidade;  
III - Auxiliar nas tarefas de assistência técnica preventiva e corretiva; 
IV - Prestar assistência técnica aos usuários; 
V - Prestar monitoria e apoio didático junto aos alunos em atividades definidas pela Administração dos Laboratórios de 
Informática. 
VI - Relatar formalmente ocorrências estranhas ao funcionamento normal e encaminhar para as providências cabíveis; 
VII - Relatar formalmente ocorrências estranhas ao funcionamento normal e encaminhar para as providências cabíveis; 
VIII - Manter histórico de cada sala dos laboratórios sobre as ocorrências não usuais, levando ao conhecimento dos 
responsáveis por meio de relatório. 
Art. 13 - Compete ao Administrador de Sistemas 
I - Atender à Administração dos Laboratórios de Informática no que lhe for incumbido para o bom funcionamento dos 
laboratórios no escopo da administração e implantação de sistemas; 
II - Implantar e manter os sistemas que forem lhe solicitados para dar suporte ao funcionamento dos laboratórios; 
III - Auxiliar a Administração dos Laboratórios no tocante a melhorias de gestão dos sistemas implantados; 
IV - Auxiliar no levantamento de requisitos para solucionar problemas relativos às necessidades críticas. 
Art. 14 - Compete ao Web designer 
I - Atender à Administração dos Laboratórios de Informática no que lhe for incumbido para o bom funcionamento dos 
laboratórios no escopo de desenvolvimento de sites e recursos para Web e Intranet; 
II - Desenvolver e manter os sites Institucionais, aplicações dinâmicas Web, bem como a Intranet Institucional nos recursos 
que lhe forem atribuídos. 
Art. 15 - Compete ao Programador 
I - Atender à Administração dos Laboratórios de Informática no que lhe for incumbido para o bom funcionamento dos 
laboratórios no escopo do desenvolvimento de sistemas; 
II - Desenvolver soluções de tecnologia (softwares) em linguagens de programação utilizadas pela instituição e de domínio 
institucional, para informatizar os departamentos, áreas meio e fim, além dos processos utilizados pelos mesmos; 
III - Em relação às soluções desenvolvidas ou adquiridas com os respectivos códigos fontes pela TI: 
a) Manutenções corretivas. 
b) Manutenções evolutivas.  
c) Escolha da melhor solução/tecnologia em relação aos problemas detectados nos software desenvolvidos. 
Art. 16 - Compete ao estagiário 
I - Cumprir rigorosamente as normas estabelecidas neste regulamento, orientando os usuários sobre o uso correto dos 
recursos e notificar imediatamente eventuais infrações a Administração dos Laboratórios de Informática; 
 II - estar devidamente identificado usando o crachá de identificação de maneira bem visível; 
III - fazer registro de uso de ambientes e da retirada de equipamentos, de acordo com as normas específicas dos laboratórios 
de informática; 
IV - atender às peculiaridades do laboratório ao qual está responsável, em comum acordo com o entendimento da 
Administração dos Laboratórios de Informática; 
V - zelar pela manutenção dos equipamentos, limpeza e organização dos ambientes; 
VI - circular nas dependências dos laboratórios, oferecendo seus serviços aos usuários que eventualmente estejam com 
dúvidas ou problemas em relação a determinado recurso disponível nos laboratórios; 
 VII - prestar sempre o melhor atendimento possível ao usuário do laboratório, zelando pela boa imagem da Faculdade 
perante os usuários; 
VIII - quando o estagiário não puder solucionar o problema do usuário, este deve procurar auxílio às instâncias superiores 
como forma de solucionar a dúvida do usuário, quando isto for possível; 
IX - coibir o mau uso dos equipamentos; 
X - cumprir rigorosamente com seus horários de trabalho, de forma a não prejudicar o atendimento aos usuários; 
XI - verificar a necessidade de reposição de materiais e equipamentos, quando for o caso. 
Art. 17º - A detecção de problemas de caráter técnico nos equipamentos do Laboratório de Ativos de Redes de Computadores 
é de responsabilidade do corpo técnico dos laboratórios de informática. 
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Art. 18º - O corpo técnico é responsável por garantir o bom funcionamento do laboratório no que diz respeito à manutenção 
das necessidades dos laboratórios para a realização das atividades para as quais tenham sido designados e para garantir o 
cumprimento das normas comportamentais. 
 

SEÇÃO II 
DAS COORDENAÇÕES DE CURSO 

Art. 19 - Cabe aos coordenadores de cursos:  
I - Definir os softwares necessários para a prática educacional de seus respectivos cursos; 
II - Fazer o levantamento das necessidades de seus cursos quanto aos suprimentos computacionais (cabos, conectores, cd-
roms etc) para satisfazer estas  necessidades;  
III - Efetuar um planejamento da utilização do Laboratório de Ativos de Redes de Computadores de modo a alocá-los para 
disciplinas que efetivamente necessitarem de recursos computacionais. Para alocações extras o professor deve recorrer ao 
Setor de Tecnologia da Informação para verificar a disponibilidade do setor. 
 

SEÇÃO III 
DOS PROFESSORES 

Art. 20 - Competem a todos os Docentes que ministram aulas e/ou treinamentos acadêmicos e administrativos com o uso do 
Laboratório de Ativos de Redes de Computadores: 
I - Ter conhecimento deste documento;  
II - No decorrer das aulas, o professor é responsável por todos os equipamentos existentes no Laboratório de Ativos de Redes 
de Computadores devendo comunicar ao Setor de Laboratórios de Informática qualquer evento anormal envolvendo o 
hardware ou software de qualquer equipamento do laboratório; 
III - A utilização da Internet e acesso a rede acadêmica durante o período da aula são de responsabilidade do professor. Assim 
como é de sua responsabilidade fazer cumprir as Normas deste documento relativo aos alunos sob sua orientação;  
IV - Zelar pelo bom uso dos recursos de tecnologia de redes de computadores, existentes no Laboratório de Ativos de Redes 
de Computadores, orientando seus alunos para que procedam a correta utilização dos equipamentos e softwares;  
V - É proibido ao professor utilizar laboratórios de informática para ministrar aulas ou promover outro evento se o mesmo não 
estiver previamente alocado para sua disciplina; 
VI - Cumprir os horários de início e término das suas aulas, ficando terminantemente proibido exceder o horário de uso dos 
laboratórios em decorrência da possibilidade de estar previamente agendado para o desenvolvimento de outras atividades. 
VII - Sempre acompanhar as atividades dos alunos no Laboratório de Ativos de Redes de Computadores que estiver sob sua 
responsabilidade não podendo deixar os alunos sozinhos nas dependências do mesmo. 
VIII - O professor responsável por um laboratório só poderá deixá-lo durante uma atividade mediante a presença de um 
funcionário (estagiário, monitor, auxiliar ou técnico) designado pela Administração dos Laboratórios de Informática. 
IX - Fazer a solicitação formal a sua Coordenação de Curso dos programas e/ou recursos necessários para as suas disciplinas 
práticas no semestre anterior ao da sua utilização em decorrência do planejamento das atividades.  
 

CAPÍTULO IV 
DO FUNCIONAMENTO 

Art. 21 - O funcionamento do Laboratório de Ativos de Redes de Computadores ocorre de segundas às sextas-feiras, das 8h às 
12h e de 14h ás 22h e 45min, e aos sábados, das 8h às 12h e de 14h ás 18h.  
Art. 22 - O do Laboratório de Ativos de Redes de Computadores poderá funcionar em horários diferentes dos previstos 
conforme necessidade solicitada previamente à Administração dos Laboratórios de Informática. 
Parágrafo único – O Laboratório de Ativos de Redes de Computadores não funcionará nos dias em que não houver expediente 
na Faculdade. Podendo haver exceções conforme necessidade solicitada previamente à Administração dos Laboratórios de 
Informática. 
 

CAPÍTULO V 
DAS RESERVAS PARA DISCIPLINAS PRÁTICAS 

Art. 23 - As reservas do Laboratório de Ativos de Redes de Computadores para uso nas disciplinas práticas dos diversos cursos 
da Instituição deverão ser efetuadas com antecedência mínima de 48h, para adequação dos recursos existentes às 
necessidades de cada disciplina.  
Art. 24 - A reserva do Laboratório de Ativos de Redes de Computadores fica condicionada à existência de disponibilidade e 
seguirá a ordem de solicitação. 
Art. 25 - As requisições de programas necessários às disciplinas práticas devem respeitar as normas acima estabelecidas. 
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Art. 26 - Qualquer software ou programa a ser instalado no Laboratório de Ativos de Redes de Computadores, para uso nas 
disciplinas práticas, está condicionado ao tipo de licença do mesmo. 
Art. 27 - A instalação de qualquer software ou programa será realizada pela equipe técnica da coordenação dos laboratórios 
de informática. Não será permitido ao professor a instalação de softwares ou programas, bem como alterar configurações nos 
computadores do Laboratório de Ativos de Redes de Computadores sem prévia autorização. 
 

CAPÍTULO VI 
DOS USUÁRIOS 

Art. 28 - São usuários do Laboratório de Ativos de Redes de Computadores: 
I - alunos regularmente matriculados na Instituição; 
II - corpo docente e funcionários da Instituição; 
III - usuários da comunidade externa cadastrados em algum projeto da Instituição. 
§ 1º - Cada usuário recebe uma senha de acesso, sendo de sua responsabilidade o sigilo e alteração periódica da mesma. 
§ 2º - Deixando de fazer parte do quadro funcional da Instituição, o professor é imediatamente descredenciado como usuário 
do Laboratório de Ativos de Redes de Computadores, cabendo ao Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação solicitar 
da Divisão de Recursos Humanos a relação formal dos desligamentos. 
 § 3º - Após conclusão do curso, transferência ou trancamento de matricula, o acadêmico é imediatamente descredenciado 
como usuário do Laboratório de Ativos de Redes de Computadores, cabendo ao Gestor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação solicitar à Secretaria Geral a relação formal dos usuários nas referidas situações.  
§ 4º - Para utilizar o Laboratório o usuário deverá estar previamente cadastrado. 
§ 5º - Pessoas não cadastradas não poderão permanecer nas dependências do Laboratório de Ativos de Redes de 
Computadores. 
 

SEÇÃO I 
DOS DIREITOS DO USUÁRIO 

Art. 29 - Usar gratuitamente o Laboratório de Ativos de Redes de Computadores e os equipamentos de informática, desde que 
seja aluno regularmente matriculado, funcionário, professor ou usuário possuidor de cadastro. 
Art. 30 - Ter acesso gratuito à rede Internet, sempre com o intuito de realizar atividades práticas ou trabalhos acadêmicos 
relacionados às disciplinas especificadas para o uso do laboratório em questão. 
Art. 31 - Usar gratuitamente todos os hardwares e softwares instalados nas dependências do Laboratório de Ativos de Redes 
de Computadores. 
Art. 32º- Receber auxílio no Laboratório de Ativos de Redes de Computadores sempre que estiver com qualquer dúvida 
referente à utilização dos recursos disponíveis no laboratório. 
 

SEÇÃO II 
DOS DEVERES DO USUÁRIO 

Art. 32 - Conhecer e respeitar as regras estipuladas neste regulamento. 
Art. 33 - Estar ciente dos horários de funcionamento do Laboratório de Ativos de Redes de Computadores e respeitá-los 
rigorosamente. 
Art. 34 - Cada usuário é individualmente responsável por todos os atos realizados por ele no tocante aos sistemas, programas 
e recursos disponíveis no Laboratório de Ativos de Redes de Computadores; 
I - Responsabilizar-se pelo uso do correio eletrônico: 
II - A faculdade não se responsabiliza pelo conteúdo das mensagens enviadas a partir do Laboratório de Ativos de Redes de 
Computadores; 
III - Manter cópias de segurança de seus dados armazenados no diretório pessoal. O Laboratório de Ativos de Redes de 
Computadores não se responsabiliza pela integridade dos arquivos gravados nos discos rígidos ou qualquer outra mídia de 
seus computadores, devendo cada usuário ser responsável pela cópia de segurança dos seus arquivos em mídias de sua 
propriedade; 
IV - A Faculdade não se responsabiliza por eventuais perdas de informações e dados; 
V - Zelar pela imagem da ESTÁCIO/FACITEC na Internet; 
VI - Manter a ordem e o silêncio dentro do Laboratório de Ativos de Redes de Computadores, para não desconcentrar os 
demais usuários que estiverem presentes no recinto; 
VII - Respeitar a finalidade acadêmica do Laboratório de Ativos de Redes de Computadores; 
VIII - O acesso à Internet, durante o horário de aula, só será permitido caso o aluno seja instruído pelo professor a fazê-lo. 
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SEÇÃO III 
DAS RESTRIÇÕES AO USUÁRIO 

Art. 35 - Mudar as configurações dos equipamentos do Laboratório de Ativos de Redes de Computadores. 
Art. 36 - Acessar sites (páginas) da Internet que causem algum constrangimento a outros usuários, tais como: sites 
pornográficos, jogos, mensagens instantâneas, chats (bate-papos) ou ainda qualquer material que possa causar algum tipo de 
discriminação - racial, religiosa, sexual, etc. 
Art. 37 - Comer, beber ou fumar nas dependências do Laboratório de Ativos de Redes de Computadores assim como entrar 
nas dependências do mesmo portando quaisquer tipos de alimentos ou bebidas. 
Art. 38 - Instalar qualquer tipo de software, bem como instalar programas obtidos na rede. Não é permitido o uso e a 
instalação de quaisquer tipos de software nos computadores da Instituição sem autorização expressa da Administração dos 
Laboratórios de Informática. 
Art. 39º - Executar programas ou abrir arquivos, recebidos via e-mail ou baixados da Internet (download), sem saber da sua 
origem e finalidade (podendo estes causar danos ao computador e a rede) sem autorização expressa da Administração dos 
Laboratórios de Informática. 
Art. 40 - Furtar dados ou arquivos, violar a privacidade da informação, por meio de escutas (sniffers) ou qualquer outro meio, 
ou ainda praticar danos a ambientes operacionais ou a rede como um todo. 
Art. 41 - Fornecer a terceiros, cópias de softwares (programas), protegido por direitos autorais (copyright) ou licenciamento, 
e/ou reter cópia para uso próprio, a menos que haja previsão específica no licenciamento permitindo tal ação. A cópia é 
proibida ainda que o software seja fornecido sem custo, para finalidade educacional. 
Art. 42 - Utilizar software ou documentação sabidamente obtida com violação da lei de direito autoral ou de contrato de 
licenciamento. 
Art. 43 - Usar as instalações da ESTÁCIO/FACITEC para ganho pessoal. Se o usuário desejar utilizá-las para consultoria ou 
outros negócios privados, deverá obter uma autorização prévia da Direção Acadêmica. 
Art. 44 - Usar mais de um computador simultaneamente, exceto com autorização expressa da Administração dos Laboratórios 
de Informática ou do professor responsável pela turma no momento. 
Art. 45 - Enviar e-mail anonimamente, bem como fraudar a identificação recebida no momento do cadastro. 
Art. 46 - Abrir ou violar qualquer equipamento mobiliário disponível nas dependências do Laboratório de Ativos de Redes de 
Computadores, sem autorização expressa do professor e com consentimento da Administração dos Laboratórios de 
Informática. 
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SEÇÃO IV 

USO ÉTICO E LEGAL 
Art. 47 - Todo o usuário que utilizar os equipamentos e programas da ESTÁCIO/FACITEC será responsável pelo uso e emprego 
ético e legal dos mesmos. A informação eletrônica é facilmente reproduzível, o que propicia, por conseguinte, a invasão de 
privacidade e a má ou errônea utilização dos direitos autorais. Dessa forma, devem ser observadas as seguintes regras: 
I - não utilizar os equipamentos para outros fins, senão acadêmicos e de pesquisa; 
II - não obter ou baixar imagens, documentos ou arquivos ilícitos (por exemplo, imagens pornográficas ou posicionamentos 
que pregam qualquer forma de discriminação); 
III - não enviar mensagens, avisos ou recados em que, apesar de não haver o contato físico, o conteúdo possa intimidar, 
agredir ou insultar o destinatário; 
IV - não instalar, copiar, modificar nem trocar cópias de programas licenciados para a ESTÁCIO/FACITEC sem a prévia 
autorização, por escrito do responsável pelo setor de Tecnologia da Informação. 
V - obter sempre autorização prévia para copiar, ler, modificar ou utilizar arquivos de alguma outra pessoa. O plágio e a cola 
são definitivamente proibidos; 
VI - é ilegal violar o sistema de segurança dos computadores, acordos de licenciamento de software, políticas de uso de redes 
e privacidade de outras pessoas;  
VII - ao utilizar o Laboratório de Ativos de Redes de Computadores, deve ser observado o comportamento adequado de forma 
a não prejudicar o trabalho dos demais usuários;  
VIII - existem meios para que sugestões e críticas sejam analisadas. As mesmas podem ser feitas através dos responsáveis pelo 
Laboratório de Ativos de Redes de Computadores ou pela secretaria de ensino. 
 

SEÇÃO V 
RESERVAS 

Art. 48 - As reservas de equipamentos devem ser feitas pessoalmente, sempre com o Monitor recepcionista de plantão, 
indicando: 
I - Horário inicial e final da reserva; 
II - Nome completo de quem reservou; 
III - Curso, turno e ano que estuda ou leciona; 
IV - Software que pretende utilizar. 
Art. 49 - Somente professores podem reservar mais de um equipamento em um mesmo horário. 
Art. 50 - O usuário pode utilizar o Laboratório de Ativos de Redes de Computadores sem ter feito reserva, desde que tenha 
equipamento disponível no momento. Nesse caso, deve ser informada a hora final da utilização, que não pode sobrepor a 
próxima reserva para o computador a ser utilizado. Casos excepcionais são deferidos pelo responsável pelo Laboratório. 
Art. 51 - O usuário deve liberar os equipamentos no máximo, e impreterivelmente, na hora final reservada, salvo em situação 
prevista acima. 
Art. 52 - O horário de referência, para efeito de reservas, utilização e liberação de equipamento, é o do computador servidor. 
Art. 53 - Fica a critério do professor liberar para outros usuários, professores ou discentes, as máquinas disponíveis na sala no 
momento de sua aula prática. Ao professor é resguardado o direito de cancelar a liberação de equipamento, a qualquer 
momento, principalmente em situações em que o usuário estiver prejudicando o andamento da aula. 
Art. 54 - Reservas de usuários estão sujeitas à aprovação do responsável pelo Laboratório de Ativos de Redes de 
Computadores. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS NORMAS DE SEGURANÇA 

Art. 55 - Quanto aos equipamentos/hardware é proibido aos usuários do Laboratório de Ativos de Redes de Computadores 
abrir os computadores, periféricos ou qualquer outro equipamento existente no laboratório. A manutenção corretiva e 
preventiva é realizada por uma equipe técnica especializada que saberá avaliar a necessidade de manutenção do 
equipamento. O manejo indevido pode causar danos aos equipamentos e à integridade física dos usuários através de 
descargas elétricas (choques), cabendo ao usuário somente informar ao monitor responsável pelo Laboratório de Ativos de 
Redes de Computadores, qualquer irregularidade observada quanto ao funcionamento dos equipamentos. 
Art. 56 - Quanto à segurança de e-mails cabe aos usuários, atenção com e-mails de origem desconhecida ou duvidosa e com 
arquivos anexos. Os usuários não poderão abrir e-mails não solicitados ou de procedência desconhecida, principalmente se 
tiverem arquivos anexados e/ou links, pois estes e-mails podem conter vírus ou outras aplicações ocultas para o usuário que 
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permitam a ação de fraudadores sobre sua conta a partir de informações capturadas do computador. Se não tiver certeza da 
origem deve ser excluídos o e-mail imediatamente. 
Art. 57 - Quanto à segurança de informações pessoais, o usuário não deve atender a requisição de digitação de seus dados 
pessoais (conta, senha, etc.) em sites ou mensagens de correio. Não instalar nos computadores, programas oferecidos por 
correio eletrônico, pois estes podem estar contaminados com programas que capturam informações pessoais dos usuários. É 
importante lembrar que nada é fornecido de graça na Internet, que órgãos privados e do governo não informam pendências 
nem efetuam cobranças por e-mail.  
Art. 58 - Quanto à segurança de senhas, o usuário não deve fornecer sua senha a terceiros. Ela é pessoal e intransferível, 
sendo que as ações decorrentes do mau uso desta é de inteira responsabilidade do dono da conta. Não cadastre senhas óbvias 
ou de fácil dedução, como datas, sequencias de números, números de telefone, placas de veículos, etc. Troque suas senhas 
periodicamente. Não digite sua senha enquanto outra pessoa estiver olhando. Ao criar uma senha, faça uma combinação de 
letras maiúsculas, minúsculas e números e caracteres especiais; Memorize suas senhas e evite anotá-las em papéis, agendas, 
telefones celulares, etc. A senha é de sua exclusiva responsabilidade e deve ser mantida segura e em sigilo. 
Art. 59 - Quanto à baixar arquivos da Internet, nunca faça downloads (transferência de um arquivo da Internet para o 
computador) de arquivos, programas e e-mails desconhecidos ou de procedência duvidosa. Os softwares piratas, além de 
ilegais, muitas vezes possuem vírus que são instalados em conjunto com o programa pirateado e que podem danificar os 
computadores bem como dos dados nele existentes. Nunca acesse sites de conteúdo duvidoso (pornografia, distribuição de 
programas piratas e outros), pois através do acesso a tais sites, o computador poderá ser infectado por vírus, trojans, adwares, 
spywares e outros. 
Art. 60 - Quanto às cópias de segurança (backup), é aconselhável que usuário, sempre que possível, faça o backup de seus 
arquivos pessoais, isto evitará eventuais transtornos uma vez que a instituição não se responsabiliza pela perda de 
informações dos usuários. 
§ 1º As cópias de arquivos em mídia do usuário devem ser feitas pelo técnico responsável pelo Laboratório de Ativos de Redes 
de Computadores, que deverá formatá-lo ou submetê-lo a software antivírus antes de efetuar cópia para usuário. 
§ 2º Dados provenientes de mídias externas, somente podem ser copiados para os computadores do Laboratório de Ativos de 
Redes de Computadores pelo técnico responsável e após terem sido submetidos a softwares antivírus. 
 

CAPÍTULO VII 
DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS E PENALIDADES 

Art. 61 - O descumprimento ou inobservância de quaisquer regras ou políticas dos serviços, supramencionadas, são 
consideradas faltas graves, podendo, sem prejuízo das ações disciplinares previstas no Regimento Interno da 
ESTÁCIO/FACITEC, redundar na instauração de processos administrativos. 
Art. 62 - A ESTÁCIO/FACITEC, objetivando cumprir as regras supramencionadas, reserva-se o direito de, periodicamente, 
verificar a correta utilização e emprego dos equipamentos e recursos. 
Art. 63 - É de responsabilidade do professor, estagiário, auxiliar, técnico e/ou monitor de plantão manter a disciplina e a 
ordem no Laboratório de Ativos de Redes de Computadores. 
Art. 64 - Em caso de descumprimento de qualquer item destas normas, poderão ser aplicadas as penalidades: 
Advertência verbal. 
Advertência formal. 
Suspensão do acesso ao laboratório por tempo determinado de acordo com a gravidade da penalidade. 
Art. 65 - O desrespeito ao disposto acima estará sujeito às penalidades estabelecidas no Regimento Interno da 
ESTÁCIO/FACITEC. 
 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 65 - Os casos não cobertos detalhadamente por este Regulamento serão apreciados pela Direção Geral, e, caso necessite, 
em instâncias superiores. 
Art. 66 - As Normas que regem o funcionamento do Laboratório de Ativos de Redes de Computadores podem sofrer 
alterações de acordo as necessidades da Instituição. As alterações nas normas serão válidas, mediante nova publicação. 
Art. 67 - Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

CONSU/ESTÁCIO/FACITEC/Taguatinga-DF, 22 de dezembro de 2010 
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Bráulio Pereira Lins 

Diretor Geral da ESTÁCIO/FACITEC 
Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO AA: REGULAMENTO DO LABORATÓRIO DE FOTOGRAFIA 

 
RESOLUÇÃO CONSU Nº. 14/2009 DE 15/07/2009 

 
“Aprova o Regulamento do Laboratório de Fotografia do Curso de 
Comunicação Social da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas - 
ESTÁCIO/FACITEC” 

O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS – ESTÁCIO/FACITEC, na qualidade de Presidente do 
Conselho Superior, no uso de suas prerrogativas legais e considerando decisão unânime do colegiado, realizada no dia 
15/07/2009, 
 
RESOLVE: 
Art. 1º. Aprovar o Regulamento do Laboratório de Fotografia do curso de Comunicação Social da Faculdade de Ciências Sociais 
e Tecnológicas – ESTÁCIO/FACITEC, nos termos abaixo expostos. 
 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 2°. Os recursos do laboratório de fotografia e do estúdio fotográfico são de uso dos professores e alunos regularmente 
matriculados no curso de Comunicação Social da ESTÁCIO/FACITEC, bem como de acadêmicos de outros cursos da Instituição 
e da comunidade externa quando autorizado o projeto. 
Art. 3º. Este regulamento estabelece as regras para a utilização das salas, equipamentos e serviços no contexto do Laboratório 
de Fotografia e do Estúdio Fotográfico do curso de Comunicação Social da ESTÁCIO/FACITEC. 
Art. 4º. No laboratório são disponibilizadas câmeras analógicas e digitais de forma a assegurar o normal funcionamento das 
aulas e de outras iniciativas levadas a cabo no contexto do curso; 
Art. 5º. O Laboratório de Fotografia é um espaço destinado às atividades de natureza didático-pedagógica, em que se 
encontram os materiais e equipamentos devidamente organizados e de fácil acesso para a execução prática das atividades. 
Art. 6°. O Laboratório tem por finalidade atender a comunidade acadêmica, permitindo aos seus usuários a prática de 
atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa, à extensão, aos projetos sociais e ao desenvolvimento do conhecimento. 
 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

Art. 7°. O Laboratório e estúdio de fotografia possuem como objetivos: 
I. Atender as necessidades dos cursos da ESTÁCIO/FACITEC, especificamente os cursos de Comunicação Social com 

habilitações em Jornalismo e em Publicidade e Propaganda; 
II. Proporcionar suporte ao desenvolvimento acadêmico do usuário/aluno, como complemento às disciplinas dos cursos; 

III. Prover recursos e serviços com a finalidade de apoiar às atividades acadêmicas que necessitem do laboratório, 
oriundas dos cursos e demais setores da Faculdade; 

IV. Fornecer aos docentes, equipamentos e materiais que lhes permitam aperfeiçoar as atividades do curso, 
proporcionando o desenvolvimento das atividades de natureza prática aos acadêmicos. 

V. Fornecer aos docentes, apoio para as aulas. 
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CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES 
Art. 8º. O Laboratório de Fotografia visa atender aos professores e alunos do Curso de Comunicação Social nas práticas 
relacionadas às disciplinas do curso, em especial às referentes às de Fotojornalismo I e II e Fotopublicidade I e II.  O 
Laboratório tem como finalidade: 
I- O desenvolvimento de competências e habilidades previstas nos ementários das disciplinas que utilizam o laboratório em 
conformidade com os projetos pedagógicos dos cursos de Comunicação Social – Jornalismo e Publicidade e Propaganda;  
II- Assegurar a prestação de serviços de fotografia necessários ao normal funcionamento das disciplinas do curso de 
Comunicação Social; 
III- Assegurar o acesso dos acadêmicos e professores de forma uniforme, organizada e equilibrada ás instalações, 
equipamentos, material de consumo e serviços disponibilizados; 
IV- Identificar e reportar à coordenação de curso problemas ou necessidades ao nível das instalações, equipamentos ou 
material de consumo; 
V- Promover uma cultura de excelência e responsabilidade em todas as atividades desempenhadas. 
Art. 9º. O Laboratório de Fotografia compreende: 
I- um estúdio fotográfico; 
II- um laboratório para a produção de fotografias em preto e branco e em cores; 
III- Uma sala empréstimos de equipamentos. 
 

CAPÍTULO IV 
DA COORDENAÇÃO 

Art. 10.  A coordenação do Laboratório de Fotografia é de competência da Coordenação do Curso de Comunicação Social. 
Art. 11.  À coordenação cabe: 
I- Administrar e gerir de acordo com as atribuições enumeradas; 
 II- Apresentar à Direção Geral e à Direção Acadêmica as medidas normativas e administrativas necessárias ao bom 
funcionamento do Laboratório; 
III- Apresentar à Direção Administrativa e Financeira propostas para a aquisição ou manutenção de equipamentos ou material 
de consumo, necessários ao bom funcionamento do Laboratório. 
 

CAPÍTULO V 
DOS TÉCNICOS DO LABORATÓRIO DE FOTOGRAFIA 

Art. 12. Compete ao técnico do Laboratório de Fotografia: 
I- Zelar pelo bom funcionamento dos equipamentos do Laboratório; 
II- Controlar a agenda de horários; 
III- Solicitar a revisão ou conserto dos equipamentos, quando necessário; 
IV- Controlar a utilização do material de consumo; 
V- Preparar os químicos para revelação e ampliação dos filmes fotográficos em preto-e-branco; 
VI- Auxiliar e acompanhar o professor responsável e habilitado das disciplinas de Fotojornalismo e de Fotopublicidade nas 
aulas diárias; 
VII- Manter o laboratório e o estúdio organizados para as turmas que irão utilizá-los; 
VIII- Auxiliar os alunos na compra de papel PB (disponível no Laboratório); 
IX- Organizar as fichas dos alunos; 
X- Agendar empréstimo de máquinas fotográficas; 
XI- Realizar o empréstimo de máquinas fotográficas observando todos os procedimentos necessários para tal; 
XII- Receber as máquinas fotográficas emprestadas pelos alunos conferindo a integridade física do equipamento. 
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CAPÍTULO VI 

DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO 
SEÇÃO I 

DAS INSTALAÇÕES 
Art. 13. O laboratório de Fotografia é responsável pelos seguintes espaços: 
I- Estúdio; 
II- Sala de ampliação; 
III- Sala de para revelação das fotos; 
IV- Sala de empréstimo de equipamento. 
Art. 14. O uso das instalações para utilização além do âmbito das aulas requer pedido de utilização por escrito e o 
agendamento será efetivado somente após autorização; 
Art. 15. Em situações de utilização das instalações para a realização de trabalhos pelos alunos no contexto das disciplinas, o 
docente deve encaminhar aos funcionários do Laboratório documento informativo que inclua: disciplina, turma, turno, nome 
do(s) aluno(s) e natureza do trabalho a ser realizado; 
Art. 16. Não é permitido comer, beber, fumar, falar alto, sentar ou colocar os pés nas bancadas. 
 

SEÇÃO II 
EQUIPAMENTOS 

Art. 17. Os funcionários do laboratório de Fotografia são responsáveis por todos os equipamentos disponíveis no Laboratório. 
Parágrafo Único: Uma lista completa e atualizada de equipamentos é mantida pelos funcionários do Laboratório. 
Art. 18. O aluno regularmente matriculado nas disciplinas de Fotojornalismo I e II e Fotopublicidade I e II têm o direito de 
emprestar câmeras analógicas e digitais para a realização de trabalhos acadêmicos; 
Parágrafo Único: Alunos não matriculados nas disciplinas de fotografia não podem fazer empréstimo de câmeras. 
Art. 19. Os usuários são responsáveis pela integridade física do equipamento que usufruem; 
Art. 20. Os danos causados ao equipamento serão de total responsabilidade dos usuários devendo os mesmos ressarcir em 
equipamento ou pagamento equivalente. 
 

SEÇÃO III 
DO MATERIAL DE CONSUMO 

Art. 21. É de responsabilidade dos usuários a aquisição de filmes e papel fotográfico para a realização das atividades das aulas.  
Art. 22. Os usuários são responsáveis pela integridade física do material de consumo que utilizam.  
Art. 23. No laboratório de fotografia o acadêmico pode adquirir papel fotográfico cujo valor é estabelecido a cada semestre. 
 

CAPÍTULO VII 
DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 

Art. 24. São considerados usuários do Laboratório de Fotografia alunos e professores do curso de Comunicação Social. 
Art. 25. São considerados Direitos dos usuários o acesso às aulas no Laboratório desde que estejam matriculados em uma das 
disciplinas ministradas neste espaço com o acompanhamento dos respectivos professores. 
Art. 26. São considerados deveres dos usuários apresentarem documento de identificação quando solicitado pelos 
funcionários/técnicos. 
Art. 27. Os usuários devem cumprir as regras de utilização das instalações, equipamentos e material, estipuladas neste 
regulamento. 
Art. 28. Os usuários que não cumprirem os deveres acima enumerados poderão receber sanção de acordo com a gravidade do 
ato. 
Parágrafo Único: Empréstimo de equipamento para uso pessoal, ou seja, que não para desenvolver atividades acadêmicas são 
vetadas. 
 

CAPÍTULO VIII 
DOS SERVIÇOS 

Art. 29. O Laboratório disponibiliza os seguintes serviços: 
I- Revelação e ampliação de material fotográfico; 
II- Apoio aos docentes nas aulas práticas e aos alunos na realização de trabalhos no contexto das disciplinas ministradas, 
garantindo o apoio necessário de acordo com as indicações e solicitações dos professores e de acordo com as disponibilidades 
de serviços; 
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Art. 30. Terão prioridade no acesso aos serviços os professores e alunos das disciplinas desenvolvidas no semestre e os 
trabalhos acadêmicos realizados no âmbito do curso. 
 

CAPÍTULO IX 
DAS RESERVAS E EMPRÉSTIMOS 

Art. 31. As reservas de instalações e equipamentos devem ser feitas em formulário impresso no Laboratório com, no mínimo, 
96 horas de antecedência. 
Art. 32. As reservas serão deferidas ou não pela coordenação do curso.  Em caso de deferimento da(s) reserva(s) o usuário 
assinará um Termo de Responsabilidade pela utilização, conservação e quanto ao valor de multa por danos causados. 
Art. 33. O período de utilização do laboratório é de 1 hora não podendo ser superior 4 horas/aula, salvo em situações 
excepcionais com a devida anuência da coordenação do Curso. 
Art. 34. A reserva do laboratório é feita prioritariamente para os alunos das disciplinas: Fotojornalismo I e II e Fotopublicidade 
I e II. 
Art. 35. O agendamento do laboratório para produção de material destinado ao TCC é feito de segunda a sexta-feira nos 
períodos matutino e noturno. 
Parágrafo Único: Em caso de finalização de projetos só será feito agendamento de um aluno ou um grupo por vez. 
Art. 36. Os usuários são responsáveis pelos danos ou perda de equipamento ou material de consumo, inclusive os resultantes 
da negligência na utilização. 
Art. 37. O prazo de empréstimo de equipamento é de um (1) dia útil.  A prorrogação somente será feita mediante solicitação e 
se não houver outras reservas; 
Art. 38. Será cobrada multa por dia de atraso na devolução do equipamento. 
Art. 39. No caso de danos ao equipamento, é de inteira responsabilidade do usuário os custos com conserto ou reparo ou a 
substituição do item danificado.  
Parágrafo Único: O aluno inadimplente com o laboratório não poderá tomar por empréstimo qualquer equipamento, renovar 
ou trancar matrícula ou concluir o curso.   
 

CAPÍTULO X 
DO HORÁRIO 

Art. 40. O horário de funcionamento do Laboratório está definido: 
I. Segunda a sexta-feira: 08h00 às 12h00 
                                        19h00 às 22h50 
II. Haverá funcionamento em horário diverso do estabelecido no inciso anterior quando devidamente autorizado pela 
Instituição.  
 

CAPÍTULO XI 
DOS DOCENTES 

Art. 42. No decorrer das aulas o docente é responsável por todos os equipamentos existentes no Laboratório e deve:  
I- Ter conhecimento deste documento, cumprir e fazer cumprir as regras previstas para o desenvolvimento das atividades; 
II- Zelar pelo bom uso dos recursos do Laboratório, orientando seus alunos para que procedam a correta utilização dos 
equipamentos e materiais; 
III- Acompanhar as atividades dos alunos no laboratório sob a sua responsabilidade não podendo deixar os alunos sozinhos nas 
dependências do mesmo; 
IV- O professor somente poderá ausentar-se do Laboratório, durante uma atividade/aula, mediante presença de um 
funcionário/técnico; 
V- Fazer solicitação formal à coordenação de curso, em semestre anterior, de programas e recursos necessários para o 
desenvolvimento das disciplinas práticas, de acordo com o planejamento do conteúdo das aulas. 
 

CAPÍTULO XII 
DO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS E PENALIDADES 

Art. 43. O descumprimento ou inobservância de quaisquer regras ou políticas dos serviços, supramencionadas, são 
consideradas faltas graves, podendo, sem prejuízo das ações disciplinares previstas no Regimento Interno da 
ESTÁCIO/FACITEC, redundar na instauração, de processos administrativos. 
Art. 44. A ESTÁCIO/FACITEC, objetivando cumprir as regras supramencionadas, reserva-se o direito de, periodicamente, 
verificar a correta utilização e emprego dos equipamentos e recursos. 
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Parágrafo Único: Em caso de descumprimento ou desrespeito a qualquer item destas normas, poderão ser aplicadas as 
penalidades estabelecidas no Regimento Interno da ESTÁCIO/FACITEC: 

I. Advertência verbal. 
II. Advertência formal. 

III. Suspensão do acesso ao laboratório por tempo determinado de acordo com a gravidade da penalidade.  
 

CAPÍTULO XIII 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 45. Os casos não cobertos detalhadamente por este Regulamento serão apreciados pela Direção Geral, e, caso necessite, 
em instâncias superiores. 
Art. 46. As Normas que regem o funcionamento do Laboratório de Áudio Visual podem sofrer alterações de acordo as 
necessidades da Instituição. As alterações nas normas serão válidas, mediante nova publicação. 
Art. 47. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 
 

CONSU/ESTÁCIO/FACITEC/Taguatinga-DF, 15 de Julho de 2009. 
 
 

Bráulio Pereira Lins 
Diretor Geral da ESTÁCIO/FACITEC 
Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO AB: REGULAMENTO DO LBORATÓRIO DE RÁDIO 

 
RESOLUÇÃO CONSU Nº. 15/2009 DE 15/07/2009 

“Aprova o Regulamento do Laboratório de Rádio do Curso de Comunicação 
Social da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas - ESTÁCIO/FACITEC” 

O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS – ESTÁCIO/FACITEC, na qualidade de Presidente do 
Conselho Superior, no uso de suas prerrogativas legais e considerando decisão unânime do colegiado, realizada no dia 
15/07/2009, 
 
RESOLVE: 
Art. 1º. Aprovar o Regulamento do Laboratório de Rádio do curso de Comunicação Social da Faculdade de Ciências Sociais e 
Tecnológicas – ESTÁCIO/FACITEC, nos termos abaixo expostos. 
 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 2°. Este regulamento estabelece as regras para a utilização das salas, equipamentos e serviços no contexto do Laboratório 
de Rádio dos cursos de Comunicação Social da ESTÁCIO/FACITEC. 
Art. 3º. No laboratório são disponibilizados serviços áudio de forma a assegurar o normal funcionamento das aulas e de outras 
iniciativas levadas a cabo no contexto do curso; 
Art. 4º. O Laboratório de Rádio é um espaço destinado às atividades de natureza didático-pedagógica, em que se encontram 
os materiais e equipamentos devidamente organizados e de fácil acesso para a execução prática das atividades. 
Art. 5°. O Laboratório tem por finalidade atender a comunidade acadêmica, permitindo aos seus usuários a prática de 
atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa, à extensão, aos projetos sociais e ao desenvolvimento do conhecimento. 
 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

Art. 6°. O Laboratório de Rádio possui como objetivos: 
I. Atender as necessidades dos cursos da ESTÁCIO/FACITEC; 

II. Proporcionar suporte ao desenvolvimento acadêmico do usuário/aluno, como complemento às disciplinas dos cursos; 
III. Prover recursos e serviços com a finalidade de apoiar às atividades acadêmicas que necessitem do laboratório, 

oriundas dos cursos e demais setores da Faculdade; 
IV. Fornecer aos docentes, equipamentos e materiais que lhes permitam aperfeiçoar as atividades do curso, 

proporcionando o desenvolvimento das atividades de natureza prática aos acadêmicos. 
V. Fornecer aos docentes, apoio para as aulas. 

 
CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES 
Art. 7º. O Laboratório de Rádio visa atender aos professores e alunos do Curso de Comunicação Social nas práticas 
relacionadas às disciplinas do curso, em especial às referentes às de Radiojornalismo e Linguagem Radiofônica têm como 
atribuições: 
Art. 8º. O Laboratório de Rádio compreende: 
I- um estúdio; 
II- uma sala para produção; 
III- Uma sala para aulas e redação. 
IV- o desenvolvimento de competências e habilidades previstas nos ementários das disciplinas que utilizam o laboratório em 
conformidade com os projetos pedagógicos dos cursos de Comunicação Social – Jornalismo e Publicidade e Propaganda;  
V- Assegurar a prestação de serviços de áudio necessários ao normal funcionamento das disciplinas do curso de Comunicação 
Social; 
VI- Assegurar o acesso dos acadêmicos e professores de forma uniforme, organizada e equilibrada ás instalações, 
equipamentos, material de consumo e serviços disponibilizados; 
VII- Identificar e reportar à coordenação de curso problemas ou necessidades ao nível das instalações, equipamentos ou 
material de consumo; 
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VI- Promover uma cultura de excelência e responsabilidade em todas as atividades desempenhadas. 
 

CAPÍTULO IV 
DA COORDENAÇÃO 

Art. 9º. A coordenação do Laboratório de Rádio é de competência da Coordenação do Curso de Comunicação Social. 
Art. 10.  À coordenação cabe: 
  I- Administrar e gerir de acordo com as atribuições enumeradas; 
 II- Apresentar à Direção Geral e à Direção Acadêmica as medidas normativas e administrativas necessárias ao bom 
funcionamento do Laboratório; 
III- Apresentar à Direção Administrativa e Financeira propostas para a aquisição ou manutenção de equipamentos ou material 
de consumo, necessários ao bom funcionamento do Laboratório. 
 

CAPÍTULO V 
DOS TÉCNICOS DO LABORATÓRIO DE RÁDIO 

Art. 11. Compete ao técnico do Laboratório de Rádio: 
I- Zelar pelo bom funcionamento dos equipamentos do Laboratório; 
II- Controlar a agenda de horários; 
III- Solicitar a revisão ou conserto dos equipamentos, quando necessário; 
IV- Controlar a utilização do material de consumo. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO 

SEÇÃO I 
DAS INSTALAÇÕES 

Art. 12. O laboratório de Rádio é responsável pelos seguintes espaços: 
I- Estúdio; 
II- Sala de produção; 
III- Sala de redação e aulas; 
Art. 13. O uso das instalações para utilização além do âmbito das aulas requer pedido de utilização por escrito e o 
agendamento será efetivado somente após autorização; 
Art. 14. Em situações de utilização das instalações para a realização de trabalhos pelos alunos no contexto das disciplinas, o 
docente deve encaminhar aos funcionários do Laboratório documento informativo que inclua: disciplina, turma, turno, nome 
do(s) aluno(s) e natureza do trabalho a ser realizado; 
Art. 15. Não é permitido comer, beber, fumar, falar alto, sentar ou colocar os pés nas bancadas ou colocar os pés nas cadeiras 
do estúdio ou sala de redação e aulas. 
 

SEÇÃO II 
EQUIPAMENTOS 

Art. 16. Os funcionários do laboratório de Rádio são responsáveis por todos os equipamentos disponíveis no Laboratório. 
Parágrafo Único: Uma lista completa e atualizada de equipamentos é mantida pelos funcionários do Laboratório. 
Art. 17. A utilização dos equipamentos, são de uso restrito no ambiente do laboratório, não podendo ser emprestado ou 
deslocado: 
I- Os usuários são responsáveis pela integridade física do equipamento que usufruem; 
II- Os danos causados ao equipamento serão de total responsabilidade dos utilizadores devendo os mesmos ressarcir em 
equipamento ou pagamento equivalente. 
 

SEÇÃO III 
DO MATERIAL DE CONSUMO 

Art. 18. O Laboratório disponibiliza, aos acadêmicos, durante o período de utilização, o material necessário para a normal 
operação do equipamento e realização das atividades das aulas.  
Art. 19. Os usuários são responsáveis pela integridade física do material de consumo que  utilizam.  
 

CAPÍTULO VII 
DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 

Art. 20. São considerados usuários do Laboratório de Rádio alunos e professores do curso de Comunicação Social. 
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Art. 21. São considerados Direitos dos usuários o acesso às aulas no Laboratório desde que estejam matriculados em uma das 
disciplinas ministradas neste espaço com o acompanhamento dos respectivos professores. 
Art. 22. São considerados deveres dos usuários apresentarem documento de identificação quando solicitado pelos 
funcionários/técnicos. 
Art. 23. Os usuários devem cumprir as regras de utilização das instalações, equipamentos e material, estipuladas neste 
regulamento. 
Art. 24. Os usuários que não cumprirem os deveres acima enumerados poderão receber sanção de acordo com a gravidade do 
ato. 
 

CAPÍTULO VIII 
DOS SERVIÇOS 

Art. 25. O Laboratório disponibiliza os seguintes serviços: 
I- Registro, edição e produção de documentos áudio; 
II- Apoio aos docentes nas aulas práticas e aos alunos na realização de trabalhos no contexto das disciplinas ministradas, 
garantindo o apoio necessário de acordo com as indicações e solicitações dos professores e de acordo com as disponibilidades 
de serviços; 
III- Preparação das salas com equipamentos de áudio; 
Art. 26. Terão prioridade no acesso aos serviços os professores e alunos das disciplinas desenvolvidas no semestre e os 
trabalhos acadêmicos realizados no âmbito do curso. 
 

CAPÍTULO IX 
DAS RESERVAS 

Art. 27. As reservas de instalações e equipamentos devem ser feitas em formulário impresso no Laboratório com, no mínimo, 
96 horas de antecedência. 
Art. 28. As reservas serão deferidas ou não pela coordenação do curso. Em caso de deferimento da(s) reserva(s) o usuário 
assinará um Termo de Responsabilidade pela utilização, conservação e quanto ao valor de multa por danos causados. 
Art. 29. O período de utilização do laboratório é de 1 hora não podendo ser superior 4 horas/aula, salvo em situações 
excepcionais com a devida anuência da coordenação do Curso. 
Art. 30. A reserva do laboratório é feita prioritariamente para os alunos das disciplinas: Linguagem Radiofônica, 
Radiojornalismo e TCC. 
Art. 31. O agendamento do laboratório para edição do TCC é feito de segunda a sexta-feira nos períodos matutino, vespertino 
e noturno. 
Parágrafo Único: Em caso de finalização de projetos só será feito agendamento de um aluno ou um grupo por vez. 
Art. 32. Os usuários são responsáveis pelos danos ou perda de equipamento ou material de consumo, inclusive os resultantes 
da negligência na utilização. 
 

CAPÍTULO X 
DO HORÁRIO 

Art. 33. O horário de funcionamento do Laboratório está definido: 
I- Segunda a sexta-feira: 08h00 às 12h00 
                                        12h00 às 18h00 
                                        19h00 às 22h50 
II- Sábado: 08h00 às 12h00   
Art. 34.  Haverá funcionamento em horário diverso do estabelecido no inciso anterior quando devidamente autorizado pela 
Instituição. 
 

CAPÍTULO XI 
DOS DOCENTES 

Art. 35. No decorrer das aulas o docente é responsável por todos os equipamentos existentes no Laboratório e deve:  
I- Ter conhecimento deste documento, cumprir e fazer cumprir as regras previstas para o desenvolvimento das atividades; 
II- Zelar pelo bom uso dos recursos do Laboratório, orientando seus alunos para que procedam a correta utilização dos 
equipamentos e materiais; 
III- Acompanhar as atividades dos alunos no laboratório que estiver sob a sua responsabilidade não podendo deixar os alunos 
sozinhos nas dependências do mesmo; 



 

     

 

 

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 

     

 

 

 

   

   

 
    

     

IV- O professor somente poderá ausentar-se do Laboratório, durante uma atividade/aula, mediante presença de um 
funcionário/técnico; 
V- Fazer solicitação formal à coordenação de curso, em semestre anterior, de programas e recursos necessários para o 
desenvolvimento das disciplinas práticas, de acordo com o planejamento do conteúdo das aulas. 
 

CAPÍTULO XII 
DO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS E PENALIDADES 

Art. 36. O descumprimento ou inobservância de quaisquer regras ou políticas dos serviços, supramencionadas, são 
consideradas faltas graves, podendo, sem prejuízo das ações disciplinares previstas no Regimento Interno da 
ESTÁCIO/FACITEC, redundar na instauração, de processos administrativos. 
Art. 37. A ESTÁCIO/FACITEC, objetivando cumprir as regras supramencionadas, reserva-se o direito de, periodicamente, 
verificar a correta utilização e emprego dos equipamentos e recursos. 
Parágrafo Único: Em caso de descumprimento ou desrespeito a qualquer item destas normas, poderão ser aplicadas as 
penalidades estabelecidas no Regimento Interno da ESTÁCIO/FACITEC: 

I. Advertência verbal. 
II. Advertência formal. 

III. Suspensão do acesso ao laboratório por tempo determinado de acordo com a gravidade da penalidade.  
 

CAPÍTULO XIII 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 38. Os casos não cobertos detalhadamente por este Regulamento serão apreciados pela Direção Geral, e, caso necessite, 
em instâncias superiores. 
Art. 39. As Normas que regem o funcionamento do Laboratório de Áudio Visual podem sofrer alterações de acordo as 
necessidades da Instituição. As alterações nas normas serão válidas, mediante nova publicação. 
Art. 40. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

AC: REGULAMENTO DO LABORTÓRIO DE ÁUDIO VISUAL 

 
RESOLUÇÃO CONSU Nº. 16/2009 DE 15/07/2009 

 
“Aprova o Regulamento do Laboratório de Áudio Visual do Curso de 
Comunicação Social da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas - 
ESTÁCIO/FACITEC” 

 
O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS – ESTÁCIO/FACITEC, na qualidade de Presidente do 
Conselho Superior, no uso de suas prerrogativas legais e considerando decisão unânime do colegiado, realizada no dia 
15/07/2009, 
 
RESOLVE: 
Art. 1º. Aprovar o Regulamento do Laboratório DE Áudio Visual do curso de Comunicação Social da Faculdade de Ciências 
Sociais e Tecnológicas – ESTÁCIO/FACITEC, nos termos abaixo expostos. 
 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 2°. Este regulamento estabelece as regras para a utilização das salas, equipamentos e serviços no contexto dos 
Laboratórios de Áudio Visual dos cursos de Comunicação Social da ESTÁCIO/FACITEC. 
Art. 3º. Nos laboratórios são disponibilizados serviços audiovisuais de forma a assegurar o normal funcionamento das aulas e 
de outras iniciativas levada a cabo no contexto do curso; 
Art. 4º. O Laboratório de Áudio Visual é um espaço destinado às atividades de natureza didático-pedagógica, espaço em que 
se encontram os materiais e equipamentos devidamente organizados e de fácil acesso para a execução prática das atividades. 
Art. 5°. O Laboratório tem por finalidade atender a comunidade acadêmica e externa, permitindo aos seus usuários a prática 
de atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa, à extensão, aos projetos sociais e ao desenvolvimento do conhecimento. 
 

CAPÍTULO II 
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DOS OBJETIVOS 
Art. 6°. O Laboratório de Áudio Visual possui como objetivos: 

I. Atender as necessidades dos cursos da ESTÁCIO/FACITEC; 
II. Proporcionar suporte ao desenvolvimento acadêmico do usuário/aluno, como complemento às disciplinas dos cursos; 

III. Prover recursos e serviços com a finalidade de apoiar às atividades acadêmicas que necessitem do laboratório, 
oriundas dos cursos e demais setores da Faculdade; 

IV. Fornecer aos docentes, equipamentos e materiais que lhes permitam aperfeiçoar as atividades do curso, 
proporcionando o desenvolvimento das atividades de natureza prática aos acadêmicos. 

V. Fornecer aos docentes apoio para as aulas.  
 

CAPÍTULO III 
DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 7º. O Laboratório de Áudio Visual têm como atribuições: 
I - Gerir e manter as instalações, equipamentos e material de consumo colocados à disposição para as atividades 
desenvolvidas pelo curso de Comunicação Social; 
II - Desenvolver as competências e habilidades previstas nos ementários das disciplinas que utilizam o laboratório em 
conformidade com os projetos pedagógicos dos cursos da ESTÁCIO/FACITEC; 
III - Assegurar a prestação de serviços audiovisuais necessários ao normal funcionamento das disciplinas do curso de 
Comunicação Social; 
IV - Assegurar o acesso dos acadêmicos e professores de forma uniforme, organizada e equilibrada ás instalações, 
equipamentos, material de consumo e serviços disponibilizados; 
V - Identificar e reportar à coordenação de curso problemas ou necessidades ao nível das instalações, equipamentos ou 
material de consumo; 
VI - Promover uma cultura de excelência e responsabilidade em todas as atividades desempenhadas. 
 

CAPÍTULO IV 
DA COORDENAÇÃO 

Art. 8º. A coordenação do Laboratório de Áudio Visual é de competência da Coordenação do Curso de Comunicação Social. 
Art. 9º. À coordenação cabe: 
I- Administrar e gerir de acordo com as atribuições enumeradas; 
II- Apresentar à Direção Geral e à Direção Acadêmica as medidas normativas e administrativas necessárias ao bom 
funcionamento do Laboratório; 
III- Apresentar à Direção Administrativa e Financeira propostas para a aquisição ou manutenção de equipamentos ou material 
de consumo necessários ao bom funcionamento do Laboratório. 
 

CAPÍTULO V 
DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO 

SEÇÃO I 
DAS INSTALAÇÕES 

Art. 10. O laboratório de áudio visual é responsável pelos seguintes espaços: 
        I- Gabinetes/salas das ilhas de edição; 
        II- Estúdio de Televisão; 
       III- Direção de Televisão. 
Art. 11. O uso das instalações para utilização além do âmbito das aulas requer pedido de utilização por escrito e agendamento 
somente após autorização; 
Art. 12. Em situações de utilização das instalações para a realização de trabalhos pelos alunos no contexto das disciplinas, o 
docente deve encaminhar aos funcionários do Laboratório documento informativo que inclua: disciplina, turma, turno, nome 
do(s) aluno(s) e natureza do trabalho a ser realizado. 
Art. 13. Não é permitido comer, beber, fumar, falar alto, sentar ou colocar os pés nas bancadas, colocar os pés nas cadeiras 
das ilhas, estúdio e direção de Televisão. 
 

SEÇÃO II 
EQUIPAMENTOS 

Art. 14. Os funcionários do laboratório áudio visual são responsáveis por todos os equipamentos disponíveis no Laboratório. 
Parágrafo Único: Uma lista completa e atualizada de equipamentos é mantida pelos funcionários do Laboratório. 
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Art. 15. Utilização dos Equipamentos: 
I. Apenas parte do equipamento disponível é passível de ser requisitado para empréstimo pelos acadêmicos; 

II. As requisições, salvo situações excepcionais autorizadas pela coordenação de curso, devem ser apresentadas com 
antecedência mínima de 96 horas, utilizando formulário próprio do Laboratório; 

III. A utilização de equipamento em ambiente interno da instituição poderá ser feita observando-se as orientações dos 
funcionários/técnicos responsáveis pelo Laboratório; 

IV. Os usuários são responsáveis pela integridade física do equipamento que usufruem; 
V. Para atrasos na devolução do equipamento será cobrada taxa de 10 reais a hora; 

VI. Os danos causados ao equipamento serão de total responsabilidade dos utilizadores devendo os mesmos ressarcir em 
equipamento ou pagamento equivalente. 

Parágrafo Único: A utilização do equipamento em ambiente externo só é permitida com o acompanhamento do professor da 
disciplina ou funcionário/técnico autorizados pela coordenação do curso.  Neste caso a solicitação deve ser feita com 
antecedência mínima de 96 horas. 
 

SEÇÃO III 
DO MATERIAL DE CONSUMO 

Art. 16. O Laboratório disponibiliza, aos acadêmicos, durante o período de utilização, o material necessário para a normal 
operação do equipamento e realização das atividades das  aulas.  
Art. 17. Os usuários são responsáveis pela integridade física do material de consumo que utilizam.  
 

CAPÍTULO VI 
DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 

Art. 18. São considerados usuários do Laboratório de Áudio Visual alunos e professores do curso de Comunicação Social. 
Art. 19. São considerados Direitos dos usuários o acesso às aulas no Laboratório desde que estejam matriculados em uma das 
disciplinas ministradas neste espaço com o acompanhamento dos respectivos professores. 
Art. 20. São considerados deveres dos usuários apresentarem documento de identificação quando solicitado pelos 
funcionários/técnicos. 
Art. 21. Os usuários devem cumprir as regras de utilização das instalações, equipamentos e material, estipuladas neste 
regulamento. 
Art. 22. Os usuários que não cumprirem os deveres acima enumerados poderão receber sanção de acordo com a gravidade do 
ato. 
 

CAPÍTULO VII 
DOS SERVIÇOS 

Art. 23. O Laboratório disponibiliza os seguintes serviços: 
I. Gestão de solicitações e reservas de equipamento áudio visual;  

II. Registro, edição e produção de documentos áudio visual; 
III. Apoio aos docentes nas aulas práticas e aos alunos na realização de trabalhos no contexto das disciplinas ministradas, 

garantindo o apoio áudio visual de acordo com as indicações e solicitações dos professores e de acordo com as 
disponibilidades de serviços; 

IV. Preparação das salas com equipamentos áudio visual (câmeras, televisores, projetores, equipamentos sonoros, entre 
outros); 

Art. 24. Terão prioridade no acesso aos serviços os professores e alunos das disciplinas desenvolvidas no semestre e os 
trabalhos acadêmicos realizados no âmbito do curso. 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS RESERVAS 

Art. 25. As reservas de instalações e equipamentos devem ser feitas em formulário impresso no Laboratório com, no mínimo, 
96 horas de antecedência. 
Art. 26. As reservas serão deferidas ou não pela coordenação do curso. Em caso de deferimento da(s) reserva(s) o usuário 
assinará um Termo de Responsabilidade pela utilização, conservação e quanto ao valor de multa por atraso ou danos 
causados. 
Art. 27. O período de utilização das ilhas não poderá ser superior 4 horas/aula, salvo em situações excepcionais com a devida 
anuência da coordenação do Curso. 
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Art. 28. A reserva das ilhas é feita prioritariamente para os alunos das disciplinas: Linguagem Televisiva I e II, Telejornalismo I e 
II, Argumento e Roteiro e TCC. 
Art. 29. O agendamento das ilhas para edição do TCC é feito: 
I- Quarta-feira - 19h30 às 22h30; 
II- Sexta-feira – 08h00 às 11h30; 
III- Sábado – 12h00 às 16h00. 
Art. 30. A reserva do Estúdio de TV pode ser feita de segunda a sexta-feira das 14h00 às 17h30 somente para alunos das 
disciplinas Linguagem Televisiva I e II, Telejornalismo I e II, Argumento e Roteiro e TCC. 
Parágrafo Único: Em caso de finalização de projetos só será feito agendamento de um grupo por vez. 
Art. 31. O período de empréstimo e utilização do equipamento não poderá ser superior 4 horas/aula, salvo em situações 
excepcionais com a devida anuência da coordenação do Curso. 
Parágrafo Único: Os usuários são responsáveis pelos danos ou perda de equipamento ou material de consumo, inclusive os 
resultantes da negligência na utilização. 
 

CAPÍTULO IX 
DO DESLOCAMENTO 

Art. 32. Os serviços que necessitam de deslocamento de funcionários/técnicos para fora das dependências da 
ESTÁCIO/FACITEC devem ser agendados com antecedência mínima de 96 horas conforme disposto no Art. 23º. 
Art. 33. Saída de equipamento somente no turno vespertino com o acompanhamento do professor da disciplina ou 
funcionário/técnico do Laboratório: 
I-  Saída: 14h30 e retorno às 17h30. 
Art. 34. Podem ser retirados até dois equipamentos por período se não houver aula ou demais reservas. 
Art. 35. Retiradas de equipamento só podem ser feitas pelo professor da disciplina ou funcionário/técnico. 
Art. 36. A devolução do equipamento deve ser feita no mesmo dia da retirada, em horário estabelecido pelo funcionário 
responsável.  Em caso de atraso será cobrada multa de 10 reais por hora. 
 

CAPÍTULO X 
DO HORÁRIO 

Art. 37. O horário de funcionamento do Laboratório está definido: 
I- Segunda a sexta-feira: 08h00 às 12h00 
                                        12h00 às 18h00 
                                        19h00 às 22h50 
II- Sábado: 08h00 às 16h00   
Art. 38.  Haverá funcionamento em horário diverso do estabelecido no inciso anterior quando devidamente autorizado pela 
Instituição. 
 

CAPÍTULO X 
DOS DOCENTES 

Art. 39. No decorrer das aulas o docente é responsável por todos os equipamentos existentes no Laboratório (ilhas, estúdio e 
direção de TV):  
I- Ter conhecimento deste documento, cumprir e fazer cumprir as regras previstas para o desenvolvimento das atividades; 
II- Zelar pelo bom uso dos recursos do Laboratório, orientando seus alunos para que procedam a correta utilização dos 
equipamentos e materiais; 
III- Acompanhar as atividades dos alunos no laboratório que estiver sob a sua responsabilidade não podendo deixar os alunos 
sozinhos nas dependências do mesmo; 
IV- O professor somente poderá ausentar-se do Laboratório, durante uma atividade/aula, mediante presença de um 
funcionário/técnico; 
V- Fazer solicitação formal à coordenação de curso, em semestre anterior, de programas e recursos necessários para o 
desenvolvimento das disciplinas práticas, de acordo com o planejamento do conteúdo das aulas. 

CAPÍTULO XI 
DO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS E PENALIDADES 

Art. 40. O descumprimento ou inobservância de quaisquer regras ou políticas dos serviços, supramencionadas, são 
consideradas faltas graves, podendo, sem prejuízo das ações disciplinares previstas no Regimento Interno da 
ESTÁCIO/FACITEC, redundar na instauração, de processos administrativos. 
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Art. 41. A ESTÁCIO/FACITEC, objetivando cumprir as regras supramencionadas, reserva-se o direito de, periodicamente, 
verificar a correta utilização e emprego dos equipamentos e recursos. 
Parágrafo Único: Em caso de descumprimento ou desrespeito a qualquer item destas normas, poderão ser aplicadas as 
penalidades estabelecidas no Regimento Interno da ESTÁCIO/FACITEC: 

I. Advertência verbal. 
II. Advertência formal. 

III. Suspensão do acesso ao laboratório por tempo determinado de acordo com a gravidade da penalidade.  
 

CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 42. Os casos não cobertos detalhadamente por este Regulamento serão apreciados pela Direção Geral, e, caso necessite, 
em instâncias superiores. 
Art. 43. As Normas que regem o funcionamento do Laboratório de Áudio Visual podem sofrer alterações de acordo as 
necessidades da Instituição. As alterações nas normas serão válidas, mediante nova publicação. 
Art. 43. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 
 

CONSU/ESTÁCIO/FACITEC/Taguatinga-DF, 15 de Julho de 2009. 
 

Bráulio Pereira Lins 
Diretor Geral da ESTÁCIO/FACITEC 
Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO AD: REGULAMENTO DO LABORATÓRIO DE ELETROTÉCNICA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 
“Aprova o Regulamento do Laboratório de Eletrotécnica e Instalações 
Elétricas da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas - 
ESTÁCIO/FACITEC.” 

O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS – ESTÁCIO/FACITEC, na qualidade de Presidente do 
Conselho Superior, no uso de suas prerrogativas legais e considerando decisão unânime do colegiado, 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Aprovar o Regulamento para funcionamento do Laboratório Eletrotécnica da Faculdade de Ciências Sociais e 
Tecnológicas – ESTÁCIO/FACITEC, nos termos abaixo expostos: 
 

TÍTULO I 
DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 2º - O Laboratório de Eletrotécnica da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas – ESTÁCIO/FACITEC é um espaço 
destinado às atividades de natureza didático-pedagógica, onde se encontram materiais e equipamentos devidamente 
organizados, servindo de complemento aos acadêmicos (Resolução CNE/CES 011/2002) na busca pela informação e pelo 
conhecimento. 
Art. 3º - O Laboratório tem por finalidade atender à comunidade acadêmica, permitindo aos seus usuários a prática de 
atividades relacionadas ao ensino, à extensão, aos projetos sociais e ao desenvolvimento do conhecimento. 
Art. 4º - O Laboratório é de natureza instrumental, destinando-se ao desenvolvimento de atividades curriculares e deve 
atender às instruções específicas. 
 

TÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

Art. 5º - O Laboratório de Eletrotécnica possui como objetivos. 
I – Atender as necessidades dos cursos da ESTÁCIO/FACITEC; 
II – Proporcionar suporte ao desenvolvimento acadêmico do usuário/aluno, como complemento às disciplinas dos cursos; 
III – Prover recursos e serviços com a finalidade de apoiar as atividades acadêmicas que necessitem do laboratório, oriundas 
dos cursos e demais setores da Faculdade; 
IV – Fornecer aos docentes equipamentos e materiais para as práticas e experimentos acadêmicos que lhes permitam 
aperfeiçoar as atividades do curso, proporcionando o desenvolvimento das habilidades e sedimentação dos conhecimentos; 
V – Fornecer aos docentes o devido apoio para as aulas.  
 

TÍTULO III 
DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 6º. As atividades laboratoriais devem desenvolver nos alunos, entre outras, as seguintes competências: 
I. Manipular materiais e equipamentos com correção e respeito às normas de segurança; 

II. Desenvolver senso de obediência às normas de segurança, normas gerais de proteção ambiental e pessoal; 
III. Contribuir no desenvolvimento das competências e habilidades previstas nos ementários das disciplinas que utilizam o 

laboratório em conformidade com os projetos pedagógicos dos cursos da ESTÁCIO/FACITEC.  
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TÍTULO IV 

DOS PROFESSORES 
Art. 7º - Compete aos Docentes que ministram aulas e/ou treinamentos acadêmicos e administrativos com o uso do 
Laboratório de Eletrotécnica: 

I. Ter conhecimento deste documento e aplicar as regras previstas para o desenvolvimento das atividades; 
II. Definir, encaminhar, orientar e acompanhar as atividades de ensino e extensão desenvolvidas no laboratório;  

III. Utilizar o laboratório para ministrar aulas ou promover outro evento se o mesmo estiver previamente alocado para 
sua disciplina; 

IV. Utilizar o Laboratório mediante reserva antecipada por meio de formulário de reserva, com as seguintes providências: 
a) Reservar a aula prática com uma semana de antecedência para os casos em que o funcionário dos laboratórios deva testar 
previamente os métodos; 
b) Informar, no formulário de reserva de aula, a necessidade de um operador para equipamentos específicos; 
c) Reservar, com antecedência mínima de 48 horas, os materiais de uso comum existentes no estoque; 
d) Solicitar com uma semana de antecedência materiais que não fazem parte do acervo dos laboratórios; 
e) Comunicar e planejar experimentos não existentes com antecedência tal que possibilite a efetivação deles. 
V- No decorrer das aulas, o professor é responsável por todos os equipamentos existentes no laboratório devendo comunicar 
à coordenação qualquer evento anormal que envolva materiais e equipamento do laboratório.  
VI- Comunicar irregularidades à Coordenação dos Laboratórios cientificando também a Coordenação do curso de Engenharia 
de Produção; 
VII- Zelar pelo bom uso dos recursos dos laboratórios, orientando seus alunos para que procedam a correta utilização dos 
equipamentos e materiais; 
VII- Acompanhar as atividades dos alunos no laboratório que estiver sob sua responsabilidade não deixando os alunos 
sozinhos nas dependências do mesmo; 
VIII- Orientar o destino final para os resíduos produzidos durante a realização da aula prática, não permitindo a liberação de 
substâncias agressivas ao meio ambiente para locais inadequados, devendo encaminhá-los para catalogação e 
acondicionamento, de acordo com normas técnicas; 
IX- Utilizar e exigir dos usuários dos Laboratórios o uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPls e de Equipamentos de 
Proteção Coletiva – EPCs, quando necessário; 
X - O professor responsável por um laboratório só poderá deixá-lo durante uma atividade, mediante a presença de um 
funcionário (auxiliar ou técnico) designado pela Coordenação dos Laboratórios; 
XI- Fazer a solicitação formal a sua Coordenação de Curso dos programas e/ou recursos necessários para as suas disciplinas 
práticas no semestre anterior ao da sua utilização em decorrência do planejamento das atividades; 
XII- Cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 
Art. 8º - São responsabilidades do professor no momento do desenvolvimento das atividades no laboratório. 

I. Sensibilizar os alunos para o fato de alguns produtos, “sendo seguros”, poderem formar misturas perigosas com 
outros produtos; 

II. Colocar nos laboratórios os símbolos de aviso e de emergência, além de toda a informação útil para os alunos; 
III. Posicionar os alunos de forma segura e deslocar apenas um número de alunos suportado pelo laboratório; 
IV. Evidenciar aos alunos os locais do equipamento de emergência e os procedimentos em situações de emergência; 
V. Não permitir pastas, mochilas e livros de texto dos alunos nas bancadas de trabalho; 

VI. Quando necessário, fornecer aos alunos equipamentos de proteção individual adequados às operações que estão a 
realizar. 

TÍTULO V 
DOS USUÁRIOS 

Art. 9º - São usuários do Laboratório. 
I. Acadêmicos regularmente matriculados na Instituição; 

II. Corpo docente e funcionários da Instituição; 
III. Usuários da comunidade externa cadastrados em algum projeto da Instituição. 

Parágrafo único. Deixando de fazer parte do quadro funcional da Instituição, o professor é imediatamente descredenciado 
como usuário dos Laboratórios, cabendo ao Gestor solicitar da Divisão de Recursos Humanos a relação formal dos 
desligamentos. 
Art. 10 - É direito dos usuários do laboratório receber auxílio no laboratório sempre que estiverem com qualquer dúvida 
referente à utilização dos recursos disponíveis. 
Art. 11 - Aos alunos cabem cumprir as seguintes regras. 
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I. Só entrar no laboratório após autorização do professor. 
II. Zelar pelo patrimônio do Laboratório. 

III. Ater-se ao espaço designado a realização dos experimentos, não interferindo na integridade ou funcionamento de 
equipamentos ou instalações alheias aos interesses específicos. 

IV. Utilizar os equipamentos de proteção individual - EPIs e coletiva - EPCs, quando necessário. 
V. Nunca retirar materiais ou equipamentos do laboratório sem permissão. 

VI. Antes de iniciar qualquer experiência, deve ter-se o cuidado de ler os roteiros e os protocolos experimentais e anotar 
todas as precauções a tomar. 

VII. Evitar colocar dedos, canetas ou quaisquer outros utensílios na boca, principalmente se estiver em contato com as 
mesas de trabalho. 

VIII. Não colocar substâncias agressivas ao meio ambiente junto à rede de esgotos em locais inadequados; 
IX. Nunca provar ou cheirar diretamente soluções ou produtos. 
X. Todas as lesões e feridas expostas devem estar devidamente protegidas. 

XI. Não manusear equipamento elétrico com as mãos úmidas. 
XII. Lavar cuidadosamente as mãos ou as luvas depois de trabalhar com produtos. 

XIII. Quando tiverem que deslocar ou examinar um equipamento elétrico, devem desligá-lo primeiro. 
XIV. Ser responsável pelos insumos e equipamentos que estiverem sendo utilizados. 
XV. Utilizar todos os materiais para consumo do laboratório com ponderação evitando o desperdício ou o mau uso; 

XVI. Ao ligar um equipamento elétrico a uma tomada, ter o cuidado de acionar o conector apenas pela parte recoberta por 
material isolador (normalmente plástico). 

XVII. Quando autorizado o uso de qualquer equipamento, verificar a compatibilidade e seleção correta da voltagem do 
aparelho e a voltagem da rede elétrica, e ao término observar se o equipamento está desligado e desconectado da 
rede elétrica. 

XVIII. Apresentar a autorização do professor da disciplina ao Coordenador dos Laboratórios, para realizar atividades práticas 
fora dos horários preestabelecidos. 

XIX. Apresentar a autorização da Coordenação dos Laboratórios de Ensino nos casos em que necessite realizar atividades 
além das que foram previstas em conjunto com o professor. 

XX. Comunicar irregularidades ao professor, ao Coordenador dos Laboratórios, ao Funcionário dos Laboratórios ou ao 
Coordenador do Curso. 

XXI. Todos os acidentes devem ser imediatamente comunicados e objeto de relatório. 
XXII. Respeitar as normas de segurança. 

XXIII. Conhecer a localização de extintores, da caixa dos primeiros socorros e restante equipamento de proteção. 
XXIV. Não obstruir os locais destinados à livre circulação. 
XXV. No final do trabalho todos os equipamentos utilizados devem ser devidamente arrumados. 

XXVI. Responsabilizar-se pela limpeza e organização do material utilizado na atividade prática. 
Art. 12 - Aos usuários é proibido no Laboratório. 

I. Utilizar aparelhos sonoros; 
II. Fumar, ingerir, portar ou guardar alimentos no laboratório; 

III. Usar, durante as atividades nos laboratórios, qualquer tipo de objetos, bolsas e similares em cima das bancadas; 
IV. Perturbar a ordem e o bom andamento dos trabalhos durante as aulas ou horários de uso geral; 
V. Utilizar qualquer aparelho sem a devida autorização; 

VI. Utilizar qualquer aparelho sem observar as instruções de uso; 
VII. Utilizar impropriamente soluções tóxicas, corrosivas ou outros que causem risco ao meio ou às pessoas que estejam 

nos Laboratórios; 
VIII. Danificar materiais ou equipamentos; 

IX. Remover qualquer tipo de equipamento ou material sem permissão; 
X. Alterar as configurações dos programas instalados nos computadores; 

XI. Desenvolver qualquer técnica ou prática de laboratório sem a devida autorização ou orientação do professor ou do 
Técnico em Laboratório; 

XII. Utilizar o laboratório para atividades alheias ao ensino e à pesquisa; 
XIII. Colocar substâncias agressivas ao meio ambiente junto à rede de esgotos em locais inadequados; 
XIV. Provar ou cheirar diretamente soluções ou produtos; 
XV. Manusear equipamento elétrico com as mãos úmidas; 

XVI. Obstruir os locais destinados à livre circulação. 
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TÍTULO VI 
DAS NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA 

Art. 13 - Ao realizar uma atividade no Laboratório de Eletrotécnica, o acadêmico deve ter conhecimento dos procedimentos e 
dos materiais usuais para investigar e analisar um determinado fenômeno que é possível ser estudado na prática. É necessário 
conhecer os equipamentos e os procedimentos operacionais para obter sucesso na realização da experiência. 
Art. 14 - A utilização do laboratório deve seguir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério 
do Trabalho e Emprego, as quais estão disponíveis nos sites: 
I – http://www.mte.gov.br;  
II – http://www.mte.gov.br/Empregador/SegSau/Legislacao/Normas/conteudo/nr14/default.asp; 
Art. 15 - Todo o experimento que envolver certo grau de periculosidade exigirá obrigatoriamente a utilização de 
equipamentos de segurança adequados (pulseira antiestática, luvas, óculos, máscaras, jalecos, etc.). 
Art. 16 - Deve-se ter conhecimento prévio da utilização e manuseio de equipamentos e ferramentas. 
Art. 17 - Utilizar sempre o equipamento de segurança adequado. Deve-se evitar trabalhar com roupas largas, fios, pulseiras ou 
outro tipo de adornos que coloquem em causa a segurança. Pessoas que tenham cabelos longos devem mantê-los presos 
enquanto estiverem no laboratório. 
Art. 18 - As aulas práticas deverão ter o acompanhamento contínuo do professor ou monitor durante todo o seu 
desenvolvimento. Deverão ser seguidas as orientações dos professores após a leitura e compreensão de todo o procedimento 
experimental. 
Art. 19 - Os estudantes deverão conhecer as regras de segurança, os procedimentos para a utilização de máquinas e 
ferramentas do laboratório e usar os materiais e equipamentos adequados. 
Art. 20 - Sempre que o estudante detectar quaisquer anomalias, deverá avisar ao professor. Se o não fizer passará ele a ser o 
responsável. 
Art. 21 - Os estudantes serão responsabilizados por quaisquer comportamentos negligentes na utilização do material ou 
equipamento de que resultem danos ou acidentes. 
Art. 22 - As áreas de circulação e os espaços em torno de equipamentos devem ser dimensionados de forma que o material, os 
trabalhadores e os transportadores mecanizados possam movimentar-se com segurança. 
Art. 23 - Os reparos, a limpeza, os ajustes e a inspeção somente podem ser executados com os equipamentos parados, salvo 
se o movimento for indispensável à sua realização. 
Art. 24 - Nas áreas de trabalho com máquinas e equipamentos, devem permanecer apenas o operador e as pessoas 
autorizadas. 
Art. 25 - Utilizar exclusivamente as tomadas elétricas para os fins a que se destinam. É necessário certificar-se da tensão do 
aparelho antes de conectá-la à rede elétrica. Quando não estiverem em uso, os aparelhos devem permanecer desconectados. 
Art. 26 - Todo laboratório deve ter sempre a vista uma caixa de primeiros socorros. 
Art. 27 - Ao terminar as atividades experimentais, o usuário deverá deixar os materiais limpos em seus devidos lugares. 
Art. 28 - Não é permitido utilizar equipamentos para os quais o usuário não tenha sido treinado ou autorizado a utilizar. 
Art. 29 - Em caso de qualquer emergência, os alunos deverão obedecer às orientações dos professores e técnicos 
responsáveis. Em caso de acidente grave, não remover a vítima. Ligar para o Corpo de Bombeiros (193). 
 

TÍTULO VII 
DO FUNCIONAMENTO 

Art. 30 O Laboratório de Eletrotécnica funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 22h50, e aos sábados das 
8h às 12h e das 14h às 18h.  
Art. 31 - O laboratório poderá funcionar em horários diferentes dos previstos conforme necessidade solicitada previamente à 
Coordenação dos Laboratórios ou após a aprovação de projetos especiais ou de extensão. 
Parágrafo único. O Laboratório não funcionará nos dias em que não houver expediente na Faculdade, podendo haver exceções 
conforme necessidade solicitada previamente à Coordenação dos Laboratórios e autorizado pela Direção. 
Art. 32 - Os laboratórios contarão com um funcionário para executar, organizar e orientar os usuários, estando subordinado à 
Coordenação dos Laboratórios. 
Art. 33 - São atribuições do funcionário dos laboratórios: 

I. Zelar pelo funcionamento e pela organização dos Laboratórios; 
II. Responsabilizar-se pelos bolsistas dos Laboratórios; 

III. Supervisionar e orientar o correto uso de equipamentos de segurança; 
IV. Zelar pela conservação e pelo uso adequado do patrimônio da ESTÁCIO/FACITEC; 
V. Fiscalizar e controlar o uso de materiais de consumo; 

VI. Administrar as reservas de horário para aulas nos Laboratórios; 

http://www.mte.gov.br/
http://www.mte.gov.br/Empregador/SegSau/Legislacao/Normas/conteudo/nr14/default.asp
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VII. Efetuar testes prévios em experiências a serem desenvolvidas pelos estudantes, quando necessário; 
VIII. Acompanhar as atividades desenvolvidas por estagiários de graduação; 

IX. Permitir a operação de equipamentos por estudantes somente após verificar a sua capacitação técnica para a 
operação. 

 
TÍTULO VIII 

DAS RESERVAS PARA DISCIPLINAS PRÁTICAS 
Art. 34 - As reservas do laboratório para uso nas disciplinas práticas dos diversos cursos da Instituição deverão ser efetuadas 
com antecedência mínima de 48 horas, para adequação dos recursos existentes às necessidades de cada disciplina. 
Art. 35 - As reservas dos laboratórios ficam condicionadas à existência de disponibilidade e seguirão a ordem das solicitações. 
Art. 36 - As reservas devem ser feitas pelo funcionário responsável pelo laboratório indicando: 

I. Horário inicial e final da reserva; 
II. Nome completo de quem reservou; 

III. Curso, turno, turma e disciplina; 
IV. Equipamentos e materiais que pretende utilizar. 

Art. 37 - O usuário pode utilizar o Laboratório sem ter feito reserva, desde que não haja reserva para o momento. Nesse caso, 
devem ser registradas as informações acima antes do início das atividades.  
 

TÍTULO IX 
DO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS E PENALIDADES 

Art. 38 - O descumprimento ou inobservância de quaisquer regras ou políticas dos serviços previstos neste regulamento são 
considerados faltas graves, podendo, sem prejuízo das ações disciplinares previstas no Regimento Interno da 
ESTÁCIO/FACITEC, redundar na instauração de processos administrativos. 
Art. 39 - A ESTÁCIO/FACITEC, objetivando cumprir as regras previstas neste regulamento, reserva-se o direito de, 
periodicamente, verificar a correta utilização e emprego dos equipamentos e recursos. 
Art. 40 - Em caso de descumprimento de qualquer item destas normas, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 

I. Advertência verbal; 
II. Advertência formal; 

III. Suspensão do acesso ao laboratório por tempo determinado de acordo com a gravidade da penalidade.  
Art. 41 - O desrespeito ao disposto acima estará sujeito às penalidades estabelecidas no regimento geral da ESTÁCIO/FACITEC. 
 

TÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 42 - O empréstimo ou a transferência de equipamentos e de materiais deve ser feito por meio de formulário específico, 
autorizado pela Coordenação do curso tendo o consentimento da Coordenação dos Laboratórios. 
Art. 43 - Os casos omissos serão apreciados pela Direção Geral, e, caso seja necessário, em instâncias superiores. 
Art. 44 - As Normas que regem o funcionamento do Laboratório de Eletrotécnica podem sofrer alterações de acordo as 
necessidades da Instituição. As alterações nas normas serão válidas, mediante nova publicação. 
Art. 45 – Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
 

CONSU/ESTÁCIO/FACITEC/Taguatinga-DF, 20 de dezembro de 2011. 
 
 

Bráulio Pereira Lins 
Diretor Geral da ESTÁCIO/FACITEC 
Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO AE: REGULAMENTO DO LABORATÓRIO DE ROBÓTICA 

 
“Aprova o Regulamento do Laboratório de Robótica e Metrologia da 
Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas - ESTÁCIO/FACITEC.” 

 
O DIRETOR-GERAL DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS – ESTÁCIO/FACITEC, na qualidade de Presidente do 
Conselho Superior, no uso de suas prerrogativas legais e considerando decisão unânime do colegiado, 
 
RESOLVE: 
Art. 1º. Aprovar o Regulamento para funcionamento do Laboratório de Robótica e Metrologia da Faculdade de Ciências Sociais 
e Tecnológicas – ESTÁCIO/FACITEC, nos termos abaixo expostos: 
 

TÍTULO I 
DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 2º - O Laboratório de Robótica e Metrologia da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas – ESTÁCIO/FACITEC é um 
espaço destinado às atividades de natureza didático-pedagógica, onde se encontram materiais e equipamentos devidamente 
organizados, servindo de complemento aos acadêmicos (Resolução CNE/CES 011/2002) na busca pela informação e pelo 
conhecimento. 
Art. 3º - O Laboratório tem por finalidade atender à comunidade acadêmica, permitindo aos seus usuários a prática de 
atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa, à extensão, aos projetos sociais e ao desenvolvimento do conhecimento. 
Art. 4º - O Laboratório é de natureza instrumental, destinando-se ao desenvolvimento de atividades curriculares e deve 
atender às instruções específicas. 
. 

TÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

Art. 5º - O Laboratório de Robótica e Metrologia possui como objetivos: 
I – Atender as necessidades dos cursos da ESTÁCIO/FACITEC; 
II – Proporcionar suporte ao desenvolvimento acadêmico do usuário/aluno, como complemento às disciplinas dos cursos; 
III – Prover recursos e serviços com a finalidade de apoiar as atividades acadêmicas que necessitem do laboratório, oriundas 
dos cursos e demais setores da Faculdade; 
IV – Fornecer aos docentes equipamentos e materiais para as práticas e experimentos acadêmicos que lhes permitam 
aperfeiçoar as atividades do curso, proporcionando o desenvolvimento das habilidades e sedimentação dos conhecimentos; 
V – Fornecer aos docentes o devido apoio para as aulas.  
 

TÍTULO III 
DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 6º. As atividades laboratoriais devem desenvolver nos alunos, entre outras, as seguintes competências. 
I. Manipular materiais e equipamentos com correção e respeito às normas de segurança; 

II. Desenvolver senso de obediência às normas de segurança, normas gerais de proteção ambiental e pessoal; 
III. Contribuir no desenvolvimento das competências e habilidades previstas nos ementários das disciplinas que utilizam o 

laboratório em conformidade com os projetos pedagógicos dos cursos da ESTÁCIO/FACITEC.  
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TÍTULO IV 

DOS PROFESSORES 
I. Art. 7º - Compete aos Docentes que ministram aulas e/ou treinamentos acadêmicos e administrativos com o uso do 

Laboratório de Robótica e Metrologia: 
II. Ter conhecimento deste documento e aplicar as regras previstas para o desenvolvimento das atividades; 

III. Definir, encaminhar, orientar e acompanhar as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no 
laboratório;  

IV. Utilizar o laboratório para ministrar aulas ou promover outro evento se o mesmo estiver previamente alocado para 
sua disciplina; 

V. Utilizar o Laboratório mediante reserva antecipada por meio de formulário de reserva, com as seguintes providências: 
a) Reservar a aula prática com uma semana de antecedência para os casos em que o funcionário dos laboratórios deva testar 
previamente os métodos; 
b) Informar, no formulário de reserva de aula, a necessidade de um operador para equipamentos específicos; 
c) Reservar, com antecedência mínima de 48 horas, os materiais de uso comum existentes no estoque; 
d) Solicitar com uma semana de antecedência materiais que não fazem parte do acervo dos laboratórios; 
e) Comunicar e planejar experimentos não existentes com antecedência tal que possibilite a efetivação deles. 
V- No decorrer das aulas, o professor é responsável por todos os equipamentos existentes no laboratório devendo comunicar 
à coordenação qualquer evento anormal que envolva materiais e equipamento do laboratório.  
VI - Comunicar irregularidades à Coordenação dos Laboratórios cientificando também a Coordenação do curso de Engenharia 
de Produção; 
VII- Zelar pelo bom uso dos recursos dos laboratórios, orientando seus alunos para que procedam a correta utilização dos 
equipamentos e materiais; 
VIII- Acompanhar as atividades dos alunos no laboratório que estiver sob sua responsabilidade não deixando os alunos 
sozinhos nas dependências do mesmo; 
IX- Orientar o destino final para os resíduos produzidos durante a realização da aula prática, não permitindo a liberação de 
substâncias agressivas ao meio ambiente para locais inadequados, devendo encaminhá-los para catalogação e 
acondicionamento, de acordo com normas técnicas; 
X- Utilizar e exigir dos usuários dos Laboratórios o uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPls e de Equipamentos de 
Proteção Coletiva – EPCs, quando necessário; 
XI- O professor responsável por um laboratório só poderá deixá-lo durante uma atividade, mediante a presença de um 
funcionário (auxiliar ou técnico) designado pela Coordenação dos Laboratórios; 
XII- Fazer a solicitação formal a sua Coordenação de Curso dos programas e/ou recursos necessários para as suas disciplinas 
práticas no semestre anterior ao da sua utilização em decorrência do planejamento das atividades; 
XIII- Cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 
Art. 8º - São responsabilidades do professor no momento do desenvolvimento das atividades no laboratório: 

I. Sensibilizar os alunos para o fato de alguns produtos, “sendo seguros”, poderem formar misturas perigosas com 
outros produtos; 

II. Colocar nos laboratórios os símbolos de aviso e de emergência, além de toda a informação útil para os alunos; 
III. Posicionar os alunos de forma segura e deslocar apenas um número de alunos suportado pelo laboratório; 
IV. Evidenciar aos alunos os locais do equipamento de emergência e os procedimentos em situações de emergência; 
V. Não permitir pastas, mochilas e livros de texto dos alunos nas bancadas de trabalho; 

VI. Fornecer aos alunos equipamentos de proteção individual adequados às operações que estão a realizar. 
 

TÍTULO V 
DOS USUÁRIOS 

Art. 9º - São usuários do Laboratório: 
I. Acadêmicos regularmente matriculados na Instituição; 

II. Corpo docente e funcionários da Instituição; 
III. Usuários da comunidade externa cadastrados em algum projeto da Instituição. 

Parágrafo único - Deixando de fazer parte do quadro funcional da Instituição, o professor é imediatamente descredenciado 
como usuário dos Laboratórios, cabendo ao Gestor solicitar da Divisão de Recursos Humanos a relação formal dos 
desligamentos. 
Art. 10 - É direito dos usuários do laboratório receber auxílio no laboratório sempre que estiverem com qualquer dúvida 
referente à utilização dos recursos disponíveis. 
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Art. 11 - São deveres dos alunos: 
I. Entrar no laboratório apenas após autorização do professor; 

II. Zelar pelo patrimônio do Laboratório; 
III. Ater-se ao espaço designado à realização dos experimentos, não interferindo na integridade ou funcionamento de 

equipamentos ou instalações alheias aos interesses específicos; 
IV. Utilizar os equipamentos de proteção individual - EPIs e coletiva - EPCs, quando necessário; 
V. Ler os roteiros e os protocolos experimentais e anotar todas as precauções a tomar, antes de iniciar qualquer 

experiência; 
VI. Evitar colocar dedos, canetas ou quaisquer outros utensílios na boca, principalmente se estiver em contato com as 

mesas de trabalho; 
VII. Proteger todas as lesões e feridas expostas; 

VIII. Lavar cuidadosamente as mãos ou as luvas depois de trabalhar com produtos; 
IX. Desligar os equipamentos elétricos antes de deslocá-los ou examiná-los; 
X. Responsabilizar-se pelos insumos e equipamentos que estiverem sendo utilizados; 

XI. Utilizar todos os materiais para consumo do laboratório com ponderação evitando o desperdício ou o mau uso; 
XII. Acionar o conector apenas pela parte recoberta por material isolador (normalmente plástico), ao ligar um 

equipamento elétrico a uma tomada; 
XIII. Verificar, quando autorizado o uso de qualquer equipamento, a compatibilidade e seleção correta da voltagem do 

aparelho e a voltagem da rede elétrica, e, ao término observar se o equipamento está desligado e desconectado da 
rede elétrica; 

XIV. Apresentar a autorização do professor da disciplina ao Coordenador dos Laboratórios, para realizar atividades práticas 
fora dos horários preestabelecidos; 

XV. Apresentar a autorização da Coordenação dos Laboratórios nos casos em que necessite realizar atividades além das 
que foram previstas em conjunto com o professor; 

XVI. Comunicar irregularidades ao professor, ao Coordenador dos Laboratórios, ao Funcionário dos Laboratórios ou ao 
Coordenador do Curso; 

XVII. Comunicar imediatamente e relatar todo e qualquer acidente;  
XVIII. Respeitar as normas de segurança; 

XIX. Conhecer a localização de extintores, da caixa dos primeiros socorros e restante equipamento de proteção; 
XX. Organizar todos os equipamentos utilizados, ao final do trabalho; 

XXI. Responsabilizar-se pela limpeza e organização do material utilizado na atividade prática; 
XXII. Cumprir este regulamento. 
Art. 12 - Aos usuários, é proibido no Laboratório: 

I. Utilizar aparelhos sonoros; 
II. Fumar, ingerir, portar ou guardar alimentos no laboratório; 

III. Usar, durante as atividades nos laboratórios, qualquer tipo de objetos, bolsas e similares em cima das bancadas; 
IV. Perturbar a ordem e o bom andamento dos trabalhos durante as aulas ou horários de uso geral; 
V. Utilizar qualquer aparelho sem a devida autorização; 

VI. Utilizar qualquer aparelho sem observar as instruções de uso; 
VII. Utilizar impropriamente soluções tóxicas, corrosivas ou outros que causem risco ao meio ou às pessoas que estejam 

nos Laboratórios; 
VIII. Danificar materiais ou equipamentos; 

IX. Remover qualquer tipo de equipamento ou material sem permissão; 
X. Alterar as configurações dos programas instalados nos computadores; 

XI. Desenvolver qualquer técnica ou prática de laboratório sem a devida autorização ou orientação do professor ou do 
Técnico em Laboratório; 

XII. Utilizar o laboratório para atividades alheias ao ensino e à pesquisa; 
XIII. Colocar substâncias agressivas ao meio ambiente junto à rede de esgotos em locais inadequados; 
XIV. Provar ou cheirar diretamente soluções ou produtos; 
XV. Manusear equipamento elétrico com as mãos úmidas; 

XVI. Obstruir os locais destinados à livre circulação. 
 

TÍTULO VI 
DAS NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA 
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Art. 13 - Ao realizar uma atividade no Laboratório de Robótica e Metrologia, o acadêmico deve ter conhecimento dos 
procedimentos e dos materiais usuais para investigar e analisar um determinado fenômeno que é possível ser estudado na 
prática. É necessário conhecer os equipamentos e os procedimentos operacionais para obter sucesso na realização da 
experiência. 
Art. 14 - A utilização do laboratório deve seguir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério 
do Trabalho e Emprego, as quais estão disponíveis nos sites: 
I – http://www.mte.gov.br;  
II – http://www.mte.gov.br/Empregador/SegSau/Legislacao/Normas/conteudo/nr14/default.asp; 
Art. 15 - Todo o experimento que envolver certo grau de periculosidade exigirá obrigatoriamente a utilização de 
equipamentos de segurança adequados (pulseira antiestática, luvas, óculos, máscaras, jalecos, etc.). 
Art. 16 - Deve-se ter conhecimento prévio da utilização e manuseio de equipamentos e ferramentas. 
Art. 17 - Utilizar sempre o equipamento de segurança adequado. Deve-se evitar trabalhar com roupas largas, fios, pulseiras ou 
outro tipo de adornos que coloquem em causa a segurança. Pessoas que tenham cabelos longos devem mantê-los presos 
enquanto estiverem no laboratório. 
Art. 18 - As aulas práticas deverão ter o acompanhamento contínuo do professor ou monitor durante todo o seu 
desenvolvimento. Deverão  ser seguidas as orientações dos professores após a leitura e compreensão de todo o procedimento 
experimental. 
Art. 19 - Os estudantes deverão conhecer as regras de segurança, os procedimentos para a utilização de máquinas e 
ferramentas do laboratório e usar os materiais e equipamentos adequados. 
Art. 20 - Sempre que o estudante detectar quaisquer anomalias, deverá avisar ao professor. Se o não fizer passará ele a ser o 
responsável. 
Art. 21 - Os estudantes serão responsabilizados por quaisquer comportamentos negligentes na utilização do material ou 
equipamento de que resultem danos ou acidentes. 
Art. 22 - As áreas de circulação e os espaços em torno de equipamentos devem ser dimensionados de forma que o material, os 
trabalhadores e os transportadores mecanizados possam movimentar-se com segurança. 
Art. 23 - Os reparos, a limpeza, os ajustes e a inspeção somente podem ser executados com os equipamentos parados, salvo 
se o movimento for indispensável à sua realização. 
Art. 24 - Nas áreas de trabalho com máquinas e equipamentos, devem permanecer apenas o operador e as pessoas 
autorizadas. 
Art. 25 - Utilizar exclusivamente as tomadas elétricas para os fins a que se destinam. É necessário certificar-se da tensão do 
aparelho antes de conectá-la à rede elétrica. Quando não estiverem em uso, os aparelhos devem permanecer desconectados. 
Art. 26 - Todo laboratório deve ter sempre a vista uma caixa de primeiros socorros. 
Art. 27 - Ao terminar as atividades experimentais, o usuário deverá deixar os materiais limpos em seus devidos lugares. 
Art. 28 - Não é permitido utilizar equipamentos para os quais o usuário não tenha sido treinado ou autorizado a utilizar. 
Art. 29 - Em caso de qualquer emergência, os alunos deverão obedecer às orientações dos professores e técnicos 
responsáveis. Em caso de acidente grave, não remover a vítima. Ligar para o Corpo de Bombeiros (193). 
 

TÍTULO VII 
DO FUNCIONAMENTO 

Art.30- O Laboratório de Robótica e Metrologia funciona de segunda  
a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 22h50, e aos sábados das 8h às 12h e das 14h às 18h.  
Art. 31 - O laboratório poderá funcionar em horários diferentes dos previstos conforme necessidade solicitada previamente à 
Coordenação dos Laboratórios ou após a aprovação de projetos especiais ou de extensão. 
Parágrafo único - O Laboratório não funcionará nos dias em que não houver expediente na Faculdade, podendo haver 
exceções conforme necessidade solicitada previamente à Coordenação dos Laboratórios e autorizado pela Direção. 
Art. 32 - Os laboratórios contarão com um funcionário para executar, organizar e orientar os usuários, estando subordinado à 
Coordenação dos Laboratórios. 
Art. 33 - São atribuições do funcionário dos laboratórios: 

I. Zelar pelo funcionamento e pela organização dos Laboratórios; 
II. Responsabilizar-se pelos bolsistas dos Laboratórios; 

III. Supervisionar e orientar o correto uso de equipamentos de segurança; 
IV. Zelar pela conservação e pelo uso adequado do patrimônio da ESTÁCIO/FACITEC; 
V. Fiscalizar e controlar o uso de materiais de consumo; 

VI. Administrar as reservas de horário para aulas nos Laboratórios; 
VII. Efetuar testes prévios em experiências a serem desenvolvidas pelos estudantes, quando necessário; 

http://www.mte.gov.br/
http://www.mte.gov.br/Empregador/SegSau/Legislacao/Normas/conteudo/nr14/default.asp
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VIII. Acompanhar as atividades desenvolvidas por estagiários de graduação; 
IX. Permitir a operação de equipamentos por estudantes somente após verificar a sua capacitação técnica para a 

operação. 
 

TÍTULO VIII 
DAS RESERVAS PARA DISCIPLINAS PRÁTICAS 

Art. 34 - As reservas do laboratório para uso nas disciplinas práticas dos diversos cursos da Instituição deverão ser efetuadas 
com antecedência mínima de 48 horas, para adequação dos recursos existentes às necessidades de cada disciplina. 
Art. 35 - As reservas dos laboratórios ficam condicionadas à existência de disponibilidade e seguirão a ordem das solicitações. 
Art. 36 - As reservas devem ser feitas pelo funcionário responsável pelo laboratório indicando: 

I. Horário inicial e final da reserva; 
II. Nome completo de quem reservou; 

III. Curso, turno, turma e disciplina; 
IV. Equipamentos e materiais que pretende utilizar. 

Art. 37 - O usuário pode utilizar o Laboratório sem ter feito reserva, desde que não haja reserva para o momento. Nesse caso, 
devem ser registradas as informações acima antes do início das atividades.  
 

TÍTULO IX 
DO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS E PENALIDADES 

Art. 38 - O descumprimento ou inobservância de quaisquer regras ou políticas dos serviços previstos neste regulamento são 
considerados faltas graves, podendo, sem prejuízo das ações disciplinares previstas no Regimento Interno da 
ESTÁCIO/FACITEC, redundar na instauração de processos administrativos. 
Art. 39 - A ESTÁCIO/FACITEC, objetivando cumprir as regras previstas neste regulamento, reserva-se o direito de, 
periodicamente, verificar a correta utilização e emprego dos equipamentos e recursos. 
Art. 40 - Em caso de descumprimento de qualquer item destas normas, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 

I. Advertência verbal; 
II. Advertência formal; 

III. Suspensão do acesso ao laboratório por tempo determinado de acordo com a gravidade da penalidade.  
Art. 41 - O desrespeito ao disposto acima estará sujeito às penalidades estabelecidas no regimento geral da ESTÁCIO/FACITEC. 
 

TÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 42 - O empréstimo ou a transferência de equipamentos e de materiais  deve ser feito por meio de formulário específico, 
autorizado pela Coordenação do curso tendo o consentimento da Coordenação dos Laboratórios. 
Art. 43 - Os casos omissos serão apreciados pela Direção Geral, e, caso seja necessário, em instâncias superiores. 
Art. 44 - As Normas que regem o funcionamento do Laboratório de Robótica e Metrologia podem sofrer alterações de acordo 
as necessidades da Instituição. As alterações nas normas serão válidas, mediante nova publicação. 
Art. 45 – Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
 

CONSU/ESTÁCIO/FACITEC/Taguatinga-DF, 20 de dezembro de 2011. 
 
 
 

Bráulio Pereira Lins 
Diretor Geral da ESTÁCIO/FACITEC 
Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO AF: REGULAMENTO DO LAORATÓRIO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

 
“Aprova o Regulamento do Laboratório de cabeamento estruturado da 
Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas - ESTÁCIO/FACITEC.” 

O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS – ESTÁCIO/FACITEC, na qualidade de Presidente do 
Conselho Superior, no uso de suas prerrogativas legais e considerando decisão unânime do colegiado, em reunião no dia 20 de 
dezembro de 2011, 
 
RESOLVE: 
Art. 1º. Aprovar o Regulamento para funcionamento do Laboratório de Cabeamento Estruturado do da Faculdade de Ciências 
Sociais e Tecnológicas – ESTÁCIO/FACITEC, nos termos abaixo expostos: 
 

TÍTULO I 
DA NATUREZA E FINALIDADE 

 
Art. 2º - O Laboratório de Cabeamento Estruturado da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas – ESTÁCIO/FACITEC é um 
espaço destinado às atividades de natureza didático-pedagógica, onde se encontram materiais e equipamentos devidamente 
organizados, servindo de complemento aos acadêmicos (Resolução CNE/CES 011/2002) na busca pela informação e pelo 
conhecimento. 
Art. 3º - O Laboratório tem por finalidade atender à comunidade acadêmica, permitindo aos seus usuários a prática de 
atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa, à extensão, aos projetos sociais e ao desenvolvimento do conhecimento. 
Art. 4º - O Laboratório é de natureza instrumental, destinando-se ao desenvolvimento de atividades curriculares e devem 
atender às instruções específicas. 
 

TÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

Art. 5º - O Laboratório de Cabeamento Estruturado possui como objetivos: 
I – Atender as necessidades dos cursos da ESTÁCIO/FACITEC; 
II – Proporcionar suporte ao desenvolvimento acadêmico do usuário/aluno, como complemento às disciplinas dos cursos; 
III – Prover recursos e serviços com a finalidade de apoiar as atividades acadêmicas que necessitem do laboratório, oriundas 
dos cursos e demais setores da Faculdade; 
IV – Fornecer aos docentes equipamentos e materiais para as práticas e experimentos acadêmicos 
que lhes permitam aperfeiçoar as atividades do curso, proporcionando o desenvolvimento das habilidades e sedimentação 
dos conhecimentos; 
V – Fornecer aos docentes o devido apoio para as aulas.  
 

TÍTULO III 
DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 6º. As atividades laboratoriais devem desenvolver nos alunos, entre outras, as seguintes competências: 
I. Manipular materiais e equipamentos com correção e respeito às normas de segurança; 

II. Desenvolver senso de obediência às normas de segurança, normas gerais de proteção ambiental e pessoal; 
III. Contribuir no desenvolvimento das competências e habilidades previstas nos ementários das disciplinas que utilizam o 

laboratório em conformidade com os projetos pedagógicos dos cursos da ESTÁCIO/FACITEC.  
 

TÍTULO IV 
DOS PROFESSORES 

Art. 7º. Compete aos Docentes que ministram aulas e/ou treinamentos acadêmicos e administrativos com o uso do 
Laboratório de Desenho: 

I. Ter conhecimento deste documento e aplicar as regras previstas para o desenvolvimento das atividades; 
II. Definir, encaminhar, orientar e acompanhar as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no 

laboratório;  
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III. Utilizar o laboratório para ministrar aulas ou promover outro evento se o mesmo estiver previamente alocado para 
sua disciplina; 

IV. Utilizar o Laboratório mediante reserva antecipada por meio de formulário de reserva, com as seguintes providências: 
a) Reservar a aula prática com uma semana de antecedência para os casos em que o funcionário dos laboratórios deva testar 
previamente os métodos; 
b) Informar, no formulário de reserva de aula, a necessidade de um operador para equipamentos específicos; 
c) Reservar, com antecedência mínima de 48 horas, os materiais de uso comum existentes no estoque; 
d) Solicitar com uma semana de antecedência materiais que não fazem parte do acervo dos laboratórios; 
e) Comunicar e planejar experimentos não existentes com antecedência tal que possibilite a efetivação deles. 
V-  No decorrer das aulas, o professor é responsável por todos os equipamentos existentes no laboratório devendo 
comunicar à coordenação qualquer evento anormal que envolva materiais e equipamento do laboratório. Comunicar 
irregularidades à Coordenação dos Laboratórios cientificando também a Coordenação do curso de Engenharia de Produção; 
VI-  Zelar pelo bom uso dos recursos dos laboratórios, orientando seus alunos para que procedam a correta utilização dos 
equipamentos e materiais; 
VII-  Acompanhar as atividades dos alunos no laboratório que estiver sob sua responsabilidade não deixando os alunos 
sozinhos nas dependências do mesmo; 
VIII-  Orientar o destino final para os resíduos produzidos durante a realização da aula prática, não permitindo a liberação 
de substâncias agressivas ao meio ambiente para locais inadequados, devendo encaminhá-los para catalogação e 
acondicionamento, de acordo com normas técnicas; 
IX-  Utilizar e exigir dos usuários dos Laboratórios o uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPls e de Equipamentos 
de Proteção Coletiva – EPCs, quando necessário; 
X-  O professor responsável por um laboratório só poderá deixá-lo durante uma atividade, mediante a presença de um 
funcionário (auxiliar ou técnico) designado pela Coordenação dos Laboratórios; 
XI-  Fazer a solicitação formal a sua Coordenação de Curso dos programas e/ou recursos necessários para as suas 
disciplinas práticas no semestre anterior ao da sua utilização em decorrência do planejamento das atividades; 
XII-  Cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 
Art. 8º - São responsabilidades do professor no momento do desenvolvimento das atividades no laboratório: 

I. Sensibilizar os alunos para o fato de alguns produtos, “sendo seguros”, poderem formar misturas perigosas com 
outros produtos; 

II. Colocar nos laboratórios os símbolos de aviso e de emergência, além de toda a informação útil para os alunos; 
III. Posicionar os alunos de forma segura e deslocar apenas um número de alunos suportado pelo laboratório; 
IV. Evidenciar aos alunos os locais do equipamento de emergência e os procedimentos em situações de emergência; 
V. Não permitir pastas, mochilas e livros de texto dos alunos nas bancadas de trabalho; 

VI. Quando necessário, fornecer aos alunos equipamentos de proteção individual adequados às operações que estão a 
realizar. 

 
TÍTULO V 

DOS USUÁRIOS 
Art. 9º - São usuários do Laboratório: 

I. Acadêmicos regularmente matriculados na Instituição; 
II. Corpo docente e funcionários da Instituição; 

III. Usuários da comunidade externa cadastrados em algum projeto da Instituição. 
Parágrafo único. Deixando de fazer parte do quadro funcional da Instituição, o professor é imediatamente descredenciado 
como usuário dos Laboratórios, cabendo ao Gestor solicitar da Divisão de Recursos Humanos a relação formal dos 
desligamentos. 
Art. 10 - É direito dos usuários do laboratório: 

I. Receber auxílio no laboratório sempre que estiverem com qualquer dúvida referente à utilização dos recursos 
disponíveis nos laboratórios. 

Art. 11 - São deveres dos alunos: 
II. Entrar no laboratório apenas após autorização do professor; 

III. Zelar pelo patrimônio do Laboratório; 
IV. Ater-se ao espaço designado à realização dos experimentos, não interferindo na integridade ou funcionamento de 

equipamentos ou instalações alheias aos interesses específicos; 
V. Utilizar os equipamentos de proteção individual - EPIs e coletiva - EPCs, quando necessário; 
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VI. Ler os roteiros e os protocolos experimentais e anotar todas as precauções a tomar, antes de iniciar qualquer 
experiência; 

VII. Evitar colocar dedos, canetas ou quaisquer outros utensílios na boca, principalmente se estiver em contato com as 
mesas de trabalho; 

VIII. Proteger todas as lesões e feridas expostas; 
IX. Lavar cuidadosamente as mãos ou as luvas depois de trabalhar com produtos; 
X. Desligar os equipamentos elétricos antes de deslocá-los ou examiná-los; 

XI. Responsabilizar-se pelos insumos e equipamentos que estiverem sendo utilizados; 
XII. Utilizar todos os materiais para consumo do laboratório com ponderação evitando o desperdício ou o mau uso; 

XIII. Acionar o conector apenas pela parte recoberta por material isolador (normalmente plástico), ao ligar um 
equipamento elétrico a uma tomada; 

XIV. Verificar, quando autorizado o uso de qualquer equipamento, a compatibilidade e seleção correta da voltagem do 
aparelho e a voltagem da rede elétrica, e, ao término observar se o equipamento está desligado e desconectado da 
rede elétrica; 

XV. Apresentar a autorização do professor da disciplina ao Coordenador dos Laboratórios, para realizar atividades práticas 
fora dos horários preestabelecidos; 

XVI. Apresentar a autorização da Coordenação dos Laboratórios nos casos em que necessite realizar atividades além das 
que foram previstas em conjunto com o professor; 

XVII. Comunicar irregularidades ao professor, ao Coordenador dos Laboratórios, ao Funcionário dos Laboratórios ou ao 
Coordenador do Curso; 

XVIII. Comunicar imediatamente e relatar todo e qualquer acidente;  
XIX. Respeitar as normas de segurança; 
XX. Conhecer a localização de extintores, da caixa dos primeiros socorros e restante equipamento de proteção; 

XXI. Organizar todos os equipamentos utilizados, ao final do trabalho; 
XXII. Responsabilizar-se pela limpeza e organização do material utilizado na atividade prática; 

XXIII. Cumprir este regulamento. 
Art. 12 - Aos usuários, é proibido no Laboratório: 

I. Utilizar aparelhos sonoros; 
II. Fumar, ingerir, portar ou guardar alimentos no laboratório; 

III. Usar, durante as atividades nos laboratórios, qualquer tipo de objetos, bolsas e similares em cima das bancadas; 
IV. Perturbar a ordem e o bom andamento dos trabalhos durante as aulas ou horários de uso geral; 
V. Utilizar qualquer aparelho sem a devida autorização; 

VI. Utilizar qualquer aparelho sem observar as instruções de uso; 
VII. Utilizar impropriamente soluções tóxicas, corrosivas ou outros que causem risco ao meio ou às pessoas que estejam 

nos Laboratórios; 
VIII. Danificar materiais ou equipamentos; 

IX. Remover qualquer tipo de equipamento ou material sem permissão; 
X. Alterar as configurações dos programas instalados nos computadores; 

XI. Desenvolver qualquer técnica ou prática de laboratório sem a devida autorização ou orientação do professor ou do 
Técnico em Laboratório; 

XII. Utilizar o laboratório para atividades alheias ao ensino e à pesquisa; 
XIII. Colocar substâncias agressivas ao meio ambiente junto à rede de esgotos em locais inadequados; 
XIV. Provar ou cheirar diretamente soluções ou produtos; 
XV. Manusear equipamento elétrico com as mãos úmidas; 

XVI. Obstruir os locais destinados à livre circulação. 
 

TÍTULO VI 
DAS NORMAS GERAIS DE SEGURANÇA 

Art. 13 - Ao realizar uma atividade no Laboratório de Cabeamento Estruturado, o acadêmico deve ter conhecimento dos 
procedimentos e dos materiais usuais para investigar e analisar um determinado fenômeno que é possível ser estudado na 
prática. É necessário conhecer os equipamentos e os procedimentos operacionais para obter sucesso na realização da 
experiência. 
Art. 14 - A utilização do laboratório deve seguir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério 
do Trabalho e Emprego, as quais estão disponíveis nos sites: 
I – http://www.mte.gov.br;  

http://www.mte.gov.br/
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II – http://www.mte.gov.br/Empregador/SegSau/Legislacao/Normas/conteudo/nr14/default.asp; 
Art. 15 - Todo o experimento que envolver certo grau de periculosidade exigirá obrigatoriamente a utilização de 
equipamentos de segurança adequados (pulseira antiestática, luvas, óculos, máscaras, jalecos, etc.). 
Art. 16 - Deve-se ter conhecimento prévio da utilização e manuseio de equipamentos e ferramentas. 
Art. 17 - Utilizar sempre o equipamento de segurança adequado. Deve-se evitar trabalhar com roupas largas, fios, pulseiras ou 
outro tipo de adornos que coloquem em causa a segurança. Pessoas que tenham cabelos longos devem mantê-los presos 
enquanto estiverem no laboratório. 
Art. 18 - As aulas práticas deverão ter o acompanhamento contínuo do professor ou monitor durante todo o seu 
desenvolvimento. Deverão ser seguidas as orientações dos professores após a leitura e compreensão de todo o procedimento 
experimental. 
Art. 19 - Os estudantes deverão conhecer as regras de segurança, os procedimentos para a utilização de máquinas e 
ferramentas do laboratório e usar os materiais e equipamentos adequados. 
Art. 20 - Sempre que o estudante detectar quaisquer anomalias, deverá avisar ao professor. Se o não fizer passará ele a ser o 
responsável. 
Art. 21 - Os estudantes serão responsabilizados por quaisquer comportamentos negligentes na utilização do material ou 
equipamento de que resultem danos ou acidentes. 
Art. 22 - As áreas de circulação e os espaços em torno de equipamentos devem ser dimensionados de forma que o material, os 
trabalhadores e os transportadores mecanizados possam movimentar-se com segurança. 
Art. 23 - Os reparos, a limpeza, os ajustes e a inspeção somente podem ser executados com os equipamentos parados, salvo 
se o movimento for indispensável à sua realização. 
Art. 24 - Nas áreas de trabalho com máquinas e equipamentos, devem permanecer apenas o operador e as pessoas 
autorizadas. 
Art. 25 - Utilizar exclusivamente as tomadas elétricas para os fins a que se destinam. É necessário certificar-se da tensão do 
aparelho antes de conectá-la à rede elétrica. Quando não estiverem em uso, os aparelhos devem permanecer desconectados. 
Art. 26 - Todo laboratório deve ter sempre a vista uma caixa de primeiros socorros. 
Art. 27 - Ao terminar as atividades experimentais, o usuário deverá deixar os materiais limpos em seus devidos lugares. 
Art. 28 - Não é permitido utilizar equipamentos para os quais o usuário não tenha sido treinado ou autorizado a utilizar. 
Art. 29 - Em caso de qualquer emergência, os alunos deverão obedecer às orientações dos professores e técnicos 
responsáveis. Em caso de acidente grave, não remover a vítima. Ligar para o Corpo de Bombeiros (193). 
 

TÍTULO VII 
DO FUNCIONAMENTO 

Art. 30 - O Laboratório de Cabeamento Estruturado funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 22h50, e aos 
sábados das 8h às 12h e das 14h às 18h.  
Art. 31 - O laboratório poderá funcionar em horários diferentes dos previstos conforme necessidade solicitada previamente à 
Coordenação dos Laboratórios ou após a aprovação de projetos especiais ou de extensão. 
Parágrafo único. O Laboratório não funcionará nos dias em que não houver expediente na Faculdade, podendo haver exceções 
conforme necessidade solicitada previamente à Coordenação dos Laboratórios e autorizado pela Direção. 
Art. 32 - Os laboratórios contarão com um funcionário para executar, organizar e orientar os usuários, estando subordinado à 
Coordenação dos Laboratórios. 
Art. 33 - São atribuições do funcionário dos laboratórios: 

I. Zelar pelo funcionamento e pela organização dos Laboratórios; 
II. Responsabilizar-se pelos bolsistas dos Laboratórios; 

III. Supervisionar e orientar o correto uso de equipamentos de segurança; 
IV. Zelar pela conservação e pelo uso adequado do patrimônio da ESTÁCIO/FACITEC; 
V. Fiscalizar e controlar o uso de materiais de consumo; 

VI. Administrar as reservas de horário para aulas nos Laboratórios; 
VII. Efetuar testes prévios em experiências a serem desenvolvidas pelos estudantes, quando necessário; 

VIII. Acompanhar as atividades desenvolvidas por estagiários de graduação; 
IX. Permitir a operação de equipamentos por estudantes somente após verificar a sua capacitação técnica para a 

operação. 
 

TÍTULO VIII 
DAS RESERVAS PARA DISCIPLINAS PRÁTICAS 

http://www.mte.gov.br/Empregador/SegSau/Legislacao/Normas/conteudo/nr14/default.asp
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Art. 34 - As reservas do laboratório para uso nas disciplinas práticas dos diversos cursos da Instituição deverão ser efetuadas 
com antecedência mínima de 48 horas, para adequação dos recursos existentes às necessidades de cada disciplina. 
Art. 35 - As reservas dos laboratórios ficam condicionadas à existência de disponibilidade e seguirão a ordem das solicitações. 
Art. 36 - As reservas devem ser feitas pelo funcionário responsável pelo laboratório indicando: 

I. Horário inicial e final da reserva; 
II. Nome completo de quem reservou; 

III. Curso, turno, turma e disciplina; 
IV. Equipamentos e materiais que pretende utilizar. 

Art. 37 - O usuário pode utilizar o Laboratório sem ter feito reserva, desde que não haja reserva para o momento. Nesse caso, 
devem ser registradas as informações acima antes do início das atividades.  
 

TÍTULO IX 
DO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS E PENALIDADES 

Art. 38 - O descumprimento ou inobservância de quaisquer regras ou políticas dos serviços previstos neste regulamento são 
considerados faltas graves, podendo, sem prejuízo das ações disciplinares previstas no Regimento Interno da 
ESTÁCIO/FACITEC, redundar na instauração de processos administrativos. 
Art. 39 - A ESTÁCIO/FACITEC, objetivando cumprir as regras previstas neste regulamento, reserva-se o direito de, 
periodicamente, verificar a correta utilização e emprego dos equipamentos e recursos. 
Art. 40 - Em caso de descumprimento de qualquer item destas normas, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 

I. Advertência verbal; 
II. Advertência formal; 

III. Suspensão do acesso ao laboratório por tempo determinado de acordo com a gravidade da penalidade.  
Art. 41 - O desrespeito ao disposto acima estará sujeito às penalidades estabelecidas no regimento geral da ESTÁCIO/FACITEC. 
 

TÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 42 - O empréstimo ou a transferência de equipamentos e de materiais  deve ser feito por meio de formulário específico, 
autorizado pela Coordenação do curso tendo o consentimento da Coordenação dos Laboratórios. 
Art. 43 - Os casos omissos serão apreciados pela Direção Geral, e, caso seja necessário, em instâncias superiores. 
Art. 44 - As Normas que regem o funcionamento do Laboratório de Desenho podem sofrer alterações de acordo as 
necessidades da Instituição. As alterações nas normas serão válidas, mediante nova publicação. 
Art. 45 – Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
 

CONSU/ESTÁCIO/FACITEC/Taguatinga-DF, 20 de dezembro de 2011. 
 
 
 

Bráulio Pereira Lins 
Diretor Geral da ESTÁCIO/FACITEC 
Presidente do Conselho Superior 
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