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1 - Organização didático-pedagógica 

1.1 Contexto educacional 

 

I) CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES:  

a) Mantenedora: Fundação Universidade de Itaúna. 

End.: Rodovia MG 431, Km 45, s/nº - Trevo Itaúna / Pará de Minas – Bairro Santa Mônica – 

CEP 35680-142 – Itaúna (MG), CNPJ: 21.256.425/0001-36. 

b) Mantida: Universidade de Itaúna  

End.: o mesmo da Mantenedora 

c) Missão: “Gerar e difundir conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais, 

incentivando a permanente formação de indivíduos críticos e éticos, dotados de sólida 

base científica e humanística e comprometidos com a sociedade.”  

d) Perfil geral do egresso da IES: profissionais com formação generalista, humanista, crítica 

e reflexiva, aptos a desenvolver, de forma plena e inovadora, atividades nas diversas áreas 

do conhecimento, a eles fornecendo a formação específica para a utilização correta das 

técnicas necessárias às suas funções. Capacitados para o mercado de trabalho e dotados de 

habilidades técnicas e conhecimentos específicos, aliados à moderna visão do mercado 

contemporâneo. Com um perfil empreendedor, criativo e dinâmico e com competência 

profissional para as diversas áreas do mercado. 

II) DADOS GEOPOLÍTICOS: Itaúna dista 76 km de Belo Horizonte. Sua emancipação político-

administrativa data de 16/09/1901 (Lei nº 319). Está localizada na Macrorregião Centro 

Oeste, Mesorregião Oeste de Minas e na Microrregião de Divinópolis. Com área de 

495,75km², está situada a uma altitude de 880 m e a população é de 92.696 habitantes 

(IBGE/2017). Conta com as Rodovias MG 050 e MG 431 e está localizada a apenas 60 km da 

BR 040. 

III) DADOS SOCIOECONÔMICOS E ASPECTOS CULTURAIS E AMBIENTAIS: a economia é mais 

ou menos equitativa entre a indústria (43%) e os serviços (54%), com agricultura incipiente 

(3%). O clima é relativamente chuvoso e quente. O relevo apresenta aspectos colinosos e 

faixas de terrenos planos nas margens dos rios da Bacia do Rio São João. O aparato de Saúde 
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da cidade conta com diversos PSF além de uma policlínica municipal e um hospital privado 

conveniado da administração municipal. Existem mais de 20 organizações culturais. A 

população é equitativa entre homens e mulheres. A casa típica de Itaúna contém uma 

família de 2 filhos. Os domicílios com 7 pessoas ou mais integram 4% das moradias. A rede 

bancária conta com 10 instituições. Existem cerca de 40 agências de comunicações, 

telecomunicações e turismo. São 17.520 terminais de telefonia fixa e 4 operadoras de 

telefonia celular. Distritos Industriais: Distrito industrial “Guarany Nogueira”; Distrito 

industrial da Fazendinha (CDI). O número de domicílios em Itaúna era de 26.669 (IBGE, 2010) 

e é possível afirmar que a população é integralmente abastecida de água encanada e 

tratada. 94% do lixo produzido e coletado é destinado ao aterro sanitário municipal. A coleta 

seletiva de lixo está implantada. Em 2000, o IDH-M era superior ao da média do país, mas 

Itaúna era a 299ª cidade mais populosa do país e nesse sentido deve ser comparada com 

cidades de mesmo porte. A Renda Média dos cidadãos está entre as 7% melhores do país. 

Mas, 21% das cidades de médio porte do país possuem rendas médias melhores que Itaúna. 

Os padrões de educação indicam o mesmo fenômeno, ou seja, Itaúna fica entre os 6% 

melhores, mas, comparada com os municípios de médio porte, permanece entre as 18% 

melhores. No aspecto de longevidade, a situação é boa. Está entre as 4% melhores do Brasil 

e, em relação às médias cidades, entre as 5% melhores. As maiores empregadoras e/ou 

contribuintes de impostos e/ou exportadoras de Itaúna são: Fundação Universidade de 

Itaúna, Companhia de Tecidos Santanense, Intercast SA, Incomfral Indústria e Comércio de 

Fraldas Ltda., Saint-Gobain Canalizações Ltda., Casa de Caridade Manoel Gonçalves de Sousa 

Moreira, Viação Morro Alto Ltda., Fundição Sideral Ltda., Curtidora Itaúna Ltda., Sociedade 

Civil Colégio Sant’Ana, Ergom do Brasil Ltda., Acelormittal Brasil SA, Minasmix Atacado e 

Distribuidor Ltda., Itaúna Siderúrgica Ltda., Água Mineral Viva Ltda., Indústria de Rações 

Patense Ltda., Dexplo Distribuidora de Explosivos e Ferragens Ltda., BMB Belgo Mineira 

Bekaert Artefatos de Arame Ltda., Minas Gusa Siderúrgica Ltda., Itametal Siderúrgica Ltda., 

Ferguminas Siderúrgica Ltda., Fundição C & S Ltda.  

IV) JUSTIFICATIVA DE OFERTA: A necessidade de pessoal qualificado para atender ao 

mercado da engenharia se constitui numa das relevantes razões para a existência no 

sudoeste mineiro do curso de Engenharia Mecânica da UI. O crescimento rápido da 
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complexidade das organizações e de suas relações com o mundo exterior causou um 

aumento na demanda por diversos sistemas e métodos de tomada de decisão nos planos 

estratégico e operacional, cujo desenvolvimento, em todo o mundo, está associado à área 

de Engenharia. As aplicações dos métodos de Engenharia Mecânica são hoje mundialmente 

reconhecidas como fundamentais para o sucesso competitivo das organizações 

(construtoras, metalúrgicas, imobiliárias, indústria petrolífera e outras), tendo sido 

constantemente mencionadas como fator de grande importância no crescimento ou 

decadência de empresas e economias nacionais. A queda progressiva das barreiras 

econômicas num momento de globalização da economia vem exigindo das empresas um 

alto grau de competitividade que só pode ser atingido através da redução dos custos, do 

aumento da qualidade dos produtos e serviços e de uma elevada capacidade de 

flexibilização e reação rápida a um mercado global e dinâmico. O cumprimento dessas metas 

exige maior qualificação do pessoal produtivo e gerencial. Toda essa situação, porém, dá-se 

em um ambiente planetário em processo acelerado de degradação humana, com desníveis 

insuportáveis de distribuição de riquezas (de todos os tipos, incluindo conhecimento) e de 

degradação ambiental, para o qual muito tem contribuído o modelo de geração e 

acumulação de riquezas vigente, fundamentado no consumo. Assim, o Engenheiro Mecânico 

assume um papel-chave no desenvolvimento futuro das sociedades, tendo função 

eminentemente conciliatória entre as necessidades de crescimento do mercado voltado 

para as organizações envolvidas, consumo e as necessidades de preservação humana e 

ambiental, entre as novas tecnologias, o homem e seus ambientes. O Engenheiro Mecânico 

será peça fundamental no desenvolvimento de novos sistemas empresariais e produtivos em 

todos os ramos da atividade econômica e empresarial. Como materializar o discurso? Que 

curso de Engenharia Mecânica pretendemos ofertar? A questão fundamental que hoje se 

apresenta está ligada à forma como o curso organiza suas estratégias de ensino para que a 

verdadeira aprendizagem se faça possível. Neste sentido, o PPC do Curso traz relevantes 

estratégias de ensino, de acompanhamento e orientação de aprendizagem, de avaliação 

sistêmica. Entendemos que um bom projeto pedagógico é aquele que na sua efetiva 

implantação leva o aluno a fazer o esforço necessário para que a aprendizagem aconteça. 

Isto significa que estaremos trabalhando com AÇÕES INTENCIONAIS, planejadas e 
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executadas por pessoal docente e técnico–administrativo especialmente treinado e capaz 

de, em cada etapa, orientar os futuros profissionais na agregação dos conteúdos atitudinais, 

conceituais e procedimentais requeridos pela profissão. Neste contexto é que se justifica a 

existência do Curso de Engenharia Mecânica da UI, com o propósito de formar profissionais 

que serão peça fundamental no desenvolvimento de novos sistemas empresariais e 

produtivos em todos os ramos da atividade econômica e empresarial. Assim estruturado, o 

Curso pretende formar profissionais aptos a colaborar para o desenvolvimento da região de 

influência de Itaúna, composta principalmente por 47 municípios vizinhos de onde provem a 

grande maioria dos alunos da Instituição, com os seguintes dados totalizados (IBGE 2014): 

população – 4.840.587; área: 25.709,03 km2; PIB per capta (média) – R$ 19.580,00; 

matrículas ensino médio: 187.537; Estabelecimentos de saúde: públicos – 1.272; 

filantrópicos – 62; Privados – 7.529; Sindicatos – 19. 

 
  
 

1.2 Políticas Institucionais no âmbito do curso 

 

No item 2.3 do PDI – Projeto Pedagógico Institucional estão definidas as principais políticas 

orientadoras das atividades da Instituição, entre elas a de ensino, de pesquisa e de extensão. 

A UI entende que os critérios de seleção e organização dos referenciais de conhecimentos, 

metodologias, atitudes e valores devem estar fundamentados no PPI e consagrados como 

meta no PDI. Através da elaboração de um Projeto Pedagógico, cada curso apresentará, 

publicamente, os seus princípios norteadores, contribuindo para que suas atividades de 

ensino-aprendizagem sejam organizadas dentro de orientações coerentes e fundamentadas. 

A organização curricular de um curso é parte integrante de seu Projeto Pedagógico. Sua 

construção deve ser compreendida não como enumeração de disciplinas e atividades, mas 

como estabelecimento de um campo de questionamento de temas relevantes, propício ao 

amadurecimento intelectual e motivador para a prática profissional. Sua sustentação 

depende não apenas de fidelidade à legislação em vigor, mas também de um plano de 

desenvolvimento de habilidades intelectuais e práticas, esperadas no perfil do egresso. A 

racionalização da organização curricular, no interior do Projeto Pedagógico de Curso, deverá 
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levar em conta os modos como as atividades de ensino-aprendizagem se relacionam entre si 

e o papel dessas relações para se chegar ao perfil de egresso. As conexões entre ensino, 

extensão e pesquisa, capazes de tornar o processo de formação mais produtivo, devem 

ocorrer por iniciativa tanto de professores como de alunos. No processo de formação, 

alunos e professores são ambos responsáveis pelos resultados. Ambos deverão ficar atentos 

à realidade externa, sendo hábeis para observar as demandas por ela colocadas. Cada vez 

mais, problemas sociais, econômicos e culturais, que repercutem na prática do cotidiano, 

devem ser considerados na vivência acadêmica diária e nas relações estabelecidas no 

processo de ensino e aprendizagem. Tanto no sentido geral de um Projeto para a Instituição, 

como no sentido específico de um Projeto para cada curso, na Universidade de Itaúna o 

Projeto Pedagógico é proposto como associação entre uma concepção de ensino, pautada 

em senso de responsabilidade pública, uma concepção de sujeito humano, contextualizado 

no processo de transformações histórico-sociais, e uma avaliação das condições necessárias 

para a formação de egressos capazes de um desempenho satisfatório, aptos a contribuir 

para a intervenção social, interessados na superação de problemas. Institucionalmente 

adota–se, então, como Política de Ensino: • uma concepção da estrutura curricular, 

fundamentada em metodologia de ensino que articule o ensino, a pesquisa e a extensão; • o 

estimulo ao desenvolvimento de conteúdos integradores e essenciais por intermédio de 

processos interdisciplinares; • as metodologias de ensino a serem adotadas pelos cursos 

utilizarão recursos tecnológicos, princípios pedagógicos integradores e metodologias ativas 

de ensino e aprendizagem; • a flexibilização dos componentes curriculares e oportunidades 

diferenciadas de integralização do curso, respeitando uma lógica na complexidade dos 

conteúdos; • o estímulo ao desenvolvimento do espírito crítico e analítico, preparando os 

estudantes para a resolução dos problemas enfrentados na atuação profissional; • a 

graduação entendida como etapa de construção das bases para o desenvolvimento do 

processo de educação continuada. 

Ainda nesta perspectiva, impõe-se no plano operacional que a estrutura curricular 

desenhada implique em: • incentivar o trabalho em grupo e a formação de equipes 

interdisciplinares; • incentivar a aquisição e assimilação de conhecimentos de forma 

interdisciplinar; • fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 
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individual e coletiva, assim como a monitoria, os estágios e a participação em atividades de 

extensão; • estimular práticas de estudo que promovam a autonomia intelectual. 

a) Política de Ensino: O PPC do Curso de Engenharia Mecânica da UI adota como Política de 

Ensino uma concepção da estrutura curricular fundamentada em metodologia de ensino que 

articule o ensino, a pesquisa e a extensão. Ensino, pesquisa e extensão são atividades 

básicas do universo acadêmico, configurando-se distintamente, dadas as suas 

especificidades, porém idealmente articuladas. Essas atividades referem-se a tratamentos e 

dimensões do conhecimento, no sentido de sua produção, compreensão, socialização e 

democratização. A Política de Ensino deve ser centrada no aluno, tendo o professor como 

mediador e facilitador do processo de aprendizagem; 

b) Política de Extensão: O PPC do Curso de Engenharia Mecânica da UI, para atender à 

Política Institucional de Extensão, prevê que a extensão e ações comunitárias possibilitam 

socializar e democratizar o conhecimento, firmando compromissos de responsabilidade 

social, como um exercício de cidadania e, para tanto, elegeu princípios e políticas de ação 

comunitária: • tornar socialmente relevante o conhecimento produzido dentro do espaço 

acadêmico; • oferecer condições para os profissionais traduzirem para o campo operativo os 

conhecimentos que vêm produzindo; • criar instrumentos que interpretem o contexto 

histórico-cultural, mediante compromisso com as lutas de transformação social e cultural, 

com foco na construção da cidadania e priorização de segmentos da população excluída; • 

estabelecer parcerias com segmentos da sociedade, visando à contribuição para seu 

processo organizativo e a diminuição das desigualdades sociais, econômicas e políticas, 

favorecendo a transformação social; • formar e incentivar grupos de estudos, pesquisa e 

extensão que elaborem projetos eficazes, por meio da sistematização dos dados da 

realidade; • participar de eventos sociais e filantrópicos visando a atingir as comunidades 

carentes e na luta pela cidadania; • manter contatos com entidades de financiamento de 

projetos e serviços à coletividade; • Incentivar a participação dos docentes e membros da 

comunidade nos projetos de extensão e de ação comunitária; • desenvolver processos de 

avaliação continuada dos projetos extensionistas e de ação comunitária e manter o registro 

de dados necessários ao suporte, acompanhamento, avaliação e divulgação das atividades 
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comunitárias; • o estímulo ao desenvolvimento de conteúdos integradores e essenciais por 

intermédio de processos interdisciplinares. 

c) Política de Pesquisa/IC: Prevista no PPC do Curso de Engenharia Mecânica da UI, a 

pesquisa/IC caracteriza-se como um modo de produção de conhecimentos, regido por 

critérios de legitimidade científicos e institucionais. A pesquisa é atividade desenvolvida 

pontualmente nas diversas disciplinas e atividades do curso, mediante orientação dos 

respectivos professores, e de projetos específicos, desenvolvidos pelos docentes e discentes 

nos níveis exigidos pela comunidade acadêmica. A Instituição incentiva e propõe programas 

de Iniciação Científica (PINC), Programa Institucional de Pesquisa Docente (PIPED) e 

programa de educação continuada através dos cursos de pós-graduação lato e stricto sensu. 

O ensino, enquanto processo de compreensão e socialização do acervo cultural e científico 

sistematizado da humanidade, necessita da pesquisa para oxigenação, revigoramento e 

atualização. O ensino sem a pesquisa corre o risco de estagnação e reprodução de um 

conhecimento descontextualizado e acrítico.  

 
 
 
1.3 Objetivos do Curso 
 

Objetivos gerais: 

 Formar profissionais aptos a desenvolver, de forma plena e inovadora, atividades na 

área de Engenharia, fornecendo aos futuros profissionais a formação específica para a 

utilização correta das técnicas necessárias às suas funções; 

 Capacitar para o mercado de trabalho este profissional dotando-o de habilidades 

técnicas e conhecimentos específicos, aliados à moderna visão do mercado 

contemporâneo, desenvolvendo e aperfeiçoando um perfil empreendedor, criativo e 

dinâmico; 

 Desenvolver competência profissional para a formação na área de Engenharia, 

compreendendo ao seu final a Graduação, com a titulação de Bacharel em Engenharia 

Mecânica. 

Objetivos específicos: 
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  Formar um profissional global e pluralista com formação multidisciplinar; 

  Preparar profissionais capacitados a exercer todas as funções clássicas da Engenharia 

Mecânica como prevenir, planejar, calcular, projetar, organizar, comandar, gerenciar, 

controlar, etc.; 

  Formar profissionais criativos, inovadores, líderes, empreendedores e que tenham visão 

de futuro; 

 Preparar profissionais capazes de contribuir para o desenvolvimento de novos modelos 

empregáveis à profissão; 

  Formar profissionais com sólida formação humanística e consciente do seu papel social. 

Busca-se, portanto, formar profissionais para atuar baseando-se numa formação que 

supera a tradição pedagógica tecnicista caracterizada pela separação do saber / fazer e da 

teoria / prática. O foco é abrir novos enfoques metodológicos e tecnológicos, numa proposta 

de trabalho atualizada, dinâmica e contextualizada nas demandas sociais e de mercado, com 

o propósito de dotar os egressos das seguintes habilidades, competências gerais e 

competências profissionais específicas: 

Habilidades e competências gerais: (Art. 4º da Resolução CNE/CES Nº 11, de 11 de março de 

2002) 

 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; 

 Atuar em equipes multidisciplinares; 

 Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissional; 

 Avaliar o impacto das atividades da Engenharia no contexto social e ambiental; 
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 Avaliar a viabilidade econômica de projetos de Engenharia; e, 

 Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Competências Profissionais Específicas: (Resolução CONFEA) 

1.  Gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica; 

2.  Coleta de dados, estudo, planejamento, projeto, especificação; 

3.  Estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental; 

4.  Assistência, assessoria, consultoria; 

5.  Direção de obra ou serviço técnico; 

6.  Vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria, 

arbitragem; 

7.  Desempenho de cargo ou função técnica; 

8.  Treinamento, ensino, pesquisa, desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, 

divulgação técnica, extensão; 

9.  Elaboração de orçamento; 

10.  Padronização, mensuração, controle de qualidade; 

11.  Execução de obra ou serviço técnico; 

12.  Fiscalização de obra ou serviço técnico; 

13.  Produção técnica e especializada; 

14.  Condução de serviço técnico; 

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

16.  Execução de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; 

17.  Operação, manutenção de equipamento ou instalação; 

18.  Execução de desenho técnico. 

 
 
 
1.4 Perfil profissional do egresso 
 
O perfil desejado dos egressos do Curso de Engenharia Mecânica da Universidade de Itaúna 

foi concebido a partir das orientações definidas no PPI, nas DCN e nas recomendações 

elaboradas pelo CONFEA, que estabelecem a formação do profissional capacitado, tendo em 
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vista as peculiaridades da contemporaneidade, o mercado de trabalho e as mudanças 

socioeconômicas e tecnológicas. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Engenharia 

(Resolução CNE/CES 11, de 11/03/2002), deverá ser observado como perfil do formando 

egresso/profissional o engenheiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, 

capacitado a absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e 

criativa na identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, 

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

às demandas da sociedade.  

O egresso do Curso deverá apresentar uma visão interdisciplinar, ao integrar as disciplinas 

de conteúdo básico, profissionalizantes e específicos, abraçando no desempenho 

profissional conhecimentos de ciência jurídica, economia, ética, filosofia, sociologia, dentre 

outros conhecimentos de fundamentação humanística, uma vez que a engenharia existe 

para solucionar os problemas do homem. 

Seu perfil deverá ser de um profissional:  

I. Capaz de reconhecer o conhecimento adquirido e competente para compreender a 

necessidade do conhecimento sistêmico em Engenharia Mecânica;  

II.  Apto para aplicar os conceitos teóricos nas situações reais que se apresentarem;  

III. Consciente de seu papel na sociedade em que se insere, atuando de maneira ética, 

competente, solidária e crítica no desempenho profissional; e 

IV. Capaz de estabelecer a relação entre teoria e prática, configurando-se como um 

profissional com competências e habilidades para atuar no campo da Engenharia 

Mecânica, mediante qualificação em especializações e cursos de pós-graduação. 

Ainda de acordo com as DCN/2002, art. 5º, o Curso de Engenharia Mecânica da Universidade 

de Itaúna possui um projeto pedagógico construído coletivamente e que demonstra como o 

conjunto das atividades previstas garantirá o perfil desejado do egresso e o desenvolvimento 

das competências e habilidades esperadas. Além disso, ênfase será dada à necessidade de 

redução do tempo em sala de aula, favorecendo o trabalho individual e em grupo dos 

estudantes. 

Quanto às competências e habilidades gerais e competências profissionais específicas 
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pretendidas para o egresso, ver o disposto no tópico 1.3 – Objetivos do Curso, deste 

documento. 

O Curso oferece um rol de disciplinas/atividades que possibilitam o ingresso do aluno no 

mercado de trabalho, de forma mais completa. A Matriz Curricular foi elaborada com o 

objetivo de inovar e incluir disciplinas que proporcionem ao futuro profissional uma base 

sólida e ampla de conhecimentos específicos em Engenharia Mecânica, em todo o seu 

contexto. 

Para os estudantes portadores de deficiência, os componentes curriculares serão, sempre 

que necessário, flexibilizados – em termos de conteúdo, carga horária e outros aspectos – de 

forma a possibilitar, na medida do possível, adequação entre o perfil desejado para inserção 

no mercado de trabalho e as características dadas pela especificidade da necessidade 

especial, observadas as diretrizes da Política de Acessibilidade e Inclusão da Universidade de 

Itaúna, parte integrante do Projeto Pedagógico do Curso. 

Para o acompanhamento dos egressos, a Instituição conta com um programa de 

acompanhamento próprio, cujas atividades possibilitam a continuada avaliação do curso, 

pelo desempenho profissional dos ex-alunos, viabilizando adicionalmente a participação dos 

mesmos em atividades de extensão promovidas pela ação universitária. 

São objetivos específicos do programa: 

• Avaliar o desempenho do Curso com relação ao mercado de trabalho, pelo 

acompanhamento do desenvolvimento profissional dos ex-alunos; 

• Manter registros atualizados de alunos egressos; 

• Promover intercâmbio entre ex-alunos; 

• Promover encontros, cursos de extensão, reciclagens e palestras direcionadas a 

profissionais formados; 

• Condecorar egressos que se destacam nas atividades profissionais. 

Toda a política de egressos da Instituição está calcada na possibilidade de potencializar 

competências e habilidades em prol do desenvolvimento qualitativo de sua oferta 

educacional. O Curso pretende lidar com as dificuldades de seus egressos e colher 

informações de mercado, visando a formar profissionais cada vez mais qualificados para o 

exercício de suas atribuições. 
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O programa de acompanhamento de egressos tem estrutura de funcionamento regular, 

constituída por professores e profissionais da área administrativa da Universidade, voltados 

para o devido fim. 

Em conformidade com as normas em vigor, em especial a Lei nº 13.168, de 06/10/2015, o 

art. 99 da Portaria Normativa nº 23, de 21/12/2017, alterada pela Portaria Normativa nº 

742, de 02/08/2018, são assegurados aos docentes e discentes o acesso às informações 

acadêmicas, aí incluídos, dentre outras, o ato autorizativo do curso, os nomes dos dirigentes 

da IES e do coordenador do curso, os dados do corpo docente, a infraestrutura para o curso, 

o resultado das últimas avaliações externas, o valor das mensalidades e a forma do seu 

reajuste, além do conhecimento do PPC. Tais informações são disponibilizadas por meio de 

cartazes afixados em locais de fácil visualização no prédio onde funciona o curso, na 

Biblioteca Central e no site da Instituição. 

Dessa forma, e considerando o potencial da região e do seu entorno, é promissor o futuro 

profissional do egresso do Curso de Engenharia Mecânica da Universidade de Itaúna. 

. 

 

 

1.5 Estrutura curricular 

 

I - MATRIZ CURRICULAR: 

1º período: Introdução à Engenharia/38h; Cálculo Integral e Diferencial I/114h; Geometria 

Analítica e Álgebra Vetorial/76h; Química Instrumental/76h; Química Experimental/38; 

Informática e Computação/76h; Desenho Mecânico I/38h;  

2º período: Álgebra Linear/76h; Cálculo Integral e Diferencial II/76h; Física I (Mecânica)/76h; 

Física II (Eletromagnetismo)/76h; Física Experimental/38h; Desenho Mecânico II/76h;  

3º período: Cálculo Integral e Diferencial III/76; Física III (Térmica)/76h; Desenho Mecânico 

III/38h; Cálculo Numérico/76h; Estatística/76h; Sociologia/38h; Carga Optativa/38h; 

4º período: Mecânica dos Fluidos/76h; Termodinâmica I/38h; Materiais de Construção 

Mecânica/76h; Laboratório de Materiais de Construção Mecânica/38h; Mecânica I/76h; 

Eletrotécnica/38h; Eletrotécnica Experimental/38h; 
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5º período: Mecânica dos Fluidos II/76h; Resistência dos Materiais I/76h; Tecnologia 

Mecânica/38h; Mecânica II/76h; Termodinâmica II/76h; Ciências do Ambiente/38h; 

6º período: Resistência dos Materiais II/76h; Usinagem/76h; Usinagem Prática/76h; 

Máquinas Termo-Hidráulicas de Fluxo/76h; Processos de Fabricação I/76h; Soldagem/38h; 

Laboratório de Soldagem/38h; Estágio Supervisionado/160h; 

7º período: Elementos de Máquinas I/76h; Processos de Fabricação II/38h; Hidráulica 

Pneumática Industrial/76h; Máquinas Termo-Hidráulicas de Deslocamento/76h; 

Automação/76h; Gestão Empresarial I/38h; 

8º período: Manutenção/76h; Elementos de Máquinas II/76h; Máquinas de Levantamento e 

Transporte/76h; Gestão da Qualidade/38h; Transferência de Calor Aplicada/76h; Carga 

Optativa/38h; Trabalho de Curso I/40h; 

9º período: Gestão Empresarial II/76h; Instalações e Projetos Industriais/76h; Projetos 

Mecânicos/76h; Trabalho de Curso II/80h; Carga Optativa/76h; 

 

Disciplinas Optativas: Libras - Língua Brasileira de Sinais/38h; Língua Portuguesa/38h; 

Metodologia Científica/38h; Psicologia do Trabalho/38h; Tópicos Especiais em Engenharia 

Mecânica/38h; Tópicos Especiais I/38h; Tópicos Especiais II/76h; 

Ao Longo do Curso: Atividades Complementares/162h; 

 

II – FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR: dá-se, basicamente: nas Práticas Pedagógicas Inovadoras; 

nas Atividades Complementares, onde o aluno constrói seu conhecimento de forma 

diferenciada; nas Atividades Práticas Supervisionadas (Res. CNE/CES nº 3/2007); nas 

disciplinas optativas, com temas específicos da Engenharia Mecânica e de outras áreas, 

concebidas para privilegiar a flexibilização, a interdisciplinaridade e o desenvolvimento de 

habilidades e competências gerais específicas; na inclusão de pré-requisitos somente onde 

estritamente necessário; no aproveitamento de disciplinas equivalentes, anteriormente 

cursadas com aprovação; nos estágios extracurriculares. 

 

III - INTERDISCIPLINARIDADE: A Política de Ensino da IES privilegia a formação por 

competências e habilidades. Estrutura a concepção curricular para favorecer a flexibilidade e 
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a interdisciplinaridade; investe em projetos alinhados com a identidade e com a missão 

institucional; fomenta a inovação, a produção do conhecimento e a participação nas 

atividades e compromissos da comunidade acadêmica. Tais aspectos são expressos no PPC, 

na medida em que os componentes curriculares promovem o desenvolvimento integral e 

interdisciplinar do aluno.  

 

IV – ACESSIBILIDADE: A Política de Acessibilidade da IES é baseada na Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC-2008), nos Referenciais de 

Acessibilidade na Educação Superior e a Avaliação in loco do SINAES (MEC/INEP – 

julho/2013) e na Lei nº 13.146/2015. O programa visa a assegurar, dentre outras, a 

acessibilidade pedagógica e atitudinal: 

Acessibilidade atitudinal: além de outras providências para a remoção de barreiras impostas 

por preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações, foi implantada a Política de 

Combate à Intimidade Sistemática (Bullying, Lei nº 13.185/2015), assim como a Política 

Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 

12.764/2012).  

Acessibilidade pedagógica: inexistem barreiras nas metodologias e técnicas de estudo. A 

acessibilidade pedagógica implantada reflete a forma como os professores concebem 

conhecimento, aprendizagem, avaliação e inclusão educacional.  

Ressalte-se que todos os prédios da Instituição são dotados de banheiros adaptados, rampas 

e elevadores, bebedouros e telefones públicos adaptados e vagas privativas. Assegura-se 

atendimento prioritário, imediato e diferenciado para utilização, com segurança e 

autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos, das edificações, dos 

serviços de transporte, dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

A Biblioteca está dotada de rampas antiderrapantes com inclinações, barras de proteção, 

piso cerâmico e granito. Possui elevador para acesso aos vários níveis do prédio e dois 

sanitários devidamente adaptados para cadeirantes. Para indicar caminhos preferenciais de 

circulação e oferecer segurança e autonomia no deslocamento das pessoas com deficiência 

visual ou com baixa visão, foi instalada a sinalização tátil no piso da Biblioteca. Foram 
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instalados, ainda, dois bebedouros especiais e um computador em altura acessível para 

consulta ao acervo. A largura livre nos corredores entre as estantes de livros obedece às 

recomendações da NBR 9050:2015 para atender às necessidades de espaço para circulação 

e manobra de cadeiras de rodas.  

A IES, sempre que necessário, disponibiliza programas, instalações e equipamentos especiais 

para os portadores de deficiência auditiva, visual e outras. Como exemplos, citamos os 

seguintes, existentes/instalados na Biblioteca Central, entre outros: NAI - Núcleo de Apoio à 

Inclusão; teclados em Braille; alfabeto magnético e alfabeto vazado em Braille; lupas 

eletrônicas; impressoras em Braille.  

 

V - COMPATIBILIDADE DA CARGA HORÁRIA TOTAL (EM HORAS): a carga horária total do 

Curso é de 4.014 horas, compatibilizando-se assim com a Resolução CNE/CES nº 2/2007. 

 

VI - ARTICULAÇÃO DA TEORIA COM A PRÁTICA: o PPC, no intuito de facilitar o processo 

global, fortalece a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e 

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

Sem uma prática prolongada, supervisionada e crítica, não existem possibilidades para uma 

boa formação profissional. Durante a graduação, deve-se possibilitar ao estudante trabalhar 

nos espaços profissionais e identificar as condições e demandas na área da engenharia 

mecânica, através dos quais a teoria possa ser verificada e consolidada. Outros campos da 

prática são as atividades previstas nas próprias unidades educacionais.  

 

 

 

1.6 Conteúdos curriculares 

 

O perfil desejado para o profissional egresso do Curso está em consonância com o proposto 

pela Resolução CNE/CES nº 11/2007, ou seja, o engenheiro com formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva. No currículo, a capacidade de atuar em todos os níveis da 

Engenharia Mecânica é vivenciada através da articulação das disciplinas dos Núcleos de 
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Conteúdos Básicos, dos Conteúdos Profissionalizantes e dos Conteúdos Específicos, sendo 

assegurada no estágio supervisionado a compreensão da realidade social, cultural e 

econômica do seu meio, dirigindo a atuação para a transformação da realidade em benefício 

da sociedade. O currículo mostra a interligação das questões sociais, culturais, econômicas e 

ambientais no panorama da engenharia e na região de abrangência de Itaúna. O exercício da 

engenharia mecânica, com base no rigor científico e intelectual, é incentivado desde os 

primeiros períodos do curso, nos quais o estudante aprende a aprender e, ao mesmo tempo, 

passa a se reconhecer como sujeito da sua própria formação. É, ainda, estimulado a 

desenvolver atividades de pesquisa e extensão a serem desenvolvidos ao longo do curso. O 

Trabalho de Curso, submetido aos rigores científicos para a obtenção do título profissional, 

finaliza essa característica. A disposição dos conteúdos atende ao enfoque central atribuído 

a cada semestre letivo, respeitando as competências e as habilidades do estudante, com 

reflexo no perfil desejado do egresso. O Curso de Engenharia Mecânica da Universidade de 

Itaúna apresenta-se com um projeto pedagógico centrado no aluno como sujeito da 

aprendizagem e apoiado no professor como facilitador do processo de ensino e 

aprendizagem. O segundo conceito chave do modelo pedagógico aqui apresentado é o de 

“aprender fazendo”, que propõe a mudança da sequência clássica teoria/prática para o 

processo de produção do conhecimento que ocorre de forma dinâmica, através da ação-

reflexão-ação. Na realidade, pretende-se conjugar o enfoque pedagógico que melhor 

desenvolva os aspectos cognitivos da educação (aprender a aprender), com o enfoque que 

permite o melhor desenvolvimento das habilidades psicomotoras e de atitudes (aprender 

fazendo). A estrutura e conteúdos curriculares propostos resultam da experiência 

acumulada no âmbito nacional e internacional no campo da engenharia e se apresentam em 

plena consonância com a missão e com o objetivo principal da Universidade de Itaúna, qual 

seja o de oferecer aos estudantes uma boa qualificação profissional, humanística e científica, 

condizente com as DCN para os Cursos de Engenharia. Deverão, ainda, contribuir para a 

compreensão, interpretação, preservação, reforço, fomento e difusão das culturas nacionais 

e regionais, internacionais e históricas, em um contexto de pluralismo e diversidade cultural. 

A capacitação em habilidades será realizada nos laboratórios e no campo do Estágio 

Supervisionado do Curso.  
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As atividades práticas em laboratórios serão distribuídas no decorrer do Curso, associadas 

aos temas e conteúdos curriculares. 

Na organização dos conteúdos foram observados os 6 passos do Planejamento Curricular: 1 

– Identificação das necessidades dos aprendizes e onde se pretende chegar; 2 – definição 

das competências que devem ser desenvolvidas e adquiridas durante e ao final da 

experiência educacional; 3 – descrição das competências na forma de resultados esperados 

e objetivos específicos; 4 – garantia de oportunidades de aprendizagem; 5 – determinação 

dos métodos de avaliação do estudante; 6 – estabelecimento de como a experiência 

educacional será avaliada e melhorada. 

No início de cada componente curricular, professores e estudantes devem rever o currículo 

proposto e ter clareza sobre objetivos de aprendizagem, estratégias de ensino, métodos de 

avaliação do desempenho esperado (conhecimento, habilidades e atitudes) e como o 

componente curricular será avaliado e melhorado. Os Planos de Ensino/Aprendizagem a 

serem entregues aos estudantes antes do início de cada semestre deverão incorporar todas 

as variáveis previstas e conterão os seguintes elementos obrigatórios: nome da disciplina; 

carga horária em horas, objetivos de aprendizagem, habilidades e competências a serem 

desenvolvidas em conformidade com as DCN do curso; bibliografia fundamental (básica e 

complementar) e atividades de aprendizagem contextualizadas sempre que possível com as 

necessidades loco regionais. 

A atualização dos conteúdos curriculares é de competência do NDE, conforme estabelece a 

Resolução CNE/CES nº 01, de 10/07/2007, assim como a atualização constante dos PPC. 

A carga horária prevista para as disciplinas é executada à luz do que estabelece a Resolução 

CNE/CES nº 3/2007, envolvendo as preleções e aulas expositivas e as Atividades Práticas 

Supervisionadas. 

A forma de atualização e utilização efetiva da biblioteca fundamental (básica, complementar 

e periódicos) se processa conforme a Política de Aquisição, Expansão, Atualização e 

Desenvolvimento de Coleções Bibliográficas, planejada de acordo com as metas e objetivos 

da Universidade de Itaúna, estabelecidos no PDI. A aquisição e atualização do acervo é o 

processo que integra a tomada de decisão na seleção do material, agregando novas obras às 

coleções por meio de compra, permuta ou doação, preponderando sempre a satisfação e 
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necessidade do usuário. As atividades de aquisição e atualização envolvem os seguintes 

critérios: atendimento aos programas de disciplinas conforme as bibliografias básicas e 

complementares indicadas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) ofertados pela 

Instituição; solicitação dos professores; quantidade de alunos matriculados por disciplinas; 

volume de consultas e empréstimos de materiais; níveis dos programas acadêmicos; linhas 

de pesquisas; suporte aos programas de extensão; atendimento ao corpo docente, discente 

e administrativo; atendimento às obras de formação complementar, contribuindo para a 

aquisição de conhecimento; assinatura de periódicos especializados. 

Os requisitos legais são trabalhados de forma transversal, contínua e permanente nas 

Atividades Complementares, nas Atividades Práticas Supervisionadas, nas disciplinas dos 

núcleos básico e profissionalizante e, mais especificamente: I. Política de educação em 

relações étnico-raciais e ao ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena - 

na disciplina “Sociologia”; II. Políticas de educação ambiental - na disciplina “Ciências do 

Ambiente”; III - Políticas de educação em direitos humanos – nas disciplinas “Psicologia do 

Trabalho” e “Tópicos Especiais”; IV - Acessibilidade – ver item IV do tópico anterior (1.5). 

Ainda: a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista, instituída pela Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, está devidamente 

regulamentada no âmbito da Universidade de Itaúna, e é parte integrante do Projeto 

Pedagógico do Curso.  São asseguradas, pela IES, medidas de conscientização, prevenção, 

diagnose e combate à violência sistemática (bullying), na forma da Lei nº 13.185/2015). 

 
 
 
1.7 Metodologia  
 

Compete à Universidade de Itaúna a busca da excelência na formação de profissionais 

comprometidos com a vida e com a transformação social. Essa meta reflete o exposto no 

Projeto Institucional e orienta a organização curricular dos Projetos Pedagógicos de Cursos.  

Ao buscar a excelência, a Instituição se empenha na formação de profissionais aptos a reunir 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais para resolver problemas, buscando 
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soluções comprometidas com a preservação da vida e a transformação social baseada na 

ética.  

Isso significa que não basta o aprender a fazer. A tomada de decisão para a solução de 

qualquer problema precisa ser um ato intencional apoiado em sólidos conhecimentos 

científicos. O profissional precisa saber o porquê de fazer desta maneira e não de outra. Há 

que ter a compreensão, cada vez maior, do processo no qual está envolvido e atuar nesse 

processo com crescente grau de autonomia intelectual.  

Como materializar este discurso na escolha das metodologias de ensino? 

O ensino deve ser focado no aluno. A questão é buscar como o aluno aprende, como o aluno 

agrega na sua formação as diferentes formas de conteúdos que a Instituição trabalha e 

orienta para a formação do profissional com o perfil pretendido. 

Os conteúdos conceituais formam toda a base científica. Esses conteúdos serão trabalhados 

nas atividades com os professores em salas de aulas e laboratórios, através de aulas 

expositivas, trabalhos individuais e em grupos, seminários, visitas técnicas, Atividades 

Complementares e outras atividades de integração interdisciplinar.  

Os conteúdos procedimentais serão trabalhados nos laboratórios específicos, nos estágios 

supervisionados, nas práticas voltadas para a formação profissional, nos quais cada técnica a 

ser empregada será analisada, discutida e observada nos seus mais variados aspectos. 

Os conteúdos atitudinais perpassarão todo o processo de formação do aluno, orientando a 

construção ética pretendida para os egressos. 

A metodologia de ensino desenvolvida no Curso está profundamente baseada na interação 

entre reflexão teórica e vivência profissional, que visa a levar o aluno a desenvolver as 

habilidades de compreensão, análise, comparação e síntese das informações, gerando 

autonomia para propor soluções baseadas em análises críticas.  

Esses aspectos estão em consonância com a concepção do Curso, que se pauta na 

construção do conhecimento, enfatizando-se o “aprender a aprender”: o discente deixa de 

ser um “consumidor” passivo de conhecimentos e informações transmitidas pelos docentes 

e passa a ser o construtor de seu conhecimento, de forma crítica e reflexiva, tendo o 

docente como um mediador desse processo de ensino-aprendizagem.  
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Segundo Paulo Freire (in Pedagogia da Autonomia, 1996), “não há docência sem discência, 

as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à 

condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina 

ao aprender”. 

Para tanto, serão adotadas as seguintes práticas didático-pedagógicas, dentre outras: 

 Aulas teóricas com exposições dialogadas problematizadas e contextualizadas; 

 Apresentação de seminários, mesas redondas e debate; 

 Trabalhos individuais, em grupos e seminários que levem o aluno a ser sujeito 

do processo de ensino-aprendizagem, tendo o professor como o facilitador 

desse processo, favorecendo a discussão coletiva e as relações interpessoais; 

 Visitas técnicas; 

 Elaboração e participação em projetos de iniciação científica e extensão; 

 Realização de pesquisas bibliográficas e empíricas com cunho científico; 

 Programa de monitoria; 

 Desenvolvimento do estágio curricular supervisionado; 

 Participação em eventos científicos promovidos pela Universidade de Itaúna; 

 Participação em atividades solicitadas pela sociedade e em atividades 

desenvolvidas na comunidade; 

 Práticas pedagógicas inovadoras; 

 Trabalho de curso; e, 

 Atividades complementares.  

A organização das disciplinas e das atividades ao longo do curso favorece ao aluno o alcance 

dos objetivos propostos, assim como a aquisição das competências e habilidades gerais e 

competências profissionais específicas desejadas para o egresso (DCN e Resolução CONFEA), 

distribuídas nos seguintes núcleos de conteúdos essenciais para o curso de graduação em 

Engenharia Mecânica: 

I - Núcleo de Conteúdos Básicos: Cálculo Integral e Diferencial I, II e III; Geometria Analítica e 

Álgebra Vetorial; Química Instrumental; Química Experimental; Informática e Computação; 

Álgebra Linear; Física I (Mecânica), Física II (Eletromagnetismo) e Física III (Térmica); Física 

Experimental; Cálculo Numérico; Estatística; Sociologia; Ciências do Ambiente; Libras - 
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Língua Brasileira de Sinais (optativa); Língua Portuguesa (optativa); Metodologia Científica 

(optativa); Psicologia do Trabalho (optativa); Tópicos Especiais I e II (optativas);  

II - Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes: Mecânica dos Fluidos I e II; Termodinâmica I; 

Materiais de Construção Mecânica; Mecânica I; Eletrotécnica; Tecnologia Mecânica; 

Máquinas Termo-Hidráulicas de Fluxo; Processos de Fabricação I; Gestão Empresarial I e II; 

Gestão da Qualidade; 

III – Núcleo de Conteúdos Específicos: Desenho Mecânico I, II e III; Introdução à Engenharia; 

Laboratório de Materiais de Construção Mecânica; Eletrotécnica Experimental; Resistência 

dos Materiais I e II; Mecânica II; Usinagem; Usinagem Prática; Soldagem; Laboratório de 

Soldagem; Estágio Supervisionado; Elementos de Máquinas I e II; Processos de Fabricação II; 

Hidráulica Pneumática Industrial; Máquinas Termo-Hidráulicas de Deslocamento; 

Automação; Manutenção; Máquinas de Levantamento e Transporte; Transferência de Calor 

Aplicada; Trabalho de Curso I e II; Instalações e Projetos Industriais; Projetos Mecânicos; 

Tópicos Especiais em Engenharia Mecânica. 

As políticas de acessibilidade têm uma abordagem contínua e transversal, em todo o 

processo, conforme detalhado no item 1.5.  

  

 
 
1.8 Estágio curricular supervisionado 
 
 
Estágio Supervisionado é o conjunto das atividades de ensino-aprendizagem relacionadas ao 

meio social, profissional, cultural e didático-pedagógico, proporcionadas ao aluno pela 

participação em situações reais de vida e trabalho, realizado na comunidade em geral e junto a 

pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

A Lei nº 11.788, de 25-09-2008, constitui-se no ponto de partida para a regulamentação dos 

estágios nas Empresas e nas Instituições de ensino, estabelecendo claramente as obrigações 

destas últimas em relação aos estágios de seus educandos. 

Todo estágio é uma atividade curricular, com caráter pedagógico, pressupondo sua 

integração ao processo curricular. Em consequência, deve ter acompanhamento efetivo por 
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um professor orientador da Instituição e por supervisor da parte concedente, comprovado 

por vistos nos relatórios das atividades apresentados periodicamente pelo educando. 

O estágio do Curso de Engenharia Mecânica consiste no exercício prático em diversas áreas 

de atuação do profissional, com o objetivo de preparar o estudante em sucessivas etapas 

dentro de sua formação progressiva.  

Essa atividade visa a atender a Resolução nº 11 (CNE/CES, 2002), Art. 7º das Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia. Nela será assegurada a 

supervisão direta da IES, através de relatórios técnicos e acompanhamento individualizado 

durante a realização da atividade.  

O curso de Engenharia Mecânica busca garantir a permanente articulação entre teoria e 

prática, levando em conta as características particulares e específicas de cada componente 

curricular, de modo que a formação profissional seja perpassada por essa relação, sendo 

este um dos principais eixos considerados na construção do Projeto Pedagógico do Curso. 

O Estágio Supervisionado obedece a regulamento específico discutido e elaborado pelo NDE 

e aprovado pelo Colegiado de curso. 

O Estágio Supervisionado é atividade obrigatória integrante da matriz curricular do Curso de 

Engenharia Mecânica e objetiva: 

 Viabilizar a integração e o confronto da teoria acadêmica com a prática; 

 Possibilitar ao graduando o aperfeiçoamento, em termos formativos e 

informativos, para uma melhor atuação social e profissional; 

 Efetivar pesquisas ligadas à área de formação e atuação, de forma a possibilitar 

uma profissionalização mais crítica e comprometida com as questões e os 

problemas da área profissional; 

 Promover o intercâmbio entre o campo de estágio e a Universidade de Itaúna; 

e, 

 Oportunizar o questionamento, a reavaliação e a reformulação do projeto 

pedagógico do curso. 

No intuito de garantir as múltiplas aprendizagens e concretizar a integração entre teoria e 

prática, a Universidade de Itaúna oportuniza parcerias com instituições públicas e privadas 

da área de formação, sendo esses espaços utilizados para observação e vivência teórico-
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práticas, contribuindo assim para a formação do acadêmico e para o desenvolvimento do 

Estágio Curricular. Como indica o relatório da UNESCO/1998, as aprendizagens pilares da 

educação para as próximas décadas devem levar o profissional do século XXI a aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser, o que o conduzirá a 

uma atuação não meramente técnica, mas também intelectual e política. 

No curso de Engenharia Mecânica, o Estágio Supervisionado com 160 (cento e sessenta) 

horas será executado a partir do 6º período e terá os seguintes objetivos específicos: 

I.  Aplicação do conteúdo teórico em situações práticas; 

II.  Consolidar os desempenhos profissionais desejados; 

III.  Estimular o raciocínio crítico do aluno diante de situações reais; 

IV.  Avaliar o nível de conhecimento adquirido pelo aluno nas disciplinas; 

V.  Aferir e estimular a responsabilidade profissional do aluno; e, 

VI.  Orientar e cobrar do aluno uma postura ética no exercício do curso e de sua 

profissão. 

  

Espaços Educacionais: 

Para a realização do Estágio Supervisionado, o aluno do curso de Engenharia Mecânica 

buscará a participação em empresas publicas e/ou privadas da área de engenharia mecânica 

conveniadas com a Universidade de Itaúna.  Os acadêmicos serão ainda estimulados a 

realizar estágio em múltiplas áreas de especialização da engenharia, de acordo com seus 

próprios interesses profissionais, e em consonância com o objetivo do curso de formar um 

profissional global e pluralista com formação multidisciplinar. 

 

Acompanhamento e Avaliação:  

O acompanhamento e a avaliação do Estágio Supervisionado serão realizados por 

meio da elaboração e da apresentação de relatórios, observados os termos do Regulamento 

de Estágio Supervisionado, que preveem: 

I.  Frequência; 

II.  Pontualidade; 

III.  Dedicação; 



 

 

28 

 

IV.  Conhecimentos teóricos e práticos assimilados; 

V.  Habilidade de trabalhar em equipe; e, 

VI.  Ética e responsabilidade. 

 

Regulamentação 

O estágio supervisionado do Curso de Engenharia Mecânica da UI dispõe de regulamentação 

própria, na qual estão previstos as metodologias e os instrumentos de acompanhamento, 

avaliação e controle. Tal regulamentação é parte integrante do Projeto Pedagógico do Curso. 

 
 
 
1.9 Estágio curricular supervisionado – relação com a rede de escolas da 
Educação Básica 
 

NSA. 
 
 
 
1.10 Estágio curricular supervisionado – relação entre licenciandos, docentes 
e supervisores da rede de escolas da Educação Básica 
 

NSA. 
 
 
 

1.11. Estágio curricular supervisionado – relação teoria e prática 
 

NSA. 
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1.12. Atividades complementares 
 

As atividades complementares terão a finalidade de enriquecer o processo de ensino-

aprendizagem, privilegiando a complementação da formação social e profissional. 

Favorecem a flexibilidade e a interdisciplinaridade.  

O que caracterizará este conjunto de atividades é a flexibilidade de carga horária semanal, 

com controle do tempo total de dedicação do estudante no decorrer do curso, durante o 

semestre ou ano letivo, de acordo com o Parecer do CNE/CES nº 492/2001. 

Para configurar um profissional da Engenharia Mecânica comprometido com a realidade 

social, com a organização do setor e com a própria profissão, a Universidade de Itaúna 

propõe ações que integrem e propiciem transformações no pensar e fazer, implicando em 

um ensino de qualidade. 

Para tanto, visando a enriquecer e a complementar mais a sua formação, o aluno de 

Engenharia Mecânica será constantemente estimulado a participar de estudos e práticas 

independentes presenciais e/ou à distância, a saber: monitorias e estágios; programas de 

iniciação científica; programas de extensão; estudos complementares e cursos realizados em 

áreas afins. 

A essas atividades será adicionado também o estímulo para participação em seminários, 

jornadas, reuniões científicas, simpósios e congressos (com ou sem a apresentação de 

trabalhos científicos). Essa característica propicia a atualização constante do aluno, criação 

do espírito crítico e que conduz a uma maior busca pelo saber na graduação, ampliando 

práticas pedagógicas, articulando ensino/pesquisa/assistência/extensão e, 

consequentemente, integrando a graduação e a pós-graduação. Desse modo, podemos 

entender que as atividades complementares fortalecem a formação do profissional da 

Engenharia Mecânica, permitindo ao aluno aprimorar-se por meio de atividades que lhe 

despertam mais interesse.  

As Atividades Complementares deverão perfazer em torno de 5% da carga horária do 

currículo e possuem a característica de serem atemporais, respeitando o tempo de cada 

aluno, mantendo coerência com a proposta curricular institucional. Então, podem ser 

desenvolvidas durante todos os semestres, devendo estar completa até o final do curso de 
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graduação, sendo suas normas regulamentadas pela Política Institucional de Atividades 

Complementares, através do seu Regulamento próprio. 

Conscientes de que o conhecimento é produzido em diferentes e variados momentos, serão 

contempladas como atividades complementares no Curso de Engenharia Mecânica: 

1. Estudos de iniciação científica - caracteriza atividades de pesquisa científica 

desenvolvida pelo aluno ou grupo de alunos sob a orientação de um docente da UI, 

inseridos formalmente no programa de práticas investigativas. 

2. Participação em grupos de estudos - caracteriza atividades do aluno como membro 

formal de um grupo de estudo na área da engenharia mecânica. 

3. Participação em evento científico - caracteriza participação em congressos, seminários, 

simpósios e afins, promovidos por profissionais/grupos de profissionais, seja como 

ouvinte ou como comissão organizadora. 

4. Apresentação de trabalho em evento científico - contempla a apresentação de trabalho 

em evento científico promovido por profissionais/grupos de profissionais. 

5. Publicação de trabalho em revista científica - contempla publicação de estudo científico 

em revistas nacionais ou internacionais. 

6. Atividades de ensino - contempla aulas de temática pertinente à engenharia mecânica 

ministrada a outros profissionais da área, em período ou local além dos previstos na 

grade curricular formal. 

7. Participação em atividades de ensino - contempla participação em cursos, palestras e 

afins pertinentes à área da engenharia mecânica, em período ou local além dos 

previstos na grade curricular formal. 

8. Atividades voluntárias - atividades desenvolvidas regularmente junto à comunidade, não 

previstas na grade curricular formal. 

9. Estágio extracurricular - atividades pertinentes à área da engenharia mecânica, 

desenvolvidas em locais não contemplados na grade curricular formal. 

10. Visitas técnicas - caracterizadas por visitas a locais ou entidades de interesse da área 

da engenharia mecânica, não previstas na grade curricular formal. 

11. Monitoria - contempla atividades de monitoria regulamentadas pela Universidade 

em seus vários cursos, desenvolvidas pelo aluno durante a graduação. 
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12. Participação em atividades de estudo - caracterizada pela participação do aluno como 

membro regular de uma atividade complementar de estudo oferecida pela UI, visando a 

desenvolver habilidades específicas no discente.  

13. Participação em Cargos de Representação Estudantil - caracterizada pela participação 

como membro regular em exercício de mandato por eleição de seus pares em atividades 

do Diretório Acadêmico, Associação Atlética, Colegiados da UI, visando a desenvolver 

atitudes de liderança e de gestão de grupos na condução de projetos de interesse 

coletivo, e espírito voltado ao empreendedorismo; 

14. Outras hipóteses – contempla outras possibilidades não contempladas acima e 

previstas no Regulamento da Política Institucional de Atividades Complementares. 

Para reconhecimento e validação das atividades o aluno deverá comprovar, por meio de 

certificados de valor reconhecido, a sua atividade complementar, conforme disposto no 

Regulamento da Política Institucional.  

A matriz curricular do Curso de Engenharia Mecânica da UI estabelece uma carga horária 

total de 162 horas para as Atividades Complementares. 

Quanto à Avaliação das Atividades Complementares 

A avaliação das Atividades Complementares se dá de acordo com as regras estabelecidas na 

Política de Atividades Complementares da Universidade de Itaúna, conforme 

regulamentação constante do Manual de Registro das Atividades Complementares, 

documentos estes que integram o Projeto Pedagógico do Curso. De uma forma geral, o 

conjunto das Atividades Complementares será desenvolvido para que se atinja, 

comprovadamente, o parâmetro mínimo da carga horária prevista na respectiva matriz 

curricular, respeitados os limites máximos de carga horária estabelecidos para cada uma das 

diversas modalidades (iniciação científica, pesquisa orientada, eventos, visitas técnicas, 

atividades de extensão, monitoria, gestão ou representação estudantil, participação em 

cursos especiais e programas de aprendizagem ou aperfeiçoamento em informática, Libras, 

idiomas estrangeiros, dentre outras), podendo ser cumprido no âmbito da Universidade de 

Itaúna ou externamente, sob a forma de convênios, ajustes ou contratos. 
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1.13 Trabalho de conclusão de curso 
 

Na Universidade de Itaúna, o tradicional Trabalho de Conclusão de Curso, o TCC, tem a 

denominação de Trabalho de Curso - TC. A razão desta denominação semântica se deve ao 

fato de que há, no âmbito da Instituição, uma atenção no sentido de se criar uma cultura de 

que o trabalho seja desenvolvido ao longo do curso e não, necessariamente, ao seu final. 

Tendo em vista as inúmeras dificuldades relacionadas à elaboração e orientação das 

monografias associadas às questões éticas de compra de trabalhos prontos, ou de 

apresentação de trabalhos baixados via internet, a Universidade de Itaúna, através de 

resolução, regulamentou a questão da elaboração dos trabalhos de curso.  

Conforme detalhado a seguir, são várias as modalidades disponibilizadas ao aluno para que 

ele possa elaborar seu trabalho de curso: um artigo em revista científica com ISSN; livro ou 

capítulo de livro publicado; um produto como software ou equipamento; um projeto; e até 

uma monografia. Para qualquer opção do acadêmico, deve haver um projeto devidamente 

registrado na Coordenação do Curso e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, se for o 

caso de envolver pesquisas em seres vivos de um modo geral, humanos ou não.   

Até a primeira semana de cada semestre letivo, serão realizadas reuniões das Coordenações 

de Cursos com os respectivos alunos, com a presença de seus docentes, visando ao 

esclarecimento e à visibilidade dessa Política para os atores envolvidos no processo. 

 

Mecanismos de acompanhamento, de cumprimento e de registro dos Trabalhos de Curso 

O Trabalho de Curso – TC da Universidade de Itaúna é elaborado segundo Regulamento 

próprio, o qual se constitui num mecanismo institucionalizado não só de normatização do 

processo, como de segurança para a adequada orientação no desenvolvimento, 

acompanhamento efetivo, incluindo todos os procedimentos, até a sua avaliação final e 

retorno dos resultados para os acadêmicos. 

Na elaboração da Política do Trabalho de Curso da Universidade de Itaúna, houve a 

preocupação de considerar que o Trabalho de Curso deve ser atividade motivadora do 

processo de construção e de criação e que o seu desenvolvimento deve estar integrado 



 

 

33 

 

aos objetivos do curso, não se constituindo apenas em mais um item nos requis itos para 

a conclusão do curso. 

Na elaboração do projeto do Trabalho de Curso, o acadêmico deverá estar atento às 

observações de que ele deverá abordar tema pertinente à área do seu curso e ser 

desenvolvido sob supervisão estrita de um orientador. Também ficou estabelecido que as 

atividades desenvolvidas e/ou procedimentos envolvidos com a elaboração do Trabalho de 

Curso não poderão ser utilizadas simultaneamente como créditos para a integralização das 

Atividades Complementares ou para outro fim curricular. 

Estabeleceu-se, ainda, que para protocolizar o Trabalho de Curso, seu autor deverá estar 

regularmente matriculado a partir do penúltimo período de seu curso e já ter cursado a 

disciplina de Metodologia Científica ou similar. 

 

Meios de divulgação do Trabalho de Curso 

A divulgação de trabalhos de alunos na Universidade de Itaúna merece especial atenção e 

orientação por parte do corpo docente, de forma integrada pelos atores envolvidos. 

A Universidade de Itaúna cuida da divulgação de todas as realizações institucionais, no site 

e/ou portal institucional, como de remessa desse material para órgãos locais e regionais da 

mídia escrita, falada e televisiva. 

Dos instrumentos para a publicação dos trabalhos selecionados, bem como de docentes da 

Instituição, a Universidade de Itaúna conta com vários veículos, dentre os quais 

relacionamos: 

I. Revista da Universidade de Itaúna - Ciências Exatas, da Terra e Tecnológicas; 

II. Revista da Universidade de Itaúna - Ciências Físicas, Biológicas e da Saúde; 

III. Revista da Universidade de Itaúna - Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, 

Linguística, Letras e Artes; 

IV. Catálogo de Pesquisas Institucionais da Universidade de Itaúna; 

V. Catálogo de Extensão da Universidade de Itaúna.  

 

Relação aluno/professor na orientação do Trabalho de Curso 

Todos os docentes dos cursos da Universidade de Itaúna, em princípio, são envolvidos como 



 

 

34 

 

orientadores dos trabalhos de curso, cuja elaboração poderá envolver, entre outras, as 

experiências vivenciadas pelos acadêmicos nos Estágios Supervisionados em processo de 

construção do conhecimento. 

Como suporte, o preparo do trabalho de curso é controlado pela Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão da Universidade de Itaúna, que manterá cadastro de 

professores orientadores com suas linhas de pesquisa e orientação. 

Ainda como suporte, acadêmicos da Universidade de Itaúna poderão contar com o acesso à 

Internet na Biblioteca Central e nos Laboratórios de Computação, com os serviços de apoio 

da Biblioteca Central, inclusive o Serviço de Comutação Bibliográfica – COMUT, e das bases 

de dados organizadas pela mesma. 

Com os mecanismos institucionalizados de acompanhamento indicados, fica assegurado que 

os acadêmicos, quando do desenvolvimento dos seus Trabalhos de Curso, têm apoio e 

orientação adequada e que, depois da avaliação do trabalho de curso pelos professores, há 

retorno dos resultados aos alunos, possibilitando que os mesmos possam refletir sobre 

todos os aspectos envolvidos com este significativo e especial conteúdo curricular. 

No Curso de Engenharia Mecânica, o aluno realizará a elaboração do projeto do Trabalho de 

Curso, no qual deverá abordar tema pertinente à área do seu curso, e ser desenvolvido sob 

supervisão estrita de um orientador, obrigatoriamente componente do corpo docente da 

Universidade de Itaúna. 

 

Quanto à Avaliação de Trabalho de Curso: a Política de Trabalho de Curso da Universidade 

de Itaúna, que integra o Projeto Pedagógico do Curso, estabelece, em seu Regulamento, as 

normas de avaliação do TC. Seja por sistema de avaliação simplificado, ou mediante 

processo de defesa do Trabalho de Curso, será considerado aprovado o aluno que obtiver o 

mínimo de 60 (sessenta) pontos, num máximo possível de 100 (cem) pontos.   
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1.14 Apoio ao discente 
 

a) APOIO PEDAGÓGICO 

I.  Nivelamento Discente – os professores de tempo integral e parcial, com o apoio dos 

coordenadores de cursos, mantêm plantão de atendimento ao aluno, dando-lhe apoio 

pedagógico com atividades extracurriculares. Atenção especial é dada aos discentes que 

apresentam dificuldades no aprendizado, por defasagem de conhecimentos ou habilidades 

básicas, casos em que são desenvolvidas atividades de “nivelamento”, conforme previsto na 

Política Institucional de Nivelamento. 

II. Monitoria - A monitoria está prevista no Regimento Geral da UI, que dispõe: 

“(...). A monitoria objetiva, na Universidade, um melhor aparelhamento dos cursos e o 

aproveitamento de alunos que apresentem atributos indicativos para a função de monitor. 

(...). Incumbe ao monitor auxiliar seus colegas no estudo e desenvolvimento de disciplinas, 

orientando-os na realização de trabalhos individuais ou de grupos e na obtenção de dados e 

elementos outros necessários a suas atividades, sendo-lhe vedado o uso de horário regular 

de aulas para o cumprimento de seus encargos. Parágrafo único - O monitor poderá exercer, 

além das atividades de ensino, atividades ligadas às áreas de pesquisa e extensão. (...). O 

exercício da função de Monitor não é remunerado, sendo considerado como título. (...). A 

monitoria obedece a regulamento próprio (...)”. 

III.  Apoio Psicopedagógico 

A IES estabeleceu, no PDI, a “Política de Assistência Psicopedagógica”, com o propósito de 

mediar processos de orientação e acompanhamento de alunos, docentes, funcionários e 

familiares em dificuldades educacionais, emocionais, relacionais, vocativas, motoras, visuais, 

auditivas e outras, e suas ações compreendem duas dimensões: I – cultura de inclusão 

fundamentada no princípio da diversidade; II – apoio psicopedagógico voltado para o 

acompanhamento acadêmico do aluno e melhoria da qualidade do ensino. A Política de 

Assistência Psicopedagógica da UI fundamenta-se nos princípios da LDB: I. Igualdade de 

condições para o acesso e permanência dos estudantes, bem como sua adaptação 

socioeducativa e conclusão de curso; II. Garantia de padrões de qualidade do ensino; III. 

Respeito à liberdade e apreço à tolerância; IV. Pleno desenvolvimento do estudante e seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
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São objetivos da Política de Assistência Psicopedagógica da IES: 

Geral: Promoção de uma cultura de inclusão fundamentada nos princípios da diversidade, da 

solidariedade e do respeito às diferenças, garantindo o convívio harmônico, produtivo e 

saudável entre os sujeitos sociais que integram a comunidade acadêmica. 

Específicos: Desenvolver projetos de integração de novos alunos no contexto universitário; 

Desenvolver ações que incentivem os estudantes quanto à continuidade e permanência no 

ensino superior; Realizar diagnóstico psicopedagógico com alunos e professores, 

oferecendo-lhes mecanismos de melhoria do processo de aprendizagem, em parceria com a 

Política de Nivelamento; Sensibilizar discentes, docentes, funcionários e familiares para que 

participem das atividades e projetos que integram o Programa, considerando a importância 

do mesmo no processo de desenvolvimento pessoal; Realizar atendimento emergencial para 

estudantes, docentes, funcionários e familiares, envolvendo: a escuta da situação-problema; 

a identificação da área de dificuldade (profissional, pedagógica, psicológica, de 

relacionamento interpessoal); propiciar, através de orientações objetivas e ou 

psicopedagógicas, intervenções que minimizem o problema ou dificuldade; Orientar 

estudantes, docentes, funcionários e familiares em questões psicológicas e educacionais, 

através de acompanhamento psicológico preventivo; Orientar os estudantes e professores, 

utilizando técnicas psicopedagógicas para detectar deficiências do conhecimento e da 

aprendizagem, com foco na melhoria dos resultados de desempenho e rendimento 

acadêmicos; Realizar treinamento programado com a utilização de oficinas pedagógicas, 

para desenvolvimento da inteligência e das funções cognitivas como: memória, percepção, 

concentração, atenção, habilidades de leitura e compreensão de textos e criatividade; 

Orientar estudantes dos últimos períodos sobre temas relevantes para o mercado de 

trabalho, competências profissionais, elaboração de currículo, entrevistas, participação de 

trabalho em grupo, entre outros; Desenvolver atividades e ações de extensão universitária 

para a promoção da responsabilidade social da UI junto à comunidade de Itaúna e região. 

b) ACESSIBILIDADE - A questão da acessibilidade e inclusão na UI é tratada no âmbito de 

uma política institucional que, anexa ao PPC, dele é parte integrante. 

O programa visa a assegurar a acessibilidade, conferindo condições necessárias para o pleno 

acesso, participação, trabalho e/ou aprendizagem dos estudantes e demais membros da 
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comunidade acadêmica com deficiência ou mobilidade reduzida, em todas as atividades e 

dependências acadêmicas. 

Acessibilidade pressupõe a eliminação de barreiras arquitetônicas, atitudinais, pedagógicas, 

digitais e nas comunicações, a promoção da tecnologia assistiva e atendimento educacional 

especializado para os alunos.  

Dentro, pois, das diretrizes de sua Política, a UI implantou plano de promoção de 

acessibilidade e atendimento prioritário, imediato e diferenciado para utilização, com 

segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos, das 

edificações, dos serviços de transporte, dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 

informação, por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, em todas as atividades 

acadêmicas. Esclareça-se, por oportuno, que todos os prédios da Universidade de Itaúna 

estão dotados de banheiros adaptados, rampas e elevadores, bebedouros e telefones 

públicos adaptados e vagas em todos os estacionamentos, dentre outras benfeitorias, para 

utilização dos portadores de necessidades especiais.  

c) POLÍTICA DE BOLSA - Além do Prouni do Governo Federal, a UI, como entidade 

comunitária, beneficente de assistência social, possui um programa próprio de bolsas de 

estudo para estudantes em situação de carência econômica comprovada. As bolsas 

ampliam-se em número, a cada processo seletivo, na dependência e na medida da expansão 

de sua maior demanda.  

d) ORGANIZAÇÃO ESTUDANTIL - A Instituição disponibiliza salas devidamente mobiliadas 

para os Diretórios Acadêmicos dos diversos cursos. Além disso, existem amplas áreas de 

convivência para os estudantes e restaurantes em todos os prédios de suas Centrais de 

Ensino. 

e) INTERCÂMBIO – O Estatuto da IES prevê a promoção de intercâmbio cultural com 

entidades nacionais ou estrangeiras, como parte do processo de ensino-aprendizagem. A UI 

mantém as seguintes parcerias, entre outras: 

I – Programa Ciência sem Fronteiras; II – Programa de Empréstimo Interbibliotecário com a 

Fundação João Pinheiro, SENAI, Milton Campos, PUC-Minas, UFMG e UNI-BH, permitindo o 

intercâmbio bibliotecário; III –COMUT e BIREME - intercâmbio de conhecimento e evidências 

em prol da contínua melhoria dos sistemas de saúde, educação e de pesquisa em geral; IV – 
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Centro Universitário de Brasília – cooperação e intercâmbio no campo da investigação em 

pós-graduação, cursos, seminários, etc.; V – CNPQ – atuação conjunta na aplicação de 

políticas estratégicas de governo com a consecução de programas e projetos de capacitação 

de recursos humanos e/ou de programas e projetos de pesquisa científica, tecnologia ou de 

inovação. 

A Instituição incentiva a promoção de intercâmbios, mostrando-se sempre disposta a assinar 

novos convênios. Um dos objetivos do Programa é a promoção de intercâmbio com os seus 

ex-alunos, com vistas ao aprimoramento das condições de ensino. 

 

 

 

1.15 Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 

 

I - O Processo de Autoavaliação de Cursos na Universidade de Itaúna 

O processo de avaliação dos cursos da Universidade de Itaúna é uma prática efetiva, 

contemplada no sistema de Autoavaliação Institucional realizado pela Comissão Própria de 

Avaliação - CPA da Universidade, conforme previsto no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e segundo as determinações do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - SINAES. 

O processo de Autoavaliação Institucional, embora tenha que gerar relatórios para o 

Ministério da Educação a cada período anual, é realizado continuamente.  

Nesse processo, toda a comunidade acadêmica participa, assim como os egressos, 

formulando sugestões e respondendo aos questionamentos sobre todos os aspectos da 

Instituição, incluindo a estrutura do Curso. Todos os setores administrativos e acadêmicos e 

todas as instalações físicas da Universidade de Itaúna são avaliados, assim como o 

desempenho dos professores e coordenadores. 

Os alunos respondem a um “questionário” que contém perguntas sobre todos os 

segmentos. O processo é mediado pelo uso do computador de forma que os alunos são 

convidados, turma por turma, a ir aos laboratórios de informática da Universidade de Itaúna 
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para participar da avaliação, ou o fazem através de preenchimento de formulário próprio, 

cujo resultado é apurado por meio de leitura ótica.  

Vale ressaltar que, pouco a pouco, os estudantes têm participado deste processo mais 

ativamente por perceberem sua importância no que diz respeito à tomada de decisão pelos 

gestores institucionais, pautada em resultados de autoavaliação. 

Ao final do processo, os professores recebem suas avaliações realizadas pelas turmas em 

que lecionaram no semestre e têm a oportunidade de rever alguns pontos apresentados 

como fragilidades. Mais que isso, os coordenadores têm acesso às suas próprias avaliações 

como gestores dos cursos e às avaliações de seus professores e, à medida que se faz 

necessário, conversam com aqueles que, por um motivo ou outro, não alcançaram 

resultados satisfatórios.  

Ainda: a Coordenação Pedagógica da Instituição, de posse do relatório de avaliação dos 

professores, oportuniza a mudança aos professores orientando e propondo alternativas que 

possam auxiliar na superação de algumas das suas fragilidades. 

Além de conversar com o seu corpo docente, também compete ao Coordenador perceber 

quais são as potencialidades do Curso, para explicitá-las e mantê-las, bem como as 

deficiências, para suprimi-las. 

Existe uma preocupação institucional em se conhecer a opinião de todos os que atuam 

diretamente no Curso: professores, coordenadores e, sobretudo, os estudantes, acreditando 

que é necessário avaliar para conhecer, conhecer para transformar e transformar para 

evoluir, num processo de autoavaliação pessoal, profissional, do curso e da Instituição como 

um todo. 

Justificativa 

A ação de avaliar é inerente a toda atividade humana. Ela é como um processo de autocrítica 

sobre a dinâmica institucional.  

Por conseguinte, o projeto de Avaliação Institucional engloba a estrutura macro (corpo 

docente, corpo discente, coordenadores, diretores, infraestrutura, pessoal técnico-

administrativo, egressos, enfim, toda a comunidade acadêmica e os serviços oferecidos).  

Pilares de sustentação: Um conjunto de atividades contínuas com vistas ao ajuste das ações 

desenvolvidas e aos objetivos da Instituição, em consonância com as normas legais, 
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diretrizes do MEC, Projeto Pedagógico Institucional, Projeto de Desenvolvimento 

Institucional, Projeto Pedagógico do Curso, Regimento e Comissão Própria de Avaliação; um 

caráter dialógico, quando busca a participação de todos os envolvidos no processo de 

avaliação; Um levantamento participativo de informações a respeito da Instituição; um 

instrumento de orientação na busca do autoconhecimento, favorecendo o 

autodesenvolvimento do potencial inovador da comunidade acadêmica; o bem estar pessoal 

e social, envolvidos no processo, mediante direcionamento imparcial de procedimentos, de 

modo que a comunidade acadêmica perceba a avaliação institucional e de cursos como um 

instrumento ético de desenvolvimento de pessoas e processos, e não de seleção, exclusão 

ou punição. 

II - Avaliação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

Na avaliação dos Projetos de Cursos observa-se, dentre outros aspectos: I - Na execução do 

projeto: a) organização didático-pedagógica; b) formação e experiência profissional do corpo 

docente e a adequação do docente a cada atividade prevista (aula teórica; aula prática, 

orientação de estágio, orientação de TC, orientação de monitoria, orientação de iniciação 

científica, entre outras); c) infraestrutura física, laboratórios, recursos de informática e 

acervo e serviços da biblioteca; II - Na atualização do Curso: adequação dos conteúdos 

curriculares, das ementas e dos planos de disciplina; III - Na gestão do Curso: atuação do 

coordenador; movimentação de alunos (matrícula, transferência recebida, transferência 

expedida, trancamento, abandono, transferência interna). 

III - Instâncias Internas da Avaliação dos Projetos de Curso 

A Avaliação dos Projetos de Curso acontecem em várias instâncias no âmbito institucional: 

No Núcleo Docente Estruturante, ao qual compete a observação mais contínua da 

manutenção do processo de qualidade e adequação do curso; No Colegiado de Curso, ao 

qual compete, conforme Regimento, planejar, acompanhar a execução e avaliar todos os 

procedimentos regulares do curso; Na Comissão Própria de Avaliação/CPA, à qual compete 

a avaliação institucional nas 10 dimensões orientadas pelo SINAES; No Conselho 

Universitário, órgão máximo da Instituição, ao qual compete: aprovar os currículos plenos 

dos cursos, suas alterações, respectivas cargas horárias e a distribuição de disciplinas por 

cursos; deliberar sobre a criação de novos cursos, encampação de unidades de ensino, 
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pesquisa e extensão e instalação de campi avançados; fixar o número de vagas iniciais de 

cada curso; estabelecer as diretrizes gerais do ensino, da pesquisa e da extensão; aprovar 

programas destinados a solucionar questões de natureza pedagógica ou didático-científica; 

supervisionar a política educacional da Universidade, propondo medidas que julgar 

necessárias ao seu desenvolvimento e aperfeiçoamento. 

IV - Instâncias externas de Avaliação: Comissões INEP/MEC, ENADE. 

V - Formas de Utilização dos Resultados das Avaliações 

Depois de obtidos os dados das dimensões avaliadas, a CPA efetua uma primeira análise e 

emite relatório analítico sobre a etapa cumprida. Com base nesse relatório é desenvolvido 

um fórum de discussão com as partes envolvidas no aprofundamento da análise, 

identificação de causas e efeitos e soluções de melhoria (quando for o caso), gerando um 

relatório final da etapa a ser encaminhado para homologação da CPA e Reitoria, com 

atividades e ajustes que deverão ser implementados. 

Os dados coletados na autoavaliação e nas avaliações externas são apresentados à 

comunidade acadêmica por meio de murais ou no site da Universidade. Deve-se destacar 

ainda que os relatórios da Autoavaliação e das avaliações externas estão subsidiando as 

discussões para a construção e readequação do PDI e dos PPC dos diversos cursos. 

 

 
 
1.16 Atividades de tutoria 
 

NSA. 
 
 
 
1.17 Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo ensino-
aprendizagem 
 

Conforme Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Mecânica da UI, que privilegia a 

adoção de Práticas Pedagógicas Inovadoras e a Gestão Acadêmica Participativa, objetivando 
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maior assertividade e acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem, o (a) 

Coordenador (a) de Curso trabalhará assessorado efetivamente pelo NDE. 

Assim, todo o processo ficará sob a supervisão e orientação acadêmica do (a) Coordenador 

(a) e dos integrantes do NDE, aos quais competirá: 

a) Reunir-se antecipadamente com os professores de cada um dos períodos do curso para a 

organização dos Planos de Ensino, Planos de Aula, atividades a serem postadas para os 

alunos e outros temas. 

Objetivos:  

 Cuidar para que os temas de estudo estejam associados às habilidades e competências 

previstas na legislação e para que todo o programa previsto seja de fato cumprido; 

 Integrar as atividades do grupo de docentes de cada período. 

b) Acompanhar o desempenho dos docentes e discentes utilizando, sempre que possível, 

ferramentas de TI. 

Objetivos:  

   Observar o cumprimento dos Planos de Ensino previstos; 

 Acompanhar o cumprimento pelos alunos das atividades postadas pelos docentes. 

c) Responsabilizar-se pelo cumprimento dos componentes curriculares, reunindo-se 

periodicamente, ocasião em que deverão acompanhar e avaliar o desempenho dos 

acadêmicos em todas as atividades programadas pelos docentes do curso; 

Objetivos:  

  Utilizar a observação do desempenho discente nas atividades postadas para orientar e 

acompanhar o trabalho docente; 

 Providenciar ações de nivelamento durante o processo para sanar déficits de 

conhecimento fundamentais ao processo de aprendizagem; 

 Exercitar a crítica e a reflexão nas atividades de orientação, fomentando a análise e a busca 

do contraditório.    

As atividades de acompanhamento só se tornam efetivas com a utilização de sistemas de 

informação acadêmica compatíveis com as necessidades e especificidades do ensino 

superior. Neste sentido, a Universidade de Itaúna passou a disponibilizar, para seus docentes 

e discentes, ferramentas de Tecnologia da Informação que, entre outras facilidades: 
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I) Oferecem recursos pedagógicos e tecnológicos, bem como materiais didáticos de auxílio às 

atividades de ensino-aprendizagem; 

II) Possibilitam que as atividades previstas e programadas pelos docentes sejam 

disponibilizadas com antecedência, via Portal e/ou Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA), de forma a otimizar os encontros entre docentes e discentes; 

III) Possibilitam que as atividades trabalhadas fiquem à disposição dos alunos durante 

todo o curso, podendo ser revistas a qualquer momento; 

IV) Permitem a inclusão de instrumentos diversos de aprendizagem, tais como artigos, 

links, vídeos, grupos de discussão e outros; 

V) Facilitam o desenvolvimento da autoaprendizagem; 

VI) Permitem o acompanhamento, pela coordenação de curso, de todas as atividades 

programadas e executadas; 

VII) Possibilitam atividades de recuperação de estudos e de nivelamento; 

VIII) Possibilitam o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos docentes; 

IX) Viabilizam a geração de ambientes educacionais diferenciados, a exemplo do sistema 

e-learning, do sistema de administração de aprendizagem (LMS) e ambientes de 

aprendizagem virtual (VLE). 

Essas ferramentas são disponibilizadas para alunos e professores no site institucional, no 

Portal Universitário e/ou no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e expressam inovação 

e dinamismo no cotidiano acadêmico, favorecendo a relação entre as atividades de ensino e 

de aprendizagem. 

O Portal Universitário e o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) disponibilizam 

ferramentas para o ensino, a pesquisa e extensão, a avaliação, a comunicação, os serviços de 

apoio e o controle de pessoal. 

 

 
 
1.18 Material didático institucional  
 

NSA. 
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1.19 Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes 

 

NSA. 
 
 
 
1.20 Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 
 

I – QUANTO À AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS 

A avaliação das disciplinas, prevista no Regimento Geral, pode ser resumida da seguinte 

forma: 

- frequência: a aprovação em disciplina de curso de graduação exige que o aluno obtenha, 

no mínimo, 75% de presença às atividades desenvolvidas, competindo os respectivos 

registros ao professor da disciplina; 

- rendimento nos estudos: a verificação do rendimento nos estudos faz-se mediante a 

avaliação de atividades escolares das disciplinas cursadas, a ser realizada exclusivamente 

por membro integrante do corpo docente. A avaliação de cada disciplina é expressa em 

pontos acumulados, numa escala de 0 a 100, não fracionáveis, distribuídos conforme o 

plano de ensino da disciplina, exigindo-se, para aprovação, a obtenção de um mínimo de 60 

pontos.  

As avaliações parciais, somando um total de 60 pontos, serão feitas diretamente pelo 

professor, devendo o mesmo entregar à secretaria do curso as notas obtidas pelos alunos, 

obedecido o seguinte cronograma: I - primeira avaliação, com pontuação máxima de 30 

pontos, até o final da oitava (8ª) semana letiva, do primeiro ou segundo semestre; II - 

segunda avaliação, com pontuação máxima de 30 pontos, até o final da décima quinta (15ª) 

semana letiva, do primeiro ou segundo semestre; III - a avaliação final, que não poderá 

ultrapassar 40 pontos, será realizada em seguida ao término de cada semestre letivo, 

exigindo-se do aluno, para fazê-la, um mínimo de 20 pontos nas avaliações parciais. 

Observadas as identificações dos planos de ensino, são asseguradas ao professor, na 

verificação do rendimento nos estudos, liberdade de formulação de questões e autoridade 



 

 

45 

 

de julgamento, cabendo recurso de suas decisões relativamente à contagem de pontos para 

o respectivo Coordenador didático-pedagógico. 

II - QUANTO À AVALIAÇÃO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

A Política de Estágio Supervisionado da Instituição estabelece que “no intuito de 

salvaguardar a especificidade, os temas pertinentes ao Estágio Supervisionado (formação 

específica, organização e avaliação) se desenvolverão sob regulamentação própria a cada 

curso, observadas as diretrizes gerais da Política de Estágio da Universidade de Itaúna e 

demais normativos aplicáveis à espécie (...).”. O Programa de Estágio do Curso de Engenharia 

Mecânica integra o Projeto Pedagógico e está estruturado nos moldes da Resolução 

CNE/CES nº 11/2002. 

No Curso, os Estágios Supervisionados são avaliados de maneira a verificar se os objetivos 

propostos na elaboração do Plano de Estágio foram atingidos pelo acadêmico estagiário. A 

avaliação é contínua e processual, de forma a verificar se as competências propostas para a 

formação daquela etapa foram atingidas. Por se tratar de avaliação de atividades práticas, 

são levadas em consideração as aptidões afetivas e éticas inerentes ao profissional da 

engenharia mecânica no atendimento ao usuário destes serviços.  

Compõem ainda a avaliação do Estágio a elaboração de Estudos de Caso, a análise descritiva 

das atividades desenvolvidas durante o período do estágio, o Relatório de Estágio e 

Registros de Acompanhamento do Desenvolvimento do aluno.  

São critérios de avaliação dos estágios:  

 Domínio de conteúdos conceituais;  

  Elaboração de relatórios ou estudo de casos;  

  Conduta e postura no decorrer do estágio (ética, entrosamento no local de 

trabalho, frequência e pontualidade);  

  Cumprimento das normas de estágio;  

  Conduta técnica (iniciativa, atenção, capacidade de síntese, argumentação, 

habilidade, criatividade, comprometimento, desempenho);  

  Responsabilidade frente ao trabalho e aos compromissos assumidos para a 

concretização do planejamento proposto;  

  Avaliação do supervisor ou preceptor;  
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  Segurança ao ler e escrever;  

  Interesse e dedicação; e, 

  Dinâmica/criatividade.  

III - QUANTO À AVALIAÇÃO DE TRABALHO DE CURSO 

A Política de Trabalho de Curso da Universidade de Itaúna, que integra o Projeto Pedagógico 

do Curso, estabelece, em seu Regulamento, as normas de avaliação do TC. 

Seja por sistema de avaliação simplificado, ou mediante processo de defesa do Trabalho de 

Curso, será considerado aprovado o aluno que obtiver o mínimo de 60 pontos, num máximo 

possível de 100 pontos.   

IV - QUANTO À AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

A avaliação das Atividades Complementares se dá em conformidade com as regras 

estabelecidas na Política de Atividades Complementares da Universidade de Itaúna, 

conforme regulamentação constante do Manual de Registro das Atividades 

Complementares, documentos estes que integram o PPC. 

De uma forma geral, o conjunto das Atividades Complementares será desenvolvido para que 

se atinja, comprovadamente, o parâmetro mínimo da carga horária prevista na respectiva 

matriz curricular, respeitados os limites máximos de carga horária estabelecidos para cada 

uma das diversas modalidades (iniciação científica, pesquisa orientada, eventos, visitas 

técnicas, atividades de extensão, monitoria, gestão ou representação estudantil, 

participação em cursos especiais e programas de aprendizagem ou aperfeiçoamento em 

informática, Libras, idiomas estrangeiros, dentre outras), podendo ser cumprido no âmbito 

da Universidade de Itaúna ou externamente, sob a forma de convênios, ajustes ou contratos. 

 

 

 
1.21 Número de vagas 
 

O curso de Engenharia Mecânica da Universidade de Itaúna oferece 120 (cento e vinte) 

vagas anuais, sendo 60 (sessenta) vagas por semestre. Esse número corresponde, de forma 
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excelente, à dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura da IES, conforme 

abaixo demonstrado: 

a) Quanto à dimensão do corpo docente: O corpo docente do Curso é composto por 38 

(trinta e oito) professores altamente qualificados, com formação acadêmica adequada aos 

objetivos definidos no PPC e com boa experiência profissional. Tais fatores são de 

fundamental importância para a formação do egresso com o perfil definido no PPC, nas DCN 

e no PPI. Desses, 6 (seis) são doutores (15,8%), 26 (vinte e seis) são mestres (68,4%) e 6 (seis) 

são especialistas (15,8%).  

Quanto ao regime de trabalho, 20 (vinte) são contratados sob tempo integral (52,6%), 10 

(dez) sob regime de tempo parcial (26,3%) e 8 (oito) são horistas (21,1%). Com relação à 

experiência de magistério superior, todos os 38 (trinta e oito) docentes têm 3 anos ou mais 

(100,0%). E, quanto à experiência profissional não acadêmica, 34 (trinta e quatro) têm 2 

anos ou mais (89,5%) e 4 (quatro) têm menos de 2 anos (10,5%). 

Na Universidade de Itaúna a assistência ao aluno está baseada, primeiramente, na atenção 

em sala de aula e nas atividades extraclasse e, também, na dedicação do seu corpo docente 

e coordenadores aos acadêmicos, especificamente nos quesitos de dificuldades no processo 

ensino/aprendizagem, na orientação de projetos de pesquisa, de extensão, na realização de 

atividades culturais, na orientação de trabalhos de curso, entre outros. O processo ensino-

aprendizagem é centrado no aluno e o corpo docente é devidamente preparado para essa 

forma diferenciada de atuar no processo de ensino-aprendizagem. 

b) Quanto à infraestrutura física disponível: Um dos diferenciais oferecidos pela 

Universidade de Itaúna é a excelência de sua infraestrutura, com modernas instalações e 

bem equipados laboratórios, atendendo plenamente às necessidades institucionais, 

considerando os aspectos de quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. 

A Central de Ensino III, onde funciona o Curso de Engenharia Mecânica, possui área 

edificada de 7.589,61 m², dispondo de infraestrutura totalmente adaptada para portadores 

de deficiência e/ou com mobilidade reduzida, com acessibilidade através de elevador.  

Além das áreas comuns e de alguns laboratórios situados em outras Centrais de Ensino, o 

Curso de Engenharia Mecânica oferece: 12 salas de aulas com área média aproximada de 80 
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m², cada; sala para coordenação do curso e do NDE, com cerca de 30 m², equipada com 

mesas, cadeiras, computador, telefone e impressora; sala de reuniões com 30 m², 

devidamente mobiliada e equipada; sala de professores, com 35 m², equipada com 

escaninhos individuais, mesa, quadro de avisos e cadeiras; 2 salas com pranchetas para 

desenho técnico; instalações sanitárias completas, dotadas de condições de acessibilidade 

para portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida; Laboratório de Controle e 

Automação, com 43,06m2 (para as atividades previstas nas disciplinas Automação, Hidráulica 

Pneumática Industrial e Manutenção); Laboratório de Eletrotécnica, com 56,94m2 (para as 

atividades previstas nas disciplinas Eletrotécnica, Eletrotécnica Experimental); Laboratório 

de Fenômeno dos Transportes e Termodinâmica/Máquinas de Fluxo, com 91,64 m2 (para as 

atividades previstas nas disciplinas de Química Instrumental, Química Experimental, 

Termodinâmica I e II, Máquinas Termo-Hidráulicas de Deslocamento, Máquinas Termo-

Hidráulicas de Fluxo, Transferência de Calor Aplicada, Mecânica dos Fluidos I e II, Projetos 

Mecânicos); Laboratórios de Física, com 98,36 m2 (para as atividades previstas nas 

disciplinas Física I/Mecânica, Física II/Eletromagnetismo, Física III/Térmica, Física 

Experimental); Laboratório de Hidráulica e Pneumática, com 48,36m2 (para as atividades 

previstas nas disciplinas Máquinas Termo-Hidráulicas de Fluxo, Hidráulica Pneumática 

Industrial, Automação); Laboratório Astronômico, com 60,35m2 (para as atividades previstas 

nas disciplinas Física I/Mecânica, Física II/Eletromagnetismo, Física III/Térmica, Física 

Experimental); Laboratório de Pesquisas, com 42,78m2 (para as atividades de Trabalho de 

Curso I e II, Projetos Mecânicos, Instalações e Projetos Industriais, Tópicos em Engenharia); 

Laboratório de Química, com 62,41m2 (para as atividades de Química Instrumental, Química  

Experimental); Laboratório Metalográfico e Metrológico, com 108,93m2 (para as atividades 

previstas nas disciplinas Materiais de Construção Mecânica, Laboratório de Materiais de 

Construção Mecânica, Mecânica I e II, Resistência dos Materiais I e II, Tecnologia Mecânica, 

soldagem, Processos de Fabricação I e II); Laboratório de Soldagem e Ensaios não 

Destrutivos, com 32,89m2 (para as atividades previstas nas disciplinas Soldagem, Laboratório 

de Soldagem); Laboratório de Tecnologia Mecânica I e II, com 200m2 (para as atividades 

previstas nas disciplinas Mecânica I, Elementos de Máquinas II, Tecnologia Mecânica, 

Usinagem, Usinagem Prática); Laboratório de Máquinas Térmicas, com 53,04m2 (para as 
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atividades previstas na disciplina Máquinas Termo-Hidráulicas de Deslocamento, Máquinas 

Termo-Hidráulicas de Fluxo, Elementos de Máquinas I); na Biblioteca Central: acervo 

bibliográfico adequado em relação à quantidade e atualização de títulos e exemplares.  

 
 
 
1.22 Integração com as redes públicas de ensino  
 

NSA. 

 

 

 
1.23 Integração com o sistema local e regional de saúde/SUS - relação 

alunos/docente  

 
NSA. 

 

 

 

1.24 Integração do curso com o sistema local e regional de saúde/SUS - 

relação alunos/usuário 

 
NSA. 

 

 

 
1.25 Atividades práticas de ensino  
 

NSA. 
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1.26 Atividades práticas de ensino para as áreas de saúde  
  

NSA. 

 

 

 
1.27 Atividades práticas de ensino para as Licenciaturas.  
 

NSA. 

 

 

 



 

 

 

2 - Corpo Docente e Tutorial 

 
2.1 Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE  
 

O NDE responde mais diretamente pela criação, implantação, consolidação e avaliação do 

PPC. Reúne-se pelo menos 2 vezes por semestre e sua atuação baliza-se pelas normas 

institucionais e do MEC. Atribuições principais: contribuir para a consolidação do perfil do 

egresso; zelar pela integração curricular interdisciplinar; indicar formas de incentivo à 

pesquisa e extensão; zelar pelo cumprimento das DCN; contribuir com o Coordenador nas 

atividades do Curso. 

O NDE do Curso de Engenharia Mecânica constitui-se de docentes com atribuições 

acadêmicas de acompanhamento, atuantes no processo de concepção, consolidação e 

contínua atualização do PPC. No Curso de Engenharia Mecânica da UI é composto pelo 

Coordenador, membro nato, e por professores: que exercem liderança acadêmica no Curso; 

com titulação em nível de pós-graduação stricto sensu; contratados em regime de trabalho 

de tempo parcial ou integral; com boa experiência docente e profissional. 

O Presidente do NDE é o Coordenador do Curso, competindo-lhe: convocar e presidir 

reuniões; representar o NDE; encaminhar à Congregação as deliberações do NDE; designar 

membro para secretariar as reuniões e lavrar atas; coordenar a integração do NDE com o 

Colegiado e setores da Instituição. 

O NDE do Curso de Engenharia Mecânica é formado por 5 docentes, sendo 1 doutor, 3  

mestres e 1 especialista, dos quais 4 são contratados em regime de tempo integral (40 

horas) e 1 em regime de tempo parcial (20 horas). Dos 5 componentes do NDE, o menor 

tempo de experiência no magistério superior é de 17 anos. Quanto à experiência profissional 

não acadêmica, todos os 5 docentes têm mais de 07 anos. Dos 5 membros do NDE, atuam 

ininterruptamente no curso: há 16 anos: 2 docentes; há 26 anos: 1 docente; há 31 anos: 1 

docente; há 39 anos: 1 docente (média de permanência no curso: 25,6 anos). Membros:  

Prof. 1 - Antônio Lombardo (Coordenador do Curso) - Graduação em Engenharia de 

Operação Mecânica. Especialização em Engenharia Econômica. Especialização em 

Engenharia de Segurança do Trabalho. 
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Prof. 2 – Ewerton Augusto de Sousa Nogueira - Graduação em Engenharia Industrial 

Mecânica. Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. Mestrado em 

Engenharia Metalúrgica e de Minas. 

Prof. 3 – Francis José Saldanha Franco - Graduação em Engenharia Mecânica. Mestrado em 

Engenharia Metalúrgica e de Minas  

Prof. 4 – José Felipe Dias - Graduação em Engenharia Industrial Mecânica. Mestrado em 

Engenharia Metalúrgica e de Minas. Doutorado em Engenharia de Estruturas. 

Prof. 5 – Viviane Guimarães Dornas de Araújo - Graduação em Engenharia Elétrica; 

Mestrado em Engenharia Elétrica. 

 

Da materialização do NDE na organização curricular prevista: Compete aos integrantes do 

NDE assessorar a Coordenação de Curso, desenvolvendo as seguintes atividades: Reunir-se 

antecipadamente com os docentes do Curso, para a preparação dos Planos de Ensino e dos 

Planos de Aula, integrando as atividades do grupo de professores de cada período e 

cuidando para que os temas de estudo estejam associados às habilidades e competências 

previstas na legislação e, ainda, para que todo o programa previsto seja de fato cumprido; 

Verificar, no planejamento inicial de cada semestre, em conjunto com a Coordenação e com 

o Colegiado de Curso, as atividades a ser executadas (aulas teóricas, aulas práticas, estágios 

extracurriculares, atividades complementares, atividades práticas supervisionadas) e analisar 

a adequação das ementas e planos de ensino; Acompanhar o desempenho dos docentes e 

discentes utilizando preferencialmente ferramentas de TI, com os seguintes objetivos: 

observar a postagem e o cumprimento dos Planos de Ensino previstos; acompanhar o 

cumprimento pelos alunos das atividades postadas pelos docentes; Verificar se as disciplinas 

estão sendo executadas com observância do que estabelece a Resolução CNE/CES nº 3, de 

02 de julho de 2007; Interceder junto aos professores para que mantenham 

permanentemente atualizados os seus currículos na Plataforma Lattes, bem como 

acompanhar a remessa à Reitoria dos respectivos documentos comprobatórios. 

Busca-se articular, com essa atividade de coordenação e assessoramento do NDE, maior 

acompanhamento e assertividade no processo de ensino-aprendizagem. 
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Participação do NDE na concepção do curso: O Curso de Engenharia Mecânica da UI busca, 

em sua organização didático-pedagógica, cumprir a concepção de educação superior com o 

princípio da indissociabilidade entre ensino, atividades investigativas e extensão, conforme 

disposto no artigo 207 da CF/1988. Tem como parâmetros as DCNs nos termos da Resolução 

CNE/CES nº 3/2001 e demais legislações pertinentes, em vinculação aos documentos 

institucionais. 

A Política de Ensino da Instituição privilegia a formação por competências e habilidades. 

Estrutura a concepção curricular para favorecer a flexibilidade e a interdisciplinaridade, 

investe em projetos alinhados com a identidade e com a missão institucional, assim como 

fomenta a inovação, a produção do conhecimento e a participação nas atividades e 

compromissos da comunidade acadêmica.  

Tais aspectos da política institucional são expressos no Projeto Pedagógico do Curso/PPC, na 

medida em que os componentes curriculares promovem o desenvolvimento integral do 

aluno, centrado em competências e habilidades próprias.  

O NDE participa ativamente da construção e da execução do Projeto Pedagógico do 

Curso/PPC, o qual expressa os principais parâmetros para a ação educativa. Observa, ainda, 

a materialização e o cumprimento das políticas definidas no PDI e no PPI.  

Na concepção do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Mecânica da Universidade de 

Itaúna, com observância dos critérios acima mencionados, o Núcleo Docente Estruturante / 

NDE tem atuação de destaque, em conjunto com a Coordenação e com o Colegiado do 

Curso. 

Participação do NDE no acompanhamento das atividades programadas: O NDE participa 

ativamente do acompanhamento de todas as atividades programadas para o Curso. Como 

exemplo: a cada semestre, no planejamento inicial, são verificadas pelo NDE e pelo 

Colegiado de Curso as atividades a ser executadas (aulas teóricas, aulas práticas, estágio 

supervisionado, atividades complementares) e analisada a adequação das ementas e planos 

de ensino. 

Participação do NDE na consolidação do PPC: É função primordial do NDE participar da 

consolidação do PPC, como uma de suas obrigações previstas no PPC e na legislação vigente.  



 

 

54 

 

Participação do NDE na avaliação e atualização do PPC: Na Universidade de Itaúna, o 

processo de avaliação é um momento de verificação e construção de conhecimentos, 

contribuindo para o desenvolvimento cognitivo, psicomotor e afetivo do acadêmico, além de 

propiciar a reflexão do docente sobre sua prática educativa. Converte-se verdadeiramente 

em um instrumento pedagógico, tido como elo entre o processo ensino-aprendizagem do 

aluno e a qualidade do ensino. Nesse contexto, seu resultado é usado para a reflexão de 

todos os envolvidos no processo, com o objetivo de avaliar e replanejar os procedimentos 

adotados no dia a dia da sala de aula. A Avaliação dos Projetos de Curso acontece em várias 

instâncias no âmbito institucional, com ênfase especial para a participação do Núcleo 

Docente Estruturante, ao qual compete a observação mais contínua da manutenção do 

processo de qualidade e adequação do curso. 

 
 

 
2.2 Atuação do (a) coordenador (a) 
 

A participação do Coordenador no Conselho Universitário é definida no art. 7º do Estatuto 

da IES, nos seguintes termos: 

“Art. 7º. O Conselho Universitário, órgão consultivo e deliberativo superior da Universidade 

de Itaúna, tem a seguinte composição:  

I - Reitor; (...); X - os Coordenadores de Cursos em exercício nas Faculdades ou Cursos.” 

O Art. 40 do Regimento Geral da UI define: 

“Art. 40. A Coordenadoria é o órgão executivo-gerencial da Faculdade ou Curso, compondo-

se de Coordenador e Vice-Coordenador, com formação na respectiva área, o segundo como 

substituto do primeiro em suas faltas e impedimentos temporários, ambos escolhidos pelo 

Reitor da Universidade, a partir de listas tríplices organizadas pela Congregação do Curso ou 

Faculdade, dentre seus membros docentes, para mandato de até dois anos, renovável uma 

única vez para o mandato subsequente. 

§ 1º. Em caráter excepcional e considerados relevantes interesses da Instituição, o Reitor 

poderá designar Coordenador e Vice-Coordenador pro tempore, independentemente da 

organização das listas tríplices de que trata o caput. (...)”. 
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E, no art. 42, estão definidas as competências, das quais destacamos as principais: 

“Art. 42. À Coordenadoria, no âmbito do Curso ou Faculdade, compete: 

(...) 

II – exercer as atividades administrativas a seu cargo; 

III – zelar pela ordem e pela disciplina, respondendo por abusos e omissões; 

IV – presidir a Congregação do Curso e expedir convocações para as respectivas reuniões;  

V – presidir o Núcleo Docente Estruturante / NDE do Curso e expedir convocações para as 

respectivas reuniões;  

VI – cumprir e fazer cumprir, rigorosamente, o Calendário Geral da Universidade;  

VII – cumprir e fazer cumprir as decisões, bem como as resoluções e normas emanadas dos 

órgãos superiores da Universidade; 

VIII – aplicar penas, na forma do presente Regimento; 

IX – participar das reuniões do Conselho Universitário, como um de seus membros; 

(...) 

XII – auxiliar na execução das tarefas de extensão e de promoção da pesquisa;  

XIII – manifestar-se, através de parecer ou informação, acerca de assuntos sobre os quais 

tenha sido consultada por órgãos superiores; 

XIV – colaborar, quando solicitado, na organização dos planos gerais de ensino e no exame 

de processos de aproveitamento e adaptações de programas de estudos; 

XV – manter atualizados os programas de ensino, supervisionando sua execução pelo 

professor; 

XVI – coordenar as atividades dos professores que integram o Curso, dirimindo as dúvidas e 

questões que surgirem, assegurando a sua articulação interna; 

XVII – organizar o horário das aulas em cada período letivo, observada a matriz curricular e o 

plano de oferta de disciplinas respectivos, considerado o calendário da Universidade;  

XVIII – supervisionar o cumprimento da integralização curricular e a execução dos conteúdos 

programáticos.”.  

Cabe ao Coordenador, ainda, atuar junto a todos os órgãos de apoio da Instituição, como 

articulador e gestor dos recursos necessários para a condução do Curso. Deve, também, 

atuar como desenvolvedor e estimulador das diferentes potencialidades de alunos e 
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docentes, implementando mudanças que aumentem a qualidade do aprendizado contínuo, 

pelo fortalecimento da crítica e da criatividade de todas as pessoas envolvidas no processo, 

ou seja, alunos, docentes, funcionários, corpo administrativo, corpo financeiro, entre outros.  

Do Coordenador espera-se o desenvolvimento de várias atividades capazes de articular 

todos os setores e fortalecer a coalizão do trabalho em conjunto, para incrementar a 

qualidade, legitimidade e competitividade do Curso, tornando-o um centro de eficiência, 

eficácia e efetividade rumo à busca da excelência. 

As funções gerais do Coordenador de Curso, previstas no Regimento Geral e em outros 

normativos, são classificadas no PPC como Políticas, Gerenciais, Acadêmicas e Institucionais 

e, a cada uma dessas funções, atribuem-se expectativas a respeito da sua atuação: 

QUANTO ÀS FUNÇÕES POLÍTICAS: 

I. Ser um líder reconhecido na área de conhecimento do Curso; 

II. Ser um animador de professores e alunos; 

III. Ser um real representante de seu Curso junto aos órgãos superiores da IES e 

perante a comunidade acadêmica; 

IV. Ser um fazedor de “Marketing” de seu Curso; 

V. Ser o responsável pela vinculação do Curso com os desejos e anseios da 

sociedade. 

QUANTO ÀS FUNÇÕES GERENCIAIS: 

I. Exercer as atividades administrativas gerais a seu cargo; 

II. Ser responsável pela supervisão das instalações físicas, laboratórios e 

equipamentos do Curso; 

III. Ser o responsável pela indicação da aquisição de livros, materiais especiais, 

assinaturas de periódicos; 

IV. Ser responsável pelo estímulo e controle da frequência docente e discente; 

V. Ser o responsável pela indicação da contratação de docentes para o Curso; 

VI. Ser responsável pelo processo decisório de seu Curso, no limite de suas 

atribuições regulamentares. 

QUANTO ÀS FUNÇÕES ACADÊMICAS: 
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I. Presidir a Congregação do Curso e expedir convocações para as respectivas 

reuniões;  

II. Presidir o Núcleo Docente Estruturante do Curso – NDE e expedir convocações 

para as respectivas reuniões; 

III. Cumprir e fazer cumprir, rigorosamente, o Calendário Geral da Universidade; 

IV. Ser o responsável pelo desenvolvimento atrativo das atividades escolares; 

V. Ser responsável pela qualidade e regularidade das avaliações desenvolvidas em 

seu Curso; 

VI. Cuidar do desenvolvimento das Atividades Complementares de seu Curso; 

VII. Estimular a iniciação científica, a pesquisa e a extensão entre professores e 

alunos, auxiliando-os na execução e na promoção das respectivas tarefas; 

VIII. Ser responsável pela orientação e acompanhamento dos monitores; 

IX. Ser responsável pelo engajamento de professores e alunos em programas e 

projetos de extensão universitária; 

X. Colaborar, quando solicitado, na organização dos planos gerais de ensino e no 

exame de processos de aproveitamento e adaptações de programas de estudos; 

XI. Manter atualizados os programas de ensino; 

XII. Coordenar as atividades dos professores que integram o Curso, dirimindo as 

dúvidas e questões que surgirem, assegurando a sua articulação interna; 

XIII. Organizar o horário das atividades em cada período letivo, observada a matriz 

curricular e o plano de oferta de componentes curriculares respectivos; 

XIV. Supervisionar o cumprimento da integralização curricular e a execução dos 

conteúdos programáticos. 

QUANTO ÀS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS: 

I. Ser responsável pelo sucesso dos alunos nas avaliações do MEC; 

II. Participar do acompanhamento dos antigos alunos do Curso (Egressos); 

III. Ser responsável pela busca de fontes alternativas de recursos; 

IV. Ser responsável pelo reconhecimento e pela renovação do reconhecimento do 

Curso junto ao MEC; 

V. Ser responsável pelo vínculo da regionalidade de seu Curso; 
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VI. Zelar pela ordem e disciplina, respondendo por abusos e omissões; 

VII. Cumprir e fazer cumprir as decisões, bem como as resoluções e normas 

emanadas dos órgãos superiores; 

VIII. Aplicar penalidades, na forma do Regimento Geral; 

IX. Participar das reuniões do Conselho Universitário, como um de seus membros; 

X. Manifestar-se, através de parecer ou informação, acerca de assuntos sobre os 

quais tenha sido consultado por órgãos superiores. 

As especificidades do Curso de Engenharia Mecânica impõem ainda ao coordenador 

as seguintes atribuições: 

I. Oportunizar novos ambientes de ensino-aprendizagem para o aluno no 

âmbito da engenharia mecânica; 

II. Estar em consonância com os princípios da ética da profissão aplicados à 

formação de novos profissionais; 

III. Estimular, oportunizar e participar de atividades interdisciplinares na 

engenharia, criando espaços de vivência do aluno nesse contexto; 

IV. Acompanhar o desenvolvimento dos Trabalhos de Curso; 

V. Validar e acompanhar o desenvolvimento de Atividades Complementares; 

VI. Dar suporte aos supervisores do estágio, assim como respaldar as avaliações 

emitidas por estes. 

 
 
 
2.3 Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica do 
(a) coordenador (a)  
 

I - NOME DO COORDENADOR: Prof. Antônio Lombardo. 

II – FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

1979 - 1979 - Especialização em Engenharia de Segurança de Trabalho. Universidade FUMEC, 

FUMEC, Brasil.  

1978 - 1978 - Especialização em Engenharia Econômica. Fundação Dom Cabral, FDC, Brasil.  



 

 

59 

 

1975 - 1978 - Graduação em Engenharia de Operação Mecânica. Fundação Universidade de 

Itaúna, FUIT, Brasil. 

III – TEMPO DE EXERCÍCIO NA IES: 40 (quarenta) anos. 

IV – TEMPO NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO CURSO: 1 (um) mês (gestão atual). 

V - EXPERIÊNCIA ACADÊMICA NO MAGISTÉRIO SUPERIOR (40 anos): 

1979 - Atual - Universidade de Itaúna, UI, Brasil Vínculo: Celetista formal, Enquadramento 

Funcional: Professor Titular. 

VI - EXPERIÊNCIA DE GESTÃO ACADÊMICA (13 anos): 

2018 - atual - Universidade de Itaúna, UI, Brasil. Vínculo: Celetista formal, Enquadramento 

Funcional: Coordenador dos Cursos de Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção. 

2011 - 2013 - Universidade de Itaúna, UI, Brasil. Vínculo: Celetista formal, Enquadramento 

Funcional: Coordenador Administrativo. 

2004 - 2006 - Universidade de Itaúna, UI, Brasil. Vínculo: Celetista formal, Enquadramento 

Funcional: Coordenador da Faculdade de Engenharia (Cursos de Engenharia Industrial 

Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica e Engenharia Eletrônica). 

2002 - 2004 - Universidade de Itaúna, UI, Brasil. Vínculo: Celetista formal, Enquadramento 

Funcional: Coordenador da Faculdade de Engenharia (Cursos de Engenharia Industrial 

Mecânica, Engenharia de Telecomunicações e Ciência da Computação). 

1990 - 1990 - Universidade de Itaúna, UI, Brasil. Vínculo: Celetista formal, Enquadramento 

Funcional: Coordenador do Curso de Especialização em Engenharia de Segurança. 

1988 - 1990 - Universidade de Itaúna, UI, Brasil. Vínculo: Celetista formal, Enquadramento 

Funcional: Diretor da Faculdade de Engenharia. 

1986 - 1986 - Universidade de Itaúna, UI, Brasil. Vínculo: Celetista formal, Enquadramento 

Funcional: Curso de Especialização em Engenharia Econômica. 

1985 - 1985 - Universidade de Itaúna, UI, Brasil. Vínculo: Celetista formal, Enquadramento 

Funcional: Coordenador Curso de Especialização em Engenharia de Segurança. 

VII - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÃO ACADÊMICA (24 anos)  

2014 - atual - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CREA MG, Brasil. 

Vínculo Institucional: Celetista, Enquadramento Funcional: Assessor Técnico Especializado. 
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2013 - 2013 - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CREA MG, Brasil. 

Vínculo Institucional: Colaborador, Enquadramento Funcional: Diretor Administrativo e 

Financeiro. 

2012 - 2013 - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CREA MG, Brasil. 

Vínculo Institucional: Colaborador, Enquadramento Funcional: Diretor de Relações 

Institucionais. 

2011 - 2013 - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CREA MG, Brasil. 

Vínculo Institucional: Honorário, Enquadramento Funcional: Conselheiro da Câmara 

Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica. Membro da Comissão Permanente de 

Educação. 

2008 - atual - Sindicato dos Engenheiros do Estado de Minas Gerais, SENGE MG, Brasil. 

Vínculo Institucional: Colaborador, Enquadramento Funcional: Diretor Regional. 

2008 - atual - Associação Brasileira de Educação em Engenharia, ABENGE, Brasil. Vínculo 

Institucional: Colaborador, Enquadramento Funcional: Especialista para Manifestações junto 

à SESU/MEC. 

2008 - atual - Associação de Engenharia Mecânica e Industrial de Minas Gerais, ABEMEC - 

MG, Brasil. Vínculo Institucional: Colaborador, Enquadramento Funcional: Vice-Presidente. 

2006 - 2006 - Conselho Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, CEE - MG, Brasil. 

Vínculo Institucional: Colaborador, Enquadramento Funcional: Especialista para 

Reconhecimento de Curso. 

1999 - 1999 - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFEA, Brasil. 

Vínculo Institucional: Trabalho Honorífico, Enquadramento Funcional: Conselheiro Federal. 

1998 - 2000 - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFEA, Brasil. 

Vínculo Institucional: Trabalho Honorífico, Enquadramento Funcional: Coordenador Nacional 

das Câmaras de Especialização. 

1998 - 1999 - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFEA, Brasil. 

Vínculo Institucional: Trabalho Honorífico, Enquadramento Funcional: Especialista para 

Exame Nacional de Cursos. 

1996 - atual - Federação Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial, FENEMI, Brasil. 

Vínculo Institucional: Colaborador, Enquadramento Funcional: Diretor e Fundador. 
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1996 - 1999 - Associação Brasileira de Educação em Engenharia, ABENGE, Brasil. Vínculo 

Institucional: Colaborador, Enquadramento Funcional: Membro do Conselho Técnico 

Consultivo. 

1994 - 2009 - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CREA MG, Brasil. 

Vínculo Institucional: Trabalho Honorífico, Enquadramento Funcional: Diretor Administrativo 

e Financeiro/Conselheiro. 

 

 

 

2.4 Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso 
 
O Regime de Trabalho do Coordenador do Curso é de Tempo Parcial (20 horas semanais), 

das quais 12 (doze) horas semanais são dedicadas exclusivamente à coordenação. 

O Curso oferece 120 (cento e vinte) vagas anuais, sendo, portanto, de 10 (dez) a relação 

entre o número das vagas anuais e as horas semanais dedicadas à coordenação do curso.  

 

 

 
2.5 Carga horária de coordenação de curso  
 
NSA. 
 
 
 
2.6 Titulação do corpo docente do curso. 
(Para fins de autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se 

CSTs, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 

 
DOUTORES: 

1 - Alex Nogueira Brasil  

2 - Daise de Fátima Moreira 

3 - José Felipe Dias 
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4 - Lúcio Aparecido Moreira 

5 - Tânia Nogueira Fonseca Souza 

6 - Wagner José Pederzoli. 

 

MESTRES: 

1 - Ana Paula Silva 

2 - Anilton Penido 

3 - Antônio Maria Claret Abreu Assis 

4 - Carlos Roberto de Oliveira Souza 

5 - Clênio Silva 

6 - Délcio Alves Ferreira 

7 - Ewerton Augusto de Sousa Nogueira 

8 - Fábio de Macedo Corradi 

9 - Fábio Sander Prado Guimarães 

10 - Francis José Saldanha Franco 

11 - Helton Vilela Jardim 

12 - João André Bastos Ornellas dos Santos 

13 - Jose Adalardo Beluco 

14 - José Márcio da Silva 

15 - Juliano Daniel Simeão 

16 - Marcela Ramirez Arenas 

17 - Márcio Barbosa 

18 - Maria Cristina Monteiro Castanheira 

19 - Mauro Ferreira Duca 

20 - Rogério Helvídio Lopes Rosa 

21 - Ronaldo César Coelho 

22 - Sabrina Nogueira Rabelo 

23 - Silvana Teodoro Resende 

24 - Sislene Machado Alves Costa 

25 - Viviane Guimarães Dornas de Araújo 
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26 - Welerson Romaniello de Freitas.   

 

ESPECIALISTAS: 

1 - Alecir Silva 

2 - Ângelo Braz de Matos 

3 - Antônio Lombardo 

4 - Célio Tavares da Silva 

5 - Jove Silvério Alves Pinto 

6 - Júnia Penido Chequer. 

 

RESUMO: São 38 (trinta e oito) docentes, sendo 6 (seis) Doutores (15,8º%), 26 (vinte e seis) 

mestres (68,4%) e 6 (seis) Especialistas (15,8%). Portanto, 84,2% dos docentes possuem 

titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu. 

 

 

 
2.7 Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores 
 

DOUTORES: 

1 - Alex Nogueira Brasil  

2 - Daise de Fátima Moreira 

3 - José Felipe Dias 

4 - Lúcio Aparecido Moreira 

5 - Tânia Nogueira Fonseca Souza 

6 - Wagner José Pederzoli. 

 

RESUMO: o corpo docente dispõe de 6 (seis) Doutores, correspondentes a 15,8% dos  

professores do Curso.  
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2.8 Regime de trabalho do corpo docente do curso. 

 

REGIME DE TEMPO INTEGRAL: 

1 - Alecir Silva 

2 - Alex Nogueira Brasil  

3 - Ângelo Braz de Matos 

4 - Anilton Penido 

5 - Carlos Roberto de Oliveira Souza 

6 - Célio Tavares da Silva 

7 - Clênio Silva 

8 - Ewerton Augusto de Sousa Nogueira 

9 - Fábio Sander Prado Guimarães 

10 - Francis José Saldanha Franco 

11 - José Adalardo Beluco 

12 - José Felipe Dias 

13 - Lúcio Aparecido Moreira 

14 - Márcio Barbosa 

15 - Maria Cristina Monteiro Castanheira 

16 - Mauro Ferreira Duca 

17 - Tânia Nogueira Fonseca Souza 

18 - Viviane Guimarães Dornas de Araújo 

19 - Wagner José Pederzoli 

20 - Welerson Romaniello de Freitas. 

 

REGIME DE TEMPO PARCIAL: 

1 - Antônio Lombardo 

2 - Daise de Fátima Moreira 

3 - Fábio de Macedo Corradi 

4 - Helton Vilela Jardim 
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5 - João André Bastos Ornellas dos Santos 

6 - José Márcio da Siva 

7 - Juliano Daniel Simeão 

8 - Marcela Ramirez Arenas 

9 - Rogério Helvídio Lopes Rosa 

10 - Sislene Machado Alves Costa. 

 

HORISTAS: 

1 - Ana Paula Silva 

2 - Antônio Maria Claret Abreu Assis 

3 - Délcio Alves Ferreira 

4 - Jove Silvério Alves Pinto 

5 - Júnia Penido Chequer 

6 - Ronaldo César Coelho 

7 - Sabrina Nogueira Rabelo 

8 - Silvana Teodoro Resende. 

 

RESUMO: o corpo docente dispõe de 38 (trinta e oito) docentes, sendo 20 (vinte) 

contratados sob o regime de tempo integral (52,6%), 10 (dez) sob o regime de tempo parcial 

(26,3%) e 8 (oito) são horistas (21,1%).  

Portanto, 78,9% dos docentes são contratados sob o regime de trabalho de tempo parcial e 

tempo integral. 

 
 
 
2.9 Experiência profissional do corpo docente 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE (EXCETO MAGISTÉRIO SUPERIOR):  

1 - Alecir Silva - 31 anos 

2 - Alex Nogueira Brasil - 12 anos 

3 - Ana Paula Silva - 22 anos 
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4 - Ângelo Braz de Matos - 25 anos 

5 - Anilton Penido - 48 anos 

6 - Antônio Lombardo - 24 anos 

7 - Antônio Maria Claret Abreu Assis - 24 anos 

8 - Carlos Roberto de Oliveira Souza - 41 anos 

9 - Célio Tavares da Silva - 00 anos 

10 - Clênio Silva - 17 anos 

11 - Daise de Fátima Moreira - 05 anos 

12 - Délcio Alves Ferreira - 00 anos 

13 - Ewerton Augusto de Sousa Nogueira - 12 anos 

14 - Fábio de Macedo Corradi - 11 anos 

15 - Fábio Sander Prado Guimarães - 19 anos 

16 - Francis José Saldanha Franco - 19 anos 

17 - Helton Vilela Jardim - 00 anos 

18 - João André Bastos Ornellas dos Santos - 29 anos 

19 - José Adalardo Beluco - 07 anos 

20 - José Felipe Dias - 11 anos 

21 - José Márcio da Silva - 19 anos 

22 - Jove Silvério Alves Pinto - 24 anos 

23 - Juliano Daniel Simeão - 07 anos 

24 - Júnia Penido Chequer - 30 anos 

25 - Lúcio Aparecido Moreira - 23 anos 

26 - Marcela Ramirez Arenas - 09 anos 

27 - Márcio Barbosa - 00 anos 

28 - Maria Cristina Monteiro Castanheira - 08 anos 

29 - Mauro Ferreira Duca - 28 anos 

30 - Rogério Helvídio Lopes Rosa - 24 anos 

31 - Ronaldo César Coelho - 18 anos 

32 - Sabrina Nogueira Rabelo - 04 anos 

33 - Silvana Teodoro Resende - 32 anos 
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34 - Sislene Machado Alves Costa - 45 anos 

35 - Tânia Nogueira Fonseca Souza - 32 anos 

36 - Viviane Guimarães Dornas de Araújo - 07 anos 

37 - Wagner José Pederzoli - 45 anos 

38 - Welerson Romaniello de Freitas - 04 anos. 

 

RESUMO: o corpo docente dispõe de 38 (trinta e oito) docentes, sendo 4 (quatro) docentes 

com menos de 2 anos (10,5%) e 34 (trinta e quatro) docentes (89,5%) com mais de 2 anos de 

experiência profissional, exceto no magistério superior.  

 
 
 
2.10. Experiência no exercício da docência na educação básica  
 
NSA. 

 
 
 
2.11 Experiência de magistério superior do corpo docente.  

 

EXPERIÊNCIA NO MAGISTÉRIO SUPERIOR:  

1 - Alecir Silva - 12 anos 

2 - Alex Nogueira Brasil - 17 anos 

3 - Ana Paula Silva - 05 anos 

4 - Ângelo Braz de Matos - 37 anos 

5 - Anilton Penido - 37 anos 

6 - Antônio Lombardo - 39 anos 

7 - Antônio Maria Claret Abreu Assis - 29 anos 

8 - Carlos Roberto de Oliveira Souza - 38 anos 

9 - Célio Tavares da Silva - 35 anos 

10 - Clênio Silva - 12 anos 

11 - Daise de Fátima Moreira - 06 anos 

12 - Délcio Alves Ferreira - 29 anos 
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13 - Ewerton Augusto de Sousa Nogueira - 15 anos 

14 - Fábio de Macedo Corradi - 13 anos 

15 - Fábio Sander Prado Guimarães - 13 anos 

16 - Francis José Saldanha Franco - 28 anos 

17 - Helton Vilela Jardim - 33 anos 

18 - João André Bastos Ornellas dos Santos - 28 anos 

19 - José Adalardo Beluco - 25 anos 

20 - José Felipe Dias - 31 anos 

21 - José Márcio da Silva - 20 anos 

22 - Jove Silvério Alves Pinto - 06 anos 

23 - Juliano Daniel Simeão - 12 anos 

24 - Júnia Penido Chequer - 30 anos 

25 - Lúcio Aparecido Moreira - 20 anos 

26 - Marcela Ramirez Arenas - 08 anos 

27 - Márcio Barbosa - 38 anos 

28 - Maria Cristina Monteiro Castanheira - 12 anos 

29 - Mauro Ferreira Duca - 21 anos 

30 - Rogério Helvídio Lopes Rosa - 27 anos 

31 - Ronaldo César Coelho - 10 anos 

32 - Sabrina Nogueira Rabelo - 04 anos 

33 - Silvana Teodoro Resende - 27 anos 

34 - Sislene Machado Alves Costa - 28 anos 

35 - Tânia Nogueira Fonseca Souza - 12 anos 

36 - Viviane Guimarães Dornas de Araújo - 17 anos 

37 - Wagner José Pederzoli - 32 anos 

38 - Welerson Romaniello de Freitas - 33 anos. 

 

RESUMO: o corpo docente dispõe de 38 (trinta e oito) docentes, todos (100%) com mais de 

3 anos de experiência no magistério superior.  
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2.12 Relação entre o número de docentes e o número de vagas  
 
NSA. 

 
 
 
2.13 Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente. 
 
 

A definição, composição e organização da Congregação (colegiado de curso) estão definidas 

nos Arts. 40 a 44 do Estatuto da Universidade de Itaúna, nos seguintes termos: 

“Art. 40. A Congregação é o colegiado de deliberação superior da Faculdade ou Curso, nos 

campos administrativos, disciplinar, técnico-científico e didático-pedagógico.              

§ 1º - A Congregação funciona também como órgão de consulta preliminar nos demais 

aspectos da vida institucional, em conformidade com o disposto neste Estatuto, no 

Regimento Geral da Universidade e demais ordenamentos.  

§ 2º - Compõem a Congregação: 

I - Os Coordenadores da Faculdade ou do Curso; 

II - Professores das disciplinas ministradas na Faculdade ou Curso; 

III - dois (2) representantes do Corpo Discente da Faculdade ou Curso, designados pelos 

Diretórios Acadêmicos respectivos, na forma da legislação vigente; e   

IV - um (1) representante dos funcionários técnico-administrativos da Faculdade ou Curso, 

eleito pelos seus pares. 

Art. 41.  A Congregação se reúne, ordinariamente, até trinta (30) dias antes do início de cada 

semestre letivo, e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Coordenador da 

Faculdade ou Curso ou por um terço (1/3), no mínimo, de seus membros. 

Art. 42.  A Congregação se reúne sob a presidência do Coordenador da Faculdade ou Curso e, 

em caso de impedimento deste, do Vice-Coordenador ou, pela ordem, do Professor mais 

antigo, com preferência para o mais idoso, em caso de empate. 
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Art. 43.  A Congregação se reúne com a presença da maioria absoluta de seus membros, 

deliberando por maioria simples de votos dos presentes, salvo exceções previstas neste 

Estatuto.  

Art. 44. Compete à Congregação, no âmbito da Faculdade ou Curso, o que a respeito 

dispuser este Estatuto, o Regimento Geral da Universidade e demais ordenamentos.”. 

 

Suas competências estão expressas no Art. 39 do Regimento Geral: 

“Art. 39. Compete à Congregação:  

I – assessorar a Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos no que for exigido; 

II – elaborar os Planos Geral e Específico dos cursos e atividades; 

III – propor a instituição de núcleo de estudos de graduação; 

IV – opinar, quando consultada, sobre os casos disciplinares e de aproveitamento de 

estudos; 

V – organizar lista tríplice para escolha, pelo Reitor, dos candidatos a Coordenador e Vice-

Coordenador, na forma preconizada pelo art. 48, do Estatuto da Universidade de Itaúna; 

VI – funcionar  como   órgão   superior   de   recurso, em  assuntos que lhe sejam 

concernentes; 

VII – opinar, quando consultada, sobre assuntos didático-pedagógicos e técnico-científicos; 

VIII – responder consultas que lhe forem encaminhadas por órgãos superiores da 

Universidade;  

IX – desincumbir-se de outras atribuições não relacionadas neste artigo, mas que lhe sejam 

conferidas neste Regimento, outros ordenamentos ou que decorram do exercício de suas 

atividades.”. 

 

Na Congregação, os projetos em andamento são articulados e o corpo docente discute o 

Projeto Pedagógico do Curso. As reuniões visam ao desenvolvimento do curso, ao 

aperfeiçoamento do desempenho do trabalho acadêmico, à integração dos planos de aula, à 

proposição de Atividades Complementares, à definição de espaços educacionais de estágio, 

à atualização da bibliografia, à troca de experiências que envolvam também a adequação e 

atualização das ementas e programas das unidades de estudo, entre outras situações 
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inerentes ao Curso. A Congregação pauta sua atuação no Regimento Geral, no Estatuto, nas 

DCN e nas Políticas institucionais definidas no PDI. 

 
 
 
2.14 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica 
(para fins de autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se 

CST´s, ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 

 

NENHUMA PRODUÇÃO NOS ÚLTIMOS 3 ANOS 

1 - Ana Paula Silva - 00 produções 

2 - Ângelo Braz de Matos - 00 produções 

3 - Antônio Maria Claret Abreu Assis - 00 produções 

4 - Daise de Fátima Moreira - 00 produções 

5 - Délcio Alves Ferreira - 00 produções 

6 - Helton Vilela Jardim - 00 produções 

7 - João André Bastos Ornellas dos Santos - 00 produções 

8 - José Adalardo Beluco - 00 produções 

9 - Juliano Daniel Simeão - 00 produções 

10 - Júnia Penido Chequer - 00 produções 

11 - Marcela Ramirez Arenas - 00 produções 

12 - Márcio Barbosa - 00 produções 

13 - Maria Cristina Monteiro Castanheira - 00 produções 

14 - Mauro Ferreira Duca - 00 produções 

15 - Silvana Teodoro Resende - 00 produções 

16 - Sislene Machado Alves Costa - 00 produções. 

 

DE 1 A 3 PRODUÇÕES NOS ÚLTIMOS 3 ANOS 

1 - Carlos Roberto de Oliveira Souza - 01 produção 

2 - Ewerton Augusto de Sousa Nogueira - 03 produções 

3 - Fábio de Macedo Corradi - 01 produção 
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4 - Fábio Sander Prado Guimarães - 01 produção 

5 - José Márcio da Silva - 01 produção 

6 - Rogério Helvídio Lopes Rosa - 02 produções 

7 - Viviane Guimarães Dornas de Araújo - 01 produção. 

8 - Wagner José Pederzoli - 02 produções 

9 - Welerson Romaniello de Freitas - 03 produções. 

 

DE 4 A 6 PRODUÇÕES NOS ÚLTIMOS 3 ANOS 

1 - Anilton Penido - 04 produções 

2 - Antônio Lombardo - 05 produções 

3 - Francis José Saldanha Franco - 05 produções 

 

DE 7 A 9 PRODUÇÕES NOS ÚLTIMOS 3 ANOS 

1 - Célio Tavares da Silva - 09 produções 

 

MAIS DE 9 PRODUÇÕES NOS ÚLTIMOS 3 ANOS 

1 - Alecir Silva - 10 produções  

2 - Alex Nogueira Brasil - 20 produções 

3 - Clênio Silva - 15 produções 

4 - José Felipe Dias - 41 produções 

5 - Jove Silvério Alves Pinto - 12 produções 

6 - Lúcio Aparecido Moreira - 15 produções 

7 - Ronaldo César Coelho - 12 produções 

8 - Sabrina Nogueira Rabelo - 14 produções 

9 - Tânia Nogueira Fonseca Souza - 12 produções 

 
RESUMO: conforme discriminado, dos 38 (trinta e oito) docentes do curso, têm produção 

científica, cultural, artística ou tecnológica nos últimos 3 anos: 

• nenhuma produção – 16 docentes (42,1%) 

• de 1 a 3 produções – 09 docentes (23,7%); 

• de 4 a 6 produções - 03 docentes (7,9%); 
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• de 7 a 9 produções - 01 docente (2,6%); 

• mais de 9 produções - 09 docentes (23,7%).  

Portanto, 22 docentes (57,9%) têm de 1 a mais de 9 produções nos últimos 3 anos, 

totalizando 189 produções (média de 5 produções por docente). 

 
 
 

2.15 Titulação e formação do corpo de Tutores do curso  
 
NSA. 

 
 
 
2.16 Experiência do corpo de tutores em educação a distância  
 
 
NSA. 

  
 
 
2.17 Relação docentes e tutores – presenciais e a distância - por estudante  

 
 
NSA. 

 
 
 
2.18. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência médica  
 
NSA. 

 
 

 

2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência odontológica  
 

NSA. 
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2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente  
 

NSA. 
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3 – Infraestrutura 

  

3.1 Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral - TI. 
 

A Instituição disponibiliza 10 (dez) gabinetes de trabalho (área total aproximada de 200 m2, 

média de 20 m2 por gabinete) e 1 (uma) sala de reuniões com 36 m2 para professores de 

Tempo Integral e Parcial, localizados em prédio próximo à Reitoria. 

Disponibiliza, ainda, 3 (três) gabinetes instalados em sala do Núcleo de Acompanhamento e 

Fomento à Pesquisa / NAFAP, para estudos, atendimento e orientação aos alunos vinculados 

aos programas de iniciação científica e extensão. 

Todas as instalações mencionadas dispõem de mesas, cadeiras, armários e computadores 

conectados à internet em quantidade adequada ao número de professores e discentes, 

dentre outros equipamentos, e atendem aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade necessários às atividades que 

ali são desenvolvidas.  

 
 
 
3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos. 
 

A Central de Ensino III, onde funciona o Curso de Engenharia Mecânica, possui área 

edificada de 7.589,61 m², dispondo de infraestrutura física adequada, totalmente adaptada 

para portadores de deficiência e/ou com mobilidade reduzida, observados os parâmetros 

necessários à acessibilidade. 

Dotadas de sanitários, armários para documentos, mesas, cadeiras, climatização, iluminação, 

acústica, limpeza, acessibilidades e comodidade adequadas, além de telefone e 

conectividade cabeada ou wi-fi, dimensionada para acessos simultâneos, além de 

equipamento de informática de uso pessoal e impressora, a Central de Ensino III 

disponibiliza:  

 01 sala da coordenação do curso e do NDE, com aproximadamente 30 m2, sendo uma equipada 

com mesas, cadeiras, computador, telefone e impressora. 
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 Salas para instalações administrativas e secretaria, com 21,29 m².  

 
 
 

3.3. Sala de professores 
 

 
Suficientes à quantidade de professores do Curso e às atividades por eles desenvolvidas, 

dotadas de sanitários, armários para documentos, mesas, cadeiras, climatização, iluminação, 

acústica, limpeza, acessibilidade e comodidade adequadas (consideradas, inclusive, as 

necessidades de biossegurança), além de conectividade cabeada ou wi-fi, dimensionada para 

acessos simultâneos, além de equipamentos de informática e impressora, o Curso 

disponibiliza para os docentes: 

 01 sala de professores, com 35 m2, equipada com escaninhos individuais, mesa, quadro 

de avisos e cadeiras; 

 02 salas com pranchetas para desenho técnico; 

 01 sala de reuniões, com 30 m2, equipada com mesa, cadeiras e telefone. 

 

 

 

3.4. Salas de aula 
 

 12 salas de aula para as atividades teóricas, com aproximadamente 80 m2 cada, 

localizadas na Central de Ensino III e seus anexos, com condições e acomodações 

compatíveis com o número de alunos. Todas são dotadas de retroprojetores, 

equipamentos de multimídia e atendem aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, conservação, comodidade e acessibilidade. 
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3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática 
 

A Universidade de Itaúna disponibiliza, para o Curso de Engenharia Mecânica, os seguintes 

Laboratórios de Informática, com quantidade suficiente de equipamentos e mobiliário em 

relação ao número total de usuários, boas condições de acessibilidade, adequada velocidade 

de acesso à internet e com regulamentação própria de uso, atualização, softwares e espaço 

físico: 

A) LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA I (para as atividades previstas nas disciplinas Desenho 

Mecânico I, II e III, Geometria Analítica e Álgebra Vetorial, Álgebra Linear, Informática e 

Computação, Automação, Hidráulica Pneumática Industrial. Estatística, Cálculo Numérico, 

Gestão Empresarial I e II). 

Localização: Central de Ensino III 

Área construída: 71,28m2 

Móveis e Equipamentos: 1 bancada de 5,20 m x 2,15 m; 12 mesas para computadores de 88 

x 77 cm; 35 cadeiras estofadas giratórias; 1 impressora Laserjet HP; 1 estrutura de 

cabeamento para computadores; 30 computadores Itautec - dual core; 30 monitores de 14”; 

1 projetor de multimídia modelo vpl cs; 1 quadro de fórmica 2,75 x 1,20 m; 1 rack para 

servidor tipo case multimídia com rodízios;  switch modelo 24 portas 10/100 hnsw-24r; 1 

tela de projeção. 
  

B) LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA II (para as atividades previstas nas disciplinas Desenho 

Mecânico I, II e III, Geometria Analítica e Álgebra Vetorial, Álgebra Linear, Informática e 

Computação, Automação, Hidráulica Pneumática Industrial. Estatística, Cálculo Numérico, 

Gestão Empresarial I e II). 

Localização: Central de Ensino III 

Área construída: 63,35m2 

Móveis e Equipamentos: 1 bancada em fórmica 6,00 x 2,00m; 47 cadeiras estofadas 

giratórias; 1 estrutura para cabeamento de computadores; 1 mesa de professor; 16 meses 

para computadores 0,82m x 0,62m; 24 computadores modelo Pentium 4; 24 monitores 14”; 

1 projetor de multimídia modelo vpl cs; 1 quadro de avisos 1,40m x 1,00m; 1 quadro em 

fórmica 2,075 x 1,20m; 1 rack para servidor modelo 12u x 19” x 470 mm. 
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C) LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA III (para as atividades previstas nas disciplinas Desenho 

Mecânico I, II e III, Geometria Analítica e Álgebra Vetorial, Álgebra Linear, Informática e 

Computação, Automação, Hidráulica Pneumática Industrial. Estatística, Cálculo Numérico, 

Gestão Empresarial I e II). 

Localização: Central de Ensino III 

Área construída: 66,24m2 

Móveis e Equipamentos: 1 bancada 5m x 43 cm com 12 meses de 82 x 73 cm; 48 cadeiras 

giratórias estofadas; 1 estrutura para cabeamento de computadores; 1 extintor de incêndio; 

13 meses 82 x 73cm; 26 computadores modelo Pentium IV; 26 monitores 15”; 1 quadro de 

fórmica 1,10m x 3,20m; 1 rack para servidor modelo 12u x 19” x 470 mm; 1 switch modelo sy 

774m ethernet; 1 tela de projeção. 

D) LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA IV (para as atividades previstas nas disciplinas Desenho 

Mecânico I, II e III, Geometria Analítica e Álgebra Vetorial, Álgebra Linear, Informática e 

Computação, Automação, Hidráulica Pneumática Industrial. Estatística, Cálculo Numérico, 

Gestão Empresarial I e II). 

Localização: Central de Ensino III 

Área construída: 53,08m2 

Móveis e Equipamentos: 1 bancada em fórmica 6,10 x 1,88m; 17 meses para computadores 

1,00m x 0,70m; 30 computadores modelo Pentium III Itautec; 30 monitores 14”; 1 quadro de 

avisos 1,10m x 1,10m; 1 quadro em fórmica 4,00 x 1,10m; 1 rack para servidor modelo 12u x 

19” x 470 mm; 1 switch modelo 24 portas p d-link des 1024d; 1 TV 29” modelo avt2977; 1 

videocassete modelo vr799. 

E) LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA V (para as atividades previstas nas disciplinas Desenho 

Mecânico I, II e III, Geometria Analítica e Álgebra Vetorial, Álgebra Linear, Informática e 

Computação, Automação, Hidráulica Pneumática Industrial. Estatística, Cálculo Numérico, 

Gestão Empresarial I e II). 

Localização: Central de Ensino III 

Área construída: 53,82m2 

Móveis e Equipamentos: 1 bancada em fórmica 6,60 x 0,70m; 48 cadeiras estofadas 

giratórias; 30 computadores modelo Itautec - dual core; 30 monitores 15”; 1 quadro de 
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avisos 1,10m x 1,05m; 1 quadro em fórmica 3,10 x 1,10m; 2 switch modelo 24 portas trend 

teg-2224 ws. 

F) LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA VI (para as atividades previstas nas disciplinas Desenho 

Mecânico I, II e III, Geometria Analítica e Álgebra Vetorial, Álgebra Linear, Informática e 

Computação, Hidráulica Pneumática Industrial). 

Localização: Central de Ensino III – Anexo II 

Área construída: 52,40 m² 

Móveis e Equipamentos: ar condicionado; 33 cadeiras estofadas giratórias; 1 estrutura para 

cabeamento de computadores com 3 divisões; 23 mesas para computadores; 1 mesa de 

professor; 20 computadores PIII 800 Itautec; 20 monitores Itautec 15”; 1 projetor Sony; 1 

quadro em fórmica 3,10 x 1,10m; 2 switch modelo 24 portas p d-link des 1024d; 1 tela de 

projeção. 

 

RECURSOS DE INFORMÁTICA E MULTIMÍDIA DA BIBLIOTECA CENTRAL UTILIZADOS PELO 

CURSO, ENTRE OUTROS: 

acesso remoto à internet através de rede local wireless; 64 Computadores modelos Pentium, 

Itautec, Duron e Compaq; 64 Monitores de vídeo modelo 14” e 17”; 1 Videocassete modelo 

06 cabeças; 1 TV de 42"; 6 Switch’s modelos 10/100 DSK, HNSW 800 e Server; 2 Impressoras 

térmicas modelo 4900 MP20TH; 5 Leitores de mão a laser modelo MS-9520; 5 Impressoras 

modelos Laserjet 2015D, 2200, 1320, Deskjet 3425, 2300D, 3550, 3650; 6 Impressoras com 

guilhotina modelos MP2000 e MP2100; 1 Scanner modelo Scanjet 3670C; 1 Máquina 

copiadora modelo xerox Ofício 1113; 4 Rack’s fechados modelo para servidores. 44V hi-top; 

4 Nobreak’s de energia modelos 1300 SMS e 1600, com 04 baterias e 1400VA NET3+ e 

3000VA BI; 10 teclados numéricos modelo Super Pin; 2 teclados em Braille; 3 Servidores de 

informática modelo Poweredge 1900 com processador E5310; 1 Aparelho DVD modelo DVP 

NS78HP; 2 alfabetos magnéticos Braille; 1 alfabeto vazado Braille; 1 impressora Braille 

modelo VP Columbia. 

Quanto a software, a Instituição dispõe dos mais atualizados e modernos, tendo firmado 

contrato com a Microsoft para utilização e atualização dos seus produtos, em todos os seus 

computadores. 
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3.6 Bibliografia Básica 
 

O Curso disponibiliza ao seu corpo acadêmico, além do acervo virtual da Biblioteca, pelo 

menos 3 títulos da bibliografia básica para cada disciplina, acervo este devidamente 

informatizado e tombado junto ao patrimônio da Instituição.   

Biblioteca Central 

Com área total de 1.346,60 metros quadrados, a Biblioteca Central funciona das 7h30 às 

22h20, de segunda a sexta-feira, e das 7h30 às 11h30, aos sábados. Completamente 

informatizada, tem acesso à internet e está interligada ao Comut. Dispõe de excelentes e 

modernas instalações, todas adaptadas às pessoas portadoras de necessidades especiais.  

As bibliotecas são entendidas como ponto fundamental para o desenvolvimento das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Em sendo assim, as bibliotecas são consideradas 

como parte integrante dos projetos pedagógicos e acadêmicos das Instituições. Com 

fundamento nesse entendimento, na Universidade de Itaúna as bibliotecas refletem os 

objetivos e os princípios da própria Universidade, especialmente como um dos indicadores 

do padrão de excelência que deseja alcançar em todas as atividades que desenvolve.  

Planejamento bibliotecário  

O planejamento bibliotecário, quando focalizado sob um aspecto mais amplo, deve levar em 

conta o planejamento das redes e sistemas de informação, atuando no âmbito local, 

regional, nacional e internacional. O objetivo principal é sempre o acesso à informação, 

amplificando o seu uso e tornando-o acessível a toda a comunidade, envolvendo os agentes 

geradores e consumidores da informação através de participação em redes de sistemas de 

informação. 

A atividade de avaliação constitui elemento essencial no planejamento bibliotecário, pois ao 

avaliar se os objetivos estão sendo adequadamente atingidos, indica as adequações 

necessárias à nova realidade da Universidade de Itaúna. 

Renovação do acervo 

O acervo da biblioteca do curso é atualizado, tanto pela aquisição de novos títulos, como 

pelo descarte de títulos obsoletos ou danificados. 
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Tanto o corpo docente, quanto o corpo discente, poderá solicitar a aquisição de novos 

títulos que serão avaliados e verificada a adequabilidade e necessidade de compra. 

A política de desenvolvimento de coleções visa a estabelecer: I. Critérios para seleção: que 

abordem o conteúdo dos documentos, a adequação ao usuário e aspectos adicionais do 

documento; II. Fontes para seleção: variados tipos de bibliografias gerais e específicas, 

catálogos, guias de literatura, opinião dos usuários e outros; III. Responsabilidade pela 

seleção: qualitativa, feita em cooperação com a bibliotecária responsável e o corpo docente; 

quantitativa, material que faça parte da lista da bibliografia básica; IV. Prioridade de 

aquisição: bibliografia básica e complementar de livros e obras de referência; assinatura de 

periódicos cujos títulos já fazem parte da lista básica, conforme indicação dos docentes; 

documentos e materiais para desenvolvimento de pesquisa, materiais para dar suporte 

técnico a outros setores da Instituição; V. Doações: será analisada a autoridade do autor, 

editor e demais responsabilidades, atualização do tema abordado no documento, estado 

físico do documento, documentos de interesse para a Universidade, relevância do conteúdo 

para a comunidade universitária e indicação do título em bibliografias. No caso de periódicos 

serão aceitos para completarem falhas; em caso de não existência do título, serão aceitos 

somente aqueles cujo conteúdo seja adequado aos interesses da comunidade universitária; 

indexação do título em índices e abstracts; citação do título em bibliografias; VI. Descarte de 

livros: inadequação, desatualização, condições físicas e duplicatas. 

Recursos Humanos disponíveis na biblioteca 

A equipe da Biblioteca Central da Universidade de Itaúna conta hoje com funcionários e 

estagiários distribuídos nas áreas operacionais, de apoio e de tecnologia, a saber: 1 (um) 

Coordenador Administrativo; 2 (duas) Bibliotecárias inscritas no CRB; 3 (três) Auxiliares de 

Biblioteca; 1 (um) Coordenador de Informática; 1 (um) encarregado do Laboratório de 

informática; 1 (um) encarregado do COMUT; 3 (três) funcionários no Setor de Atendimento 

ao Usuário; 2 (dois) funcionários no Setor de Reprografia/Recebimentos; 6 (seis) estagiários. 

A descrição detalhada da bibliografia básica consta do PPC. 
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3.7 Bibliografia Complementar 
 

Cada disciplina possui, na sua ementa, pelo menos 5 (cinco) títulos na bibliografia 

complementar e a UI mantém pelo menos dois (2) exemplares de cada título, além da 

biblioteca virtual disponível na Biblioteca.  

A bibliografia complementar atende aos programas das disciplinas do Curso e está 

informatizada, atualizada e tombada junto ao patrimônio da IES. 

A descrição detalhada da bibliografia complementar consta do PPC. 

 

 

 

3.8 Periódicos Especializados  
 

O Curso de Engenharia Mecânica da Universidade de Itaúna mantém a assinatura/acesso 

dos seguintes periódicos especializados: 

▪ ABENGE: Revista de Ensino de Engenharia. Brasília: Associação Brasileira de Ensino de 

Engenharia - ABENGE. Semestral. ISSN 0101-5001. Disponível em: 

<http://198.136.59.239/~abengeorg/revista/index.php/abenge/issue/archive>. 

Impressa: 1980-2010 

▪ ACTA SCIENTIARUM: technology. Maringá, PR: Universidade Estadual de Maringá, Pró-

reitoria de Pesquisa e Pós-graduação Semestral. ISSN 1806-2563. Disponível em: 

<http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciTechnol/issue/view/927/showToc>. 

Impressa: 2005-2008  

▪ BIO: Revista Brasileira De Saneamento e Meio Ambiente. Rio de Janeiro: Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária Ambiental - ABES. Trimestral. ISSN 0103-5134 

Impressa: 1996-2014 

▪ BOLETIM TÉCNICO DA ESCOLA POLITÉCNICA DA USP: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 

MECÂNICA. São Paulo: USP. ISSN 1413-2168 

Impresso: 2002-2007 
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▪ CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA. Florianópolis: UFSC. Quadrimestral. ISSN 

2175-7941.  Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/issue/archive> 

Impressa: 2002-2014 

▪ CASE STUDIES: REVISTA BRASILEIRA DE MANAGEMENT.  Rio de Janeiro:  Insight Engenharia 

de Comunicação. Bimestral. ISBN: 1981-6057 

Impressa:2002-2016 

▪ CIÊNCIA & ENGENHARIA. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia – UFU. 

Semestral. ISSN eletrônico: 1983-4071. Disponível em: 

<http://www.seer.ufu.br/index.php/cieng/issue/archive>. 

▪ C&T: Revista Militar De Ciência E Tecnologia. Rio de Janeiro: Exército Brasileiro, Instituto 

Militar de Engenharia. Trimestral. ISSN 0102-3542 Disponível em: 

<http://rmct.ime.eb.br/edicoes.html> 

Impressa: 2000-2017 

▪ ECOS (PORTO ALEGRE). Porto Alegre: Departamento Municipal de Água e Esgotos. 

Quadrimestral. ISSN 0104-5261. Disponível em: 

<http://www2.portoalegre.rs.gov.br/dmae/default.php?p_secao=256> 

Impressa: 2010-2016 

▪ ENGENHARIA: estudo e pesquisa. Juiz de Fora, MG: Ed.  UFJF. Semestral. ISSN 1415-3025. 

Disponível em: <http://www.revistaeep.com/edicoes_anteriores.html> 

Impressa: 2003-2010  

▪ ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Engenharia 

Sanitária e Ambiental. Trimestral. ISSN 1413-4152. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1413-4152&lng=pt&nrm=iso> 

Impressa:  1996-2010 

▪ ENGINEERING JOURNAL. Chicago: American Institute of Steel Construction. Trimestral. ISSN 

0013-8029 

Assinatura: 1999-2015 

▪ ENGINEERING & TECHNOLOGY. Stevenage, Inglaterra: Institution of Engineering and 

Technology. Mensal. ISSN: 17509637 

Assinatura. 2008-2017 
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▪ HARVARD BUSINESS REVIEW [Brasil].  São Paulo: Segmento RFM. ISSN: 0717-9960.  

Assinatura: 2005-2017 

▪ HSM MANAGEMENT:  Informação E Conhecimento Para Gestão Empresarial.  Barueri:  HSM 

do Brasil. Bimestral. ISSN 1415-8868.  

Assinatura: 1997-2017 

▪ INGENIERÍA MECÁNICA. Cuba: Facultad de Ingeniería Mecánica del Instituto Superior 

Politécnico José Antonio Echeverría-Cujae. Cuatrimestral. ISSN: 1815-5944. Disponível em: 

<http://www.ingenieriamecanica.cujae.edu.cu/index.php/revistaim/issue/archive>. 

▪ JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION. Easton, Pa.: American Chemical Society. Mensal. ISSN 

0021-9584 

Impressa: 2002-2016 

▪ JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGY MANAGEMENT. São Paulo: USP. 

Quadrimestral. ISSN: 1807-1775 

Disponível em: <http://www.jistem.fea.usp.br/index.php/jistem/issue/view/70>. 

▪ MECHANICAL ENGINEERING. New York: The American Soc. Mechanical Engineers. Mensal. 

ISSN 0025-6501 

Assinatura: 1999-2017 

▪ MPT: METALURGIA, PROCESSOS E TECNOLOGIA.  Dusseldorf:  VERLAG. Bimestral. ISSN 

1865-8393.  

Impressa: 2007-2015 

▪ METALURGIA  & MATERIAIS.  São Paulo,  Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais. 

Mensal. ISSN 0104-0898.  

Impressa: 1992-2010 

▪ PRODUCTION JOURNAL (REVISTA PRODUÇÃO). Brazilian Association of Production 

Engineering (ABEPRO). ISSN 0103-6513. Disponível em: 

<http://www.prod.org.br/site/index>. 

 ▪ QUÍMICA E DERIVADOS. São Paulo: QD. Mensal. ISSN 0481-4118.  

Impressa: 1966-2014 

▪ QUIMICA NOVA.  São Paulo. Sociedade Brasileira de Química. ISSN 0100-4042. Disponível 

em: <http://quimicanova.sbq.org.br/edicoes_anteriores.asp>  
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Impressa: 2001-2010 

▪ REVISTA ABCM ENGENHARIA. Rio de Janeiro: ABCM. Trimestral. Disponível em: 

<http://www.abcm.org.br/pb/revista-abcm-engenharia>.  

▪ REVISTA ABM - METALURGIA MATERIAIS & MINERAÇÃO. São Paulo: ABM. Bimestral.  ISSN: 

2238-1163. Disponível em: 

<http://banca.maven.com.br/pub/revistaabm/?numero=645&edicao=1538#page/1> 

Impressa: 2012-2015 

▪ REVISTA DAE. São Paulo, SP: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, 

Departamento de Aguas e Esgotos. Mensal. ISSN 0101-6040. Disponível em: 

<http://revistadae.com.br/site/acervo-historico/>. 

Impressa: 2012-2016 

▪ REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS.  São Paulo:  FGV, Escola de Administração de 

Empresas. ISSN 0034-7590. Disponível em: <http://www.rae.com.br/eletronica/ >. 

Impressa: 2000-2016 

▪ REVISTA DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA. Unimep. Semestral. ISSN: 2238-1252. Disponível em: 

<https://www.metodista.br/revistas/revistas-unimep/index.php/cienciatecnologia/index>. 

▪ REVISTA ELETRÔNICA PRODUÇÃO E ENGENHARIA. Universidade Federal de Juiz de Fora: 

Juiz de Fora. ISSN: 1983-9952 

Disponível em: <http://www.fmepro.org/ojs/index.php/rpe/issue/view/13>. 

▪ REVISTA MEIO AMBIENTE INDUSTRIAL. São Paulo: Tocalino. Bimestral. ISSN 1806650X 

Assinatura. 2001-2017 

▪ REVISTA MINEIRA DE ENGENHARIA. Belo Horizonte: Sociedade Mineira de Engenharia. 

Disponível em: <https://issuu.com/cpdsme> 

Impressa: 1986-2016 

▪ REVISTA SOLDAGEM & INSPEÇÃO. Curitiba: Associação Brasileira de Soldagem (ABS). ISSN: 

1980-6973. Disponível em: <http://www.abs-soldagem.org.br/s&i/>. 

▪REVISTA  TECNOLOGÍSTICA.  São Paulo:  Publicare. Mensal.  

Impressa: 1996-2017 

▪ SANARE: Revista Técnica da Sanepar. Curitiba: SANEPAR. Semestral. ISSN 0104-7175. 

Disponível em: <http://site.sanepar.com.br/categoria/publicacoes/sanare>. 

http://www.abcm.org.br/pb/revista-abcm-engenharia
http://www.rae.com.br/eletronica/
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▪ SBA Controle & Automação. Campinas, SP: Sociedade Brasileira de Automática. ISSN 0103-

1759. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0103-

175920120005&lng=pt&nrm=iso>. 

▪ SANEAMENTO AMBIENTAL. São Paulo: Signus Editora. Bimestral. ISSN 01037056. 

Disponível em: <http://www.sambiental.com.br/edi%C3%A7%C3%B5es-digitais> 

Impressa: 2003-2016. 

  

 

 

3.9 Laboratórios didáticos especializados: quantidade 

 
A ênfase do ensino proposto é colocada na experimentação prática dos conceitos estudados, 

buscando uma visão crítica que conjugue a produção do conhecimento necessário a uma 

atuação profissional criativa e sincronizada com a nossa realidade sociocultural e econômica 

e, ainda, com o desenvolvimento das tecnologias. 

Neste sentido, a Instituição vem fazendo vultosos e constantes investimentos em sua 

infraestrutura de laboratórios, mantendo-a sempre atualizada e disponibilizando aos alunos 

conhecimentos práticos indispensáveis a uma boa formação profissional. 

No Curso de Engenharia Mecânica, são utilizados os seguintes laboratórios especializados: 

A) LABORATÓRIO DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO (para as atividades previstas nas disciplinas 

Automação, Hidráulica Pneumática Industrial e Manutenção) 

Localização: Central de Ensino III 

Área construída: 43,06m2 

B) LABORATÓRIO DE ELETROTÉCNICA (para as atividades previstas nas disciplinas 

Eletrotécnica, 

Eletrotécnica Experimental) 

Localização: Central de Ensino III 

Área construída: 56,94m2 

C) LABORATÓRIO DE FENÔMENO DOS TRANSPORTES E TERMODINÂMICA/MÁQUINAS DE 

FLUXO (para as atividades previstas nas disciplinas de Química Instrumental, Química 
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Experimental, Termodinâmica I e II, Máquinas Termo-Hidráulicas de Deslocamento, 

Máquinas Termo-Hidráulicas de Fluxo, Transferência de Calor Aplicada, Mecânica dos 

Fluidos I e II, Projetos Mecânicos). 

Localização: Central de Ensino III 

Área construída: 91,64 m2 

D) LABORATÓRIOS DE FÍSICA (abrange os Laboratórios de Física A, B, C e D. Para as 

atividades previstas nas disciplinas Física I/Mecânica, Física II/Eletromagnetismo, Física 

III/Térmica, Física Experimental) 

Localização: Central de Ensino III 

Área construída: 98,36m2 

E) LABORATÓRIO DE HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA (para as atividades previstas nas 

disciplinas Máquinas Termo-Hidráulicas de Fluxo, Hidráulica Pneumática Industrial, 

Automação). 

Localização: Central de Ensino III  

Área construída: 48,36m2 

F) LABORATÓRIO ASTRONÔMICO (para as atividades previstas nas disciplinas Física 

I/Mecânica, Física II/Eletromagnetismo, Física III/Térmica, Física Experimental). 

Localização: Central de Ensino III 

Área construída: 60,35m2 

G) LABORATÓRIO DE PESQUISAS (para as atividades de Trabalho de Curso I e II, Projetos 

Mecânicos, Instalações e Projetos Industriais, Tópicos em Engenharia). 

Localização: Central de Ensino III 

Área construída: 42,78m2 

H) LABORATÓRIO DE QUÍMICA (para as atividades de Química Instrumental, Química  

Experimental). 

Localização: Central de Ensino III 

Área construída: 62,41m2  

I) LABORATÓRIO METALOGRÁFICO E METROLÓGICO (para as atividades previstas nas 

disciplinas Materiais de Construção Mecânica, Laboratório de Materiais de Construção 
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Mecânica, Mecânica I e II, Resistência dos Materiais I e II, Tecnologia Mecânica, soldagem, 

Processos de Fabricação I e II) 

Localização: Central de Ensino III 

Área construída: 108,93m2 

Obs.: este Laboratório é constituído de bancadas e equipamentos destinados às aulas 

práticas, pesquisa em materiais, estudos metrológicos, além de departamento de 

extensão. Subdivide-se em: Laboratório Metalográfico e Metrológico, Laboratório de 

Ensaios Destrutivos, Laboratório de Microscopia, Laboratório de Cortes por Abrasão e 

Laboratório de Tecnologia Mecânica. 

J) LABORATÓRIO DE SOLDAGEM E ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS (para as atividades 

previstas nas disciplinas Soldagem, Laboratório de Soldagem). 

Localização: Central de Ensino III 

Área construída: 32,89m2 

K) LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA MECÂNICA I E II (para as atividades previstas nas 

disciplinas Mecânica I, Elementos de Máquinas II, Tecnologia Mecânica, Usinagem, 

Usinagem Prática). 

Localização: SENAI / CEFET. R. Lilia Antunes, nº 99 – Bairro Santo Antônio – Itaúna (MG) 

Área construída: 200m2 

Obs.:  

1 - Laboratórios de tecnologia mecânica do SENAI/CETEF, utilizados através de convênio 

assinado entre as entidades, que estamos enviando termo de convênio. 

2 - Equipamentos utilizados em horários diferenciados para melhor aproveitamento dos 

alunos. 

l) LABORATÓRIO DE MÁQUINAS TÉRMICAS (para as atividades previstas na disciplina 

Máquinas Termo-Hidráulicas de Deslocamento, Máquinas Termo-Hidráulicas de Fluxo, 

Elementos de Máquinas I) 

Localização: Central de Ensino III  

Área construída: 53,04m2. 

Todos os espaços acima citados estão devidamente adaptados para portadores de 

necessidades especiais ou com mobilidade reduzida e também mobiliados e equipados, a 

fim de propiciar aos acadêmicos e demais usuários uma vivência coerente com as normas 

institucionais e com as diretrizes curriculares do Curso de Engenharia Mecânica. 
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A relação dos móveis, equipamentos e instrumentos existentes nos laboratórios didáticos 

especializados, cuja quantidade é plenamente adequada aos espaços físicos e às vagas 

autorizadas, consta detalhadamente do Projeto Pedagógico do Curso.  

 
 
 
3.10 Laboratórios didáticos especializados: qualidade 

 
A constante preocupação da UI com a atualização dos laboratórios, dos seus equipamentos e 

materiais, conduziu a uma política que tem contribuído para a excelente adequação dos 

mesmos aos objetivos propostos, às condições de acessibilidade para portadores de 

necessidades especiais e à disponibilidade de insumos.  

A atualização de softwares, equipamentos e materiais ocorre periodicamente, com a 

aquisição de produtos mais atuais e modernos, de acordo com as exigências do mercado de 

trabalho e as exigências acadêmicas, sempre em busca da excelência no processo de ensino-

aprendizagem. 

A compra de materiais de consumo é feita de acordo com as necessidades detectadas pelos 

professores, alunos e demais usuários, as quais são encaminhadas aos responsáveis pelos 

laboratórios e pela sua manutenção. Dessa forma, fica assegurada a qualidade e a 

quantidade necessárias à realização de ensaios e aulas práticas. 

Todos os laboratórios didáticos especializados estão devidamente mobiliados, equipados e 

adaptados para portadores de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida, a fim de 

propiciar aos acadêmicos e demais usuários uma vivência coerente com as normas 

institucionais e com as diretrizes curriculares do Curso de Engenharia Mecânica. 

A Instituição conta com um Manual de Funcionamento, Utilização e Biossegurança Aplicada 

em Laboratórios, no qual estão previstos seus objetivos e, ainda, disposições sobre: 

• Normas gerais de funcionamento dos laboratórios; 

• Biossegurança; 

• Tipos de riscos; 

• Métodos de controle de agente de risco; 

• Procedimentos para descarte dos resíduos gerados em laboratórios; 
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• Rotinas de esterilização; 

• Normas de utilização dos aparelhos e equipamentos especiais; 

• Normas de esterilização.  

A descrição completa dos laboratórios, com a relação dos seus móveis, equipamentos e 

instrumentos consta do Projeto Pedagógico do Curso. 

 

 
 
3.11 Laboratórios didáticos especializados: serviços 

 
Todos os laboratórios didáticos da UI, inclusive aqueles utilizados pelo Curso de Engenharia 

Mecânica, têm suas normas consolidadas no Manual de Funcionamento, Utilização e 

Biossegurança Aplicada a Laboratórios, condizentes com a legislação em vigor. 

As múltiplas exigências de qualidade no processo de ensino-aprendizagem e na prestação de 

serviços demandam, por parte da Instituição, manutenção e fiscalização periódicas, a cargo 

dos gestores, coordenadores de curso, professores, CPA e demais funcionários responsáveis 

pelos laboratórios.  

Neste sentido, tem sido possível manter em elevado nível os aspectos referentes à 

manutenção de equipamentos, ao atendimento à comunidade e à necessidade de apoio 

técnico adequado.  

As atividades práticas em laboratórios serão distribuídas no decorrer do Curso, associadas 

aos temas e conteúdos curriculares, contemplando todas as práticas necessárias ao 

desenvolvimento de habilidades e competências nas diversas áreas da Engenharia Mecânica.  

Todas as atividades práticas de ensino visam à formação generalista do egresso e são 

supervisionadas por docentes do Curso, promovendo a integração entre a comunidade e a 

atuação interprofissional. 

 
 
 
3.12 Sistema de controle de produção e distribuição de material didático 
(logística) (EaD)  
 

NSA. 
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3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas  
 

NSA. 

 
 
 
3.14. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades de arbitragem, negociação e 
mediação  
 
NSA. 

 
 
 
3.15. Unidades hospitalares e complexo assistencial (SAÚDE) 
 
 

NSA. 

 

 
 
3.16. Sistema de referência e contrarreferência  

 

NSA. 

 

 

 

3.17. Biotérios 

 

NSA. 
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3.18 Laboratórios de ensino para a área de saúde  
 
 

NSA. 

 
 
 
3.19 Laboratórios de habilidades  
 
 

NSA. 

   

 
 
3.20 Protocolos de experimentos  
 
NSA. 

 
 
 
3.21 Comitê de ética em pesquisa (CEP)  
 
NSA. 

 
 
 
3.22 Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA)  
 
NSA. 
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4 – Requisitos legais e normativos 

 
4.1 Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 
 
As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia foram instituídas 

pela Resolução CNE/CES nº 11, de 11 de março de 2002. 

Constituíram-se, efetivamente, referenciais para a organização do programa do Curso de 

Engenharia Mecânica da Universidade de Itaúna, contemplando flexibilidade curricular, 

priorizando áreas de conhecimento na construção do currículo, definindo o perfil 

profissional desejado para o egresso e privilegiando as competências e habilidades a serem 

desenvolvidas, conforme definido no Projeto Pedagógico do Curso. 

O currículo apresenta coerência com as DCNs e demais legislações pertinentes quanto à 

flexibilidade, à interdisciplinaridade e à articulação da teoria e prática, inclui todos os 

conteúdos obrigatórios, define a distribuição da carga horária entre os núcleos de conteúdos 

básicos, de conteúdos profissionalizantes, de conteúdos específicos, das atividades 

complementares e das demais atividades desenvolvidas no campo profissional. 

O currículo apresenta coerência, ainda, com os objetivos do curso, com o perfil desejado do 

egresso, com os procedimentos de avaliação dos processos de ensino e aprendizagem e com 

a concepção do curso, dentre outros. 

 

 
 
4.2 Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 
 
NSA. 

  
 
 
4.3 Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 
 

A Universidade de Itaúna tem sua filosofia institucional alicerçada, entre outros aspectos, no 

atendimento às políticas de educação ambiental, de educação em direitos humanos e de 
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educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira, 

africana e indígena. 

Quanto ao perfil do egresso espera-se, além da aquisição de habilidades e competências 

para lidar com as questões da engenharia mecânica, com o ensino e com a pesquisa, que o 

desempenho profissional se paute pelo comportamento ético nas ações e nas questões 

sociais, abrangendo também as questões da acessibilidade, do meio ambiente, dos direitos 

humanos e das relações étnico-raciais. 

Dessa forma, no cumprimento da Resolução CNE/CP n° 01, de 17 de junho de 2004, são 

observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena, sendo o conteúdo trabalhado 

de forma transversal, contínua e permanente nas Atividades Complementares, nas 

disciplinas do ciclo básico e, mais especificamente, na disciplina “Sociologia”. 

 

 
 
4.4 Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos 
 
Quanto às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, é plenamente 

atendida a Resolução CNE Nº 1, de 30 de maio de 2012, sendo o conteúdo trabalhado de 

forma transversal, contínua e permanente em “Psicologia”, “Tópicos Especiais”, nas 

disciplinas do ciclo básico e nas Atividades Complementares. 

 

 
 
4.5 Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
 
A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, 

instituída pela Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, está devidamente regulamentada 

no âmbito da Universidade de Itaúna e é parte integrante do Projeto Pedagógico do Curso 

de Engenharia Mecânica. 
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4.6 Titulação do corpo docente  
 

Dispõe o art. 66 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), que “A preparação para 

o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em 

programas de mestrado e doutorado.”. 

No Curso de Engenharia Mecânica da Universidade de Itaúna o corpo docente é composto 

por 38 (trinta e oito) professores, dos quais 6 (seis) são doutores (15,8%), 26 (vinte e seis) 

são mestres (68,4%) e 6 (seis) são especialistas (15,8%).  

Em suma, todos os docentes são portadores de títulos em nível de pós-graduação, stricto ou 

lato sensu. 

 
 
 
4.7 Núcleo Docente Estruturante (NDE)  
 
O NDE do Curso de Engenharia Mecânica constitui-se de um grupo de docentes com 

atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuantes no processo de concepção, 

consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do Curso.  

É composto pelo Coordenador do Curso, como seu membro nato, e por professores: 

I. Com titulação em nível de pós-graduação stricto sensu; 

II. Contratados em regime de trabalho que assegure, preferencialmente, 

dedicação plena ao curso; 

III. Com experiência docente e profissional não acadêmica relevante para o 

exercício da profissão relacionada ao curso; 

IV. Que exercem liderança acadêmica no Curso. 

O Presidente do Núcleo Docente Estruturante é o Coordenador do Curso a quem compete: 

I. Convocar e presidir reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade; 

II. Representar o NDE junto aos órgãos da instituição; 

III. Encaminhar à congregação as deliberações do núcleo; 
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IV. Designar um membro do NDE para secretariar as reuniões e lavrar as 

respectivas atas; 

V. Coordenar a integração do NDE com os demais Colegiados e setores da 

Instituição. 

Composição do NDE: a composição do NDE consta do item 2.1 deste documento. 

Da materialização do NDE na organização curricular prevista: Compete aos integrantes do 

NDE assessorar a Coordenação de Curso, desenvolvendo as seguintes atividades, entre 

outras: 

• Reunir-se antecipadamente com os docentes do Curso, para a preparação dos Planos de 

Ensino e dos Planos de Aula, integrando as atividades do grupo de professores de cada 

período e cuidando para que os temas de estudo estejam associados às habilidades e 

competências previstas na legislação e, ainda, para que todo o programa previsto seja de 

fato cumprido; 

• Verificar, no planejamento inicial de cada semestre, em conjunto com a Coordenação e 

com o Colegiado de Curso, as atividades a ser executadas (aulas teóricas, aulas práticas, 

estágios extracurriculares, atividades complementares, atividades práticas supervisionadas) 

e analisar a adequação das ementas e planos de ensino;  

• Acompanhar o desempenho dos docentes e discentes utilizando preferencialmente 

ferramentas de TI, com os seguintes objetivos: observar a postagem e o cumprimento dos 

Planos de Ensino previstos; acompanhar o cumprimento pelos alunos das atividades 

postadas pelos docentes; 

• Verificar se as disciplinas estão sendo executadas com observância do que estabelece a 

Resolução CNE/CES nº 3, de 02 de julho de 2007, e se envolvem Preleções e Aulas 

Expositivas (item I do Art. 2º) e Atividades Práticas Supervisionadas (item II do Art. 2º); 

• Verificar se tem sido dada, efetivamente, ênfase à necessidade de redução do tempo em 

sala de aula, em favorecimento do trabalho individual e em grupo dos estudantes, conforme 

preceitua o Art. 5º das DCN; 

• Interceder junto aos professores para que mantenham permanentemente atualizados os 

seus currículos na Plataforma Lattes, bem como acompanhar a remessa à Reitoria dos 

respectivos documentos comprobatórios. 
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Busca-se articular, com essa atividade de coordenação e assessoramento do NDE, maior 

acompanhamento e assertividade no processo de ensino-aprendizagem. 

 
 
 
4.8 Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia  
 
NSA. 
 
 

 
4.9 Carga horária mínima, em horas – para Cursos Superiores de Tecnologia 
 
NSA. 
 
 

 
4.10 Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e Licenciaturas 
 
A carga horária total do Curso é de 4.014 (quatro mil e quatorze) horas, compatibilizando-se, 

assim, com o disposto na Resolução CNE/CES n 2, de 18/07/2007, que estabelece a carga 

horária mínima de 3.600 (três mil e seiscentas) horas para os cursos da área da engenharia. 

 

 
 
4.11 Tempo de integralização  
 
Em conformidade com o art. 2º, “IV”, da Resolução CNE/CES nº 4, de 06/04/2009, a 

Instituição, no exercício de sua autonomia universitária, optou por oferecer o Curso com o 

prazo de integralização de 4,5 (quatro anos e meio), considerando: I – a grande carga de 

atividades extraclasse desenvolvida no Curso, inclusive aos sábados e dias não úteis; II – o 

incentivo que tem sido dado às atividades práticas no processo de ensino-aprendizagem; III 

– o disposto no Art. 5º da Resolução CNE/CES nº 11, de 11 de março de 2002, que instituiu 

as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia (“... Ênfase 

especial deve ser dada à necessidade de se reduzir o tempo em sala de aula, favorecendo o 
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trabalho individual e em grupo dos estudantes”); IV – que a Universidade de Itaúna tem 

valorizado as atividades extraclasse em todos os seus cursos, seja na modalidade de 

Atividades Complementares (Art. 10 da Resolução CNE/CES nº 7, de 31/03/2004), para as 

quais são destinados em torno de 5% (cinco por cento) da carga horária total dos cursos de 

graduação, seja na modalidade de Atividades Práticas Supervisionadas (Art. 2º, inciso II, da 

Resolução CNE/CES nº 3, de 02/07/2007), para as quais são reservados cerca de 20% (vinte 

por cento) da carga horária das disciplinas curriculares.  Há anos, portanto, passou a ser 

ministrado em nove (9) períodos letivos semestrais, em turno noturno, conforme aprovado 

pelo Conselho Universitário e referendado no processo de renovação do seu 

reconhecimento (Portaria SERES nº 286, publicada em 02/01/2013). 

 
 
 
4.12 Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida 
 
A questão da acessibilidade e inclusão na Universidade de Itaúna é tratada no âmbito de 

uma política institucional – Política de Acessibilidade e Inclusão da Universidade de Itaúna - 

que, anexa ao Projeto Pedagógico do Curso, dele é parte integrante. 

Baseada nos requisitos legais e normativos que regem a matéria, em especial na “Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC-2008)”, no 

documento “Referenciais de Acessibilidade na Educação Superior e a Avaliação in loco do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior / SINAES (MEC/INEP – julho/2013)” e 

na “Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015 (Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência / 

Estatuto da Pessoa com Deficiência)”, o programa visa a assegurar a acessibilidade, 

conferindo condições necessárias para o pleno acesso, participação, trabalho e/ou 

aprendizagem dos estudantes e demais membros da comunidade acadêmica com deficiência 

ou mobilidade reduzida, em todas as atividades e dependências acadêmicas. 

Nessa perspectiva, acessibilidade pressupõe a eliminação de barreiras arquitetônicas, 

atitudinais, pedagógicas, digitais e nas comunicações, a promoção da tecnologia assistiva e 

atendimento educacional especializado para os alunos.  

A Política Institucional visa a assegurar, dentre outras: 
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Acessibilidade arquitetônica: todos os prédios são dotados de banheiros adaptados, rampas 

e elevadores, bebedouros e telefones públicos adaptados e vagas privativas. Assegura-se 

atendimento prioritário, imediato e diferenciado para utilização, com segurança e 

autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos, das edificações, dos 

serviços de transporte, dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

Acessibilidade atitudinal: além de outras providências para a remoção de barreiras impostas 

por preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações, foi implantada a Política de 

Combate à Intimidade Sistemática (Bullying, Lei nº 13.185/2015), assim como a Política 

Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 

12.764/2012).  

Acessibilidade pedagógica: inexistem barreiras nas metodologias e técnicas de estudo. A 

acessibilidade pedagógica implantada reflete a forma como os professores concebem 

conhecimento, aprendizagem, avaliação e inclusão educacional.  

Em paralelo, a Instituição implantou o Programa de Apoio Psicopedagógico, conforme 

descrito em tópico específico do Projeto Pedagógico, que tem como propósitos: I - mediar 

processos de orientação e acompanhamento de alunos, docentes e funcionários que se 

encontram em dificuldades educacionais, emocionais, relacionais, vocativas, motoras, 

visuais, auditivas e outras, e suas ações compreendem duas dimensões fundamentais: a) a 

criação de uma cultura de inclusão fundamentada no princípio da diversidade, fomentando 

o respeito e o convívio com as diferenças individuais; b) o apoio psicopedagógico vinculado 

às estratégias e aos recursos voltados para o acompanhamento do percurso acadêmico do 

aluno e melhoria da qualidade do ensino; II – promover ações de capacitação pedagógica 

para os docentes e eventuais preceptores. 

Dentro, pois, das diretrizes de sua Política Institucional de Acessibilidade e Inclusão, a 

Universidade de Itaúna implantou plano de promoção de acessibilidade e atendimento 

prioritário, imediato e diferenciado para utilização, com segurança e autonomia, total ou 

assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos, das edificações, dos serviços de 

transporte, dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida, em todas as atividades acadêmicas.  
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Ressalte-se, por oportuno, que todos os prédios da Universidade de Itaúna estão dotados de 

banheiros adaptados, rampas e elevadores, bebedouros e telefones públicos adaptados e 

vagas em todos os estacionamentos, dentre outras benfeitorias, para utilização dos 

portadores de necessidades especiais.  

A IES, sempre que necessário, disponibiliza programas, instalações e equipamentos especiais 

para os portadores de deficiência auditiva, visual e outras. Como exemplos, citamos os 

seguintes, existentes/instalados na Biblioteca Central, entre outros: NAI - Núcleo de Apoio à 

Inclusão; teclados em Braille; alfabeto magnético e alfabeto vazado em Braille; lupas 

eletrônicas; impressoras em Braille.  

 

 
 
4.13 Disciplina de Libras  
 
A disciplina de Libras - Língua Brasileira de Sinais foi incluída no currículo como optativa, 

conforme estabelecido no Decreto nº 5.626/2005. 

 
 
 
4.14 Prevalência de avaliação presencial para EaD  
 
NSA. 

 
 
 
4.15 Informações acadêmicas  
 
A Instituição disponibiliza o acesso às informações acadêmicas na forma estabelecida no art. 

99 da Portaria Normativa nº 23, de 21 de dezembro de 2077, alterada pela Portaria 

Normativa nº 742, de 02 de agosto de 2018.  
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4.16 Políticas de educação ambiental  
 
O Curso atende ao estabelecido na Resolução CNE/CP nº 2, de 15/06/2012, na Lei nº 9.795, 

de 27 de abril de 1999 e no Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002 (Políticas de Educação 

Ambiental), sendo o conteúdo trabalhado de forma transversal, contínua e permanente em 

“Ciências do Ambiente”, nas disciplinas do ciclo básico e nas Atividades Complementares. 

 

 

 
4.17 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 
Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena 
 
 

NSA. 
 
 
 
 
 
NDE - 04/09/2018 


