PROGRAMA DE CADA CURSO OFERECIDO E DEMAIS COMPONENTES CURRICULARES,
SUA DURAÇÃO, REQUISITOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
FACULDADE DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO
1.Perfil do Curso
A Lei Federal 5.194/66, juntamente com a Resolução 218/73 e a Decisão Normativa 47/92 do
CONFEA, habilita o arquiteto urbanista em diversas atividades, cujo caráter vai da supervisão à
perícia, passando pelo projeto, planejamento, execução e ensino, para citarmos apenas algumas.
As áreas de atuação são igualmente amplas, referentes ao problema espacial, quer no sentido da
construção ou do planejamento de edificações, ambientes urbanos e interiores.
Nossas universidades sempre encontraram dificuldades ao pretender situar o Curso de
Arquitetura e Urbanismo em uma área específica do conhecimento. Algumas o identificam com as
chamadas Ciências Exatas, outras com as Belas Artes, outras, ainda, com as Ciências Humanas.
Realmente, tal divergência implica necessariamente no tratamento desequilibrado dos
condicionantes da Arquitetura e Urbanismo: a economia, a forma, a função, o meio, a técnica. A
consequência desta situação é clara: salvo exceções, os arquitetos urbanistas brasileiros não têm
sido devidamente preparados para assumir todas as atribuições que a legislação lhes confere,
portanto, se tornam incapazes de cumprir, efetivamente, seu papel dentro da sociedade.
A proposta do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade FUMEC/FEA é a da construção
de uma escola, no sentido original da palavra – que permita, no embate positivo das ideias, a
reversão deste quadro. Deste modo, buscamos em um processo contínuo e conjunto entre os
corpos docente e discente a formação plural e integral de que o arquiteto urbanista tanto
necessita; a manifestação e a participação no cotidiano da cidade; a moldagem de um profissional
que seja ao mesmo tempo empreendedor, pesquisador e coordenador, sem abandonar o sujeito
questionador, participativo, humano.
É fundamental, pois, a consciência crítica sobre a realidade na qual nos inserimos enquanto
cidadãos engajados, para que se proponham soluções nas áreas de atuação específicas. O
arquiteto urbanista que se deseja formar deve ser o sujeito que, consciente desta realidade, seja
capaz de propor a definição de macro diretrizes de caráter espacial, ainda que revestidas de um
teor ético-político, necessários para o desenvolvimento equilibrado e sustentável das nossas
cidades.
2.Atividades do Curso (Atividades Complementares)
As Atividades Complementares do curso de Arquitetura e Urbanismo da FEA-FUMEC, exigidas
pelo MEC através Resoluções CES/CNE 02, de 18/06/2007, e CES/CNE 03, de 02/07/07, foram
regulamentadas pela Resolução 003/2007 do Colegiado de Cursos da FEA-FUMEC. São
Atividades Complementares do Curso de Arquitetura e Urbanismo da FEA-FUMEC, aquelas
realizadas fora da matriz curricular, relacionadas no quadro das atividades complementares,
anexo à Resolução 003/2007. Elas são obrigatórias e devem ser cumpridas 120 (cento e vinte)
horas, no decorrer do curso, como requisito para colação de grau.
As Atividades Complementares desenvolvidas pelo aluno constarão do seu histórico escolar, com a
atribuição da carga horária, obedecendo-se o limite de horas, conforme estabelecido. A validação de
qualquer atividade desenvolvida pelo aluno, depende de prévia aprovação, que ocorrerá após
apresentação de requerimento com os comprovantes cabíveis, podendo ser recusada, se o
comprovante for considerado inadequado ou se o desempenho do aluno for insatisfatório.
Os discentes provenientes do ingresso por transferência interna, transferência externa ou obtenção de

novo título, devem abrir processo de aproveitamento das Atividades Complementares realizadas antes
de sua entrada nos cursos da FEA-FUMEC. Os discentes provenientes de cursos de graduação de
outras Instituições de Ensino que ingressarem nos cursos da FEA-FUMEC, via vestibular, devem
abrir processo de aprovação de Atividades Complementares, anteriormente realizadas.

3.Duração:
Carga horária do curso: 3860 horas
Prazo para integralização:
Mínimo: 10 semestres
4.Representação gráfica de um perfil de formação
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6º

CÓDIGO

NET200
NET213
NPA200
NHT200
NIC 200
NMF203

DISCIPLINAS

COREQUISITOS

Desenho Livre
Desenho Projetivo
Fundamentos para projeto de Arquitetura e Urbanismo I
História das Artes
Informática Aplicada à Arq. e ao Urbanismo
Matemática

NET201
NMF204
NPA201
NHT206
NET202
NCT213
NET211

Desenho Arquitetônico
Física
Fundamentos para projeto de Arquitet. e Urbanismo II
Estética
Plástica e Modelagem
Topografia e Cartografia I
Maquete

NPA203
NIC201
NET203
NHT201
NES200
NCT214

Projeto de Arquitetura I
Desenho Informatizado
Desenho de Perspectiva
História da Arquitetura I
Estruturas Isostáticas
Topografia e Cartografia II

NPA204
NPA209
NCT212
NHT202
NCT202
NES201

PRÉREQUISITOS

Projeto de Arquitetura II
Planejamento Urbano e Regional I
Arquitetura e Sustentabilidade
História da Arquitetura II
Instalações Prediais
Resistência dos Materiais

NPA205
NPA210
NET207
NHT204
NCT207
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Projeto de Arquitetura III
Planejamento Urbano e Regional II
Detalhamento Arquitetônico
História e Teoria Arquit., Urbanismo e Paisagismo I
Mobilidade e Acessibilidade Urbanas
Materiais de Construção

NPA206
NET206
NHT216
NCA200
NES208

Projeto Integrado de Arquit, Urbanismo e Paisagismo. I
Desenho de Apresentação
História e Teoria Arquit., Urbanismo e Paisagismo II
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Sistemas Estruturais

NET213
NPA200
NET200
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CÓDIGO

NPA207
NPA213
NHT214
NES205
NCT215
NCT204

7º

8º

9º

10º

NPA208
NPA214
NES207
NCT205
NCT216
NPA219

DISCIPLINAS

Projeto Integrado de Arquit, Urbanismo e Paisagismo II
Projeto de Urbanismo I
História e Teoria da Arquitetura Brasileira
Estruturas em Concreto Armado
Conforto Ambiental: Térmico
Tecnologia da Construção I

Projeto Integrado de Arquit, Urbanismo e Paisagismo III
Projeto de Urbanismo II
Estruturas em Aço e Madeira
Tecnologia da Construção II
Conforto Ambiental: Acústico
Políticas Habitacionais

NPA217
NCA202
NHT207
NHT215
NHT209
NPA212
NDC201

Trabalho de Curso I
Gestão Ambiental
Análise Crítica da Arquitetura
Técnicas Retrospectivas
Técnicas Retrospectivas
Projeto de Arquitetura de Interiores e Luminotécnica
Estudos Econômicos e Sociais

NPA221
NDC203
NDC105
NCT209

Trabalho de Curso II
Prática Profissional
Sociologia
Supervisão de Estágio
Optativa
Optativa
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COREQUISITOS
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RELAÇÃO DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS
CÓDIGO

DISCIPLINAS

PRÉ-REQUISITOS

COREQUISITOS

CARGA HORÁRIA
Semanal

Semestral

NIC01

Representação Gráfica Digital

04

80

NIC203

Modelagem em Sketch Up

03

60

NIC400

Geoprocessamento

04

80

NIC100

Computação na Engenharia

03

60

NET212

Maquete / Modelos

03

60

NCA425

Sistemas de Gestão Ambiental

02

40

NCA424

Impactos Ambientais e Análise de risco

04

80

NCA434

Processos Industriais

04

80

NGP400

Administração e Organização de Empresas

03

60

NGP306

Marketing de Produtos e Serviços

03

60

NHT210

Relações Humanas

03

60

NET500

Teoria da Cor

03

60

NPD522

Projeto de Eventos

03

60

NTP512

Gerenciamento de obras

03

60

NTP551

Fotografia

03

60

NET520

Modelo Vivo

03

60

NET501

Desenho Livre I

03

60

NPA211

Projeto de Paisagismo

04

80

NCT217

Fundamentos de instalações elétricas

03

60

Noções Básicas de Libras*

04

80

CH das Disciplinas
Atividades Complementares
CH Total em horas

3860 horas
120 horas
3.980 horas

Conforme Diretrizes Curriculares Nacionais, RESOLUÇÃO CNE/CES nº 02, de 17 de junho de 2010, o aluno deverá fazer estágio
curricular obrigatório. O Conselho de Cursos da FEA/FUMEC definiu estágio curricular obrigatório com carga horária equivalente a 160

horas.
*A disciplina de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais é ofertada como disciplina opcional, todos os semestres, para todos os alunos
que desejarem se matricular, em dias e horários compatíveis com o horário das aulas do Curso, dentro do número de vagas
disponíveis.

5.Perfil do egresso
O curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade FUMEC visa, em conformidade com a
Resolução 6, de 2 de fevereiro de 2006, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional
de Educação do Ministério da Educação: “assegurar a formação de profissionais generalistas,
capazes de compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade,
com relação à concepção, à organização e à construção do espaço interior e exterior, abrangendo
o urbanismo, a edificação, o paisagismo, bem como a conservação e a valorização do patrimônio
construído, a proteção do equilíbrio do ambiente natural e utilização racional dos recursos
disponíveis”.
Em vista disso, estabeleceram-se ações pedagógicas visando ao desenvolvimento de condutas e
atitudes com responsabilidade técnica e social. No estudo dos assentamentos humanos, campo
de trabalho dos arquitetos, os fatores sociais, econômicos e ambientais são partes fundamentais
das escolhas, considerando sua importância na construção de um país mais justo, que inclua seu
povo em um projeto de desenvolvimento pautado pela equidade, sustentabilidade e engajamento
cívico e que busque sua inserção na ordem mundial.
O arquiteto precisa, portanto, construir um campo onde o conhecimento das diversas áreas possa
ser compreendido, relacionado e revisitado, informando o trabalho de criação. Pois a Arquitetura,
como Arte utilitária, obriga ao uso, e conforma o espaço onde a vida cotidiana acontece, em toda
a sua expressão cultural. É, por isso, um campo ético e essa deve ser a vertente principal na
atuação profissional.
O arquiteto e urbanista egresso da Universidade FUMEC deve ser então, um profissional ciente
de seu papel social, conhecedor dos meios e técnicas para desempenhar a coordenação de obras
criadas em bases e condições variadas, mas sustentáveis em sua essência, transformando-as em
arte repleta de sensibilidade, a partir de uma visão plural do mundo. Deve ser capaz de
experimentar sua própria capacidade criativa e sua singularidade, com alegria, entusiasmo e
destemor.
Deve ser um profissional formado para tratar e resolver os problemas técnicos com agudo senso
de realidade e estética; capaz de investigar novas tecnologias do saber e da construção,
propondo alternativas de modelos estruturais, processos construtivos, materiais de construção e
ocupação urbana; um artista cônscio de que a Arquitetura visa, antes de mais nada, ao bem estar
do Homem, à preservação e construção de sua memória e à sua organização como coletividade;
um humanista com ampla cultura geral em constante evolução; e um empreendedor capaz de
administrar de forma participativa uma equipe multidisciplinar sob sua coordenação. Deve ser,
enfim, um profissional que exerce seu ofício como cidadão, sintonizado com a realidade mundial e
local, na busca continuada de melhor qualidade de vida urbana.
Neste sentido, o Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade FUMEC propõe como base
para a formação dos arquitetos urbanistas que pretende construir o perfil de um profissional
voltado às questões sociais, culturais, ambientais, e fundamentalmente éticas – embora não
prescinda do debate do valor estético – onde a solidariedade e a cidadania dão o tom da coesão
para o desenvolvimento crítico de temas pertinentes ao problema da Arquitetura e Urbanismo,
através da capacitação tecnológica aplicada ao projeto desenvolvida no decorrer da graduação.

6.Forma de acesso ao curso
O ingresso do aluno na Universidade FUMEC dar-se-á por: Processo Seletivo, Transferência e
Obtenção de Novo Título.
7. Processo Seletivo:
O processo seletivo tem por objetivo classificar candidatos, no limite das vagas fixadas para cada
curso; para os cursos de Graduação e Superiores de Tecnologia é aberto a candidatos que
tenham concluído o ensino médio ou equivalente; o edital contendo o disposto na Portaria
Normativa n.º 40, de 12 de dezembro de 2007, art. 32, § 3º e explicitando as cláusulas que o
regem é publicado pela Reitoria; realizado o primeiro processo seletivo e havendo vagas
remanescentes, poderá ser promovido novo processo seletivo; serão divulgadas informações
detalhadas e atualizadas sobre os cursos da Universidade anteriormente á realização de processo
seletivo.
8. Transferência:
A Universidade, no limite das vagas existentes para cada curso, mediante processo seletivo, pode
aceitar transferência de alunos provenientes de curso idêntico ou afim, reconhecido ou autorizado,
mantido por instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras, feitas as necessárias
adaptações curriculares, conforme normas fixadas pelo Conselho Universitário, obedecida a
legislação pertinente. A Universidade proporciona ao aluno transferido orientação e
aconselhamento, esclarecendo convenientemente diferenças curriculares e de conteúdo e as
adaptações a que se sujeitará na continuação dos estudos. A transferência de aluno para a
Universidade é realizada diretamente entre as instituições de ensino superior, dependendo de
requerimento do interessado, formalmente apresentado, em época estabelecida no calendário
acadêmico, à Seção de Ensino da respectiva Faculdade.
9. Obtenção de Novo Título:
A Universidade, no limite das vagas existentes para cada curso, mediante processo seletivo, pode
aceitar matrícula de portadores de diploma de curso superior, conforme normas fixadas pelo
Conselho Universitário. Podem ser utilizadas nessa forma de ingresso as vagas remanescentes
de processos seletivos, assim como aquelas surgidas no andamento dos diversos cursos
oferecidos.
10. Aproveitamento de Estudos
A requerimento do interessado, mediante o exame de cada caso, a Universidade pode promover o
aproveitamento de estudos idênticos, afins ou equivalentes. O exame da possibilidade de serem
aproveitados os estudos realizados faz-se em termos de qualidade e de densidade, tomando-se o
programa da disciplina para o exame da qualidade e sua duração para o exame da densidade,
conforme norma fixada pelo Colegiado de Cursos da respectiva Faculdade. No aproveitamento de
estudos realizados em curso superior, pode haver processo de adaptação, na forma adotada no
item transferência. A adaptação de estudos, para efeito de dispensa de disciplina é realizada sob
a supervisão e orientação do respectivo professor.
11.Sistema de Avaliação do processo do curso (Plano de avaliação do curso)
O Curso de Arquitetura e Urbanismo da FEA-FUMEC fundamenta sua estrutura de organização
em um tripé de disciplinas, agrupadas em núcleos pertinentes à área. São eles o Núcleo de
Expressão Técnica e Artística NET, o Núcleo de História e Teoria da Arquitetura e Urbanismo
NHT e o Núcleo de Projeto Arquitetônico e Urbanístico NPA.
Tais núcleos, além de comportarem as disciplinas integrantes do grupo de conhecimentos
específicos para a formação profissional do arquiteto urbanista, são apoiados por outros núcleos,
já existentes em nos cursos da unidade, a saber: Núcleo de Matemática e Física NMF, Núcleo de
Estruturas NES, Núcleo de Construções e Transportes NCT, Núcleo de Direito e Ciências Sociais
NDC, Núcleo de Ciências do Ambiente NCA .

O objetivo da existência de tais núcleos ou grupos de disciplinas é coordenar esforços no sentido
da integração do conhecimento necessário à formação do aluno, de modo equilibrado e
organizado. Os núcleos são coordenados por professores eleitos para suas respectivas chefias, e
que conformam o Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade FUMEC,
instância para as discussões de caráter pedagógico.
As disciplinas propostas para o curso integram a matriz curricular elaborada conforme as
Diretrizes Curriculares estabelecidas pela Resolução nº6 de 02 de fevereiro de 2006no CNE/CES
do MEC. São contempladas ainda a integração vertical e horizontal, flexibilidade curricular,
monitoria, integração teórica e prática, modelos de articulação entre ensino pesquisa e a
extensão.
O curso também é avaliado dentro da Semana de Avaliação Institucional que, a partir de 2004,
acontece anualmente na Universidade em atendimento à Lei 10.861/04 que instituiu o SINAES.
Coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) esse programa de auto avaliação tem
como objetivo a análise de diversos aspectos da vida universitária, buscando identificar as
potencialidades e fragilidades do dia-a-dia na Universidade FUMEC. Com o propósito de fazer um
diagnóstico dos cursos, alunos, professores e coordenadores a avaliam e são avaliados com
referência a: A) Qualidade de ensino. B) Infraestrutura, C) Qualidade de serviços e D) Atividades
de apoio e extraclasses. Também participam desse processo os técnicos administrativos e
coordenadores de setor.
Os dados coletados a partir da pesquisa realizada possibilitam à CPA gerar relatórios que
apresentam análises dos resultados obtidos e a apresentação de quadros comparativos do
desempenho das Faculdades e dos cursos. Esses resultados servem de guia para o
estabelecimento de ações prioritárias na busca da melhoria da qualidade dos serviços prestados.
Os resultados da auto avaliação são também encaminhados às Diretorias e Coordenação de
cursos e núcleos, disponibilizados na área de trabalho informatizada de professores(as) e
alunos(as), e também divulgados para toda a comunidade acadêmica e sociedade no site e/ou
publicações da universidade.
Os resultados da Avaliação do Curso também são objeto de reuniões da Diretoria Acadêmica com
o Coordenador de Curso e das reuniões dos Núcleos de disciplinas. Questões relativas às ações
corretivas demandadas são debatidas, permitindo constante aperfeiçoamento do curso.
12.Sistema de avaliação do processo de ensino aprendizagem
A avaliação do desempenho escolar será feita por disciplina abrangendo os
aspectos: I. - Assiduidade (frequência)
II.- Aproveitamento (nota, conceito), ambos eliminatórios por si mesmos.
A avaliação do desempenho escolar, em cada disciplina, tem por base o sistema de notas em
valores inteiros, numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
O aproveitamento escolar é representado por uma Nota resultante da soma das notas obtidas em
atividades de avaliação (exercícios, trabalhos e provas), em 03 (três) etapas denominadas:
1ª Avaliação..............................................
2ª Avaliação..............................................
3ª Avaliação..............................................
Atividade autoinstrucional..TTTTTT..
Total...........................................................

Valor :
Valor :
Valor :
Valor :
Valor :

30 pontos;
30 pontos;
30 pontos;
10 pontos
100 pontos.

Determinadas disciplinas poderão ter critérios diferenciados de avaliação, desde que aprovados
pelo Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo, e divulgados previamente para os alunos. A
aprovação é por disciplina e é considerado aprovado o aluno que tiver obtido 60 (sessenta)
pontos, com a respectiva frequência mínima de 75% (setenta e cinco pontos percentuais) da
carga horária.
O aluno que obteve na soma das 03 (três) avaliações e atividade autoinstrucional valor inferior a
60 (sessenta) pontos, mas cuja a soma das duas maiores notas e da e atividade autoinstrucional
valor igual ou superior a 30 (vinte sete) pontos, ou tiver perdido 01 (uma) das 03 (três) avaliações,

poderá fazer o Exame Especial, o qual terá valor idêntico à avaliação que vier a ser substituída,
decorrente da ausência ou da menor nota dentre as três iniciais.
13.Trabalho de conclusão de curso
O Trabalho de Curso, segundo sua ementa, caracteriza-se como um trabalho individual, de livre
escolha do aluno, relacionado com as atribuições profissionais, a ser realizado ao final do curso e
após a integralização das matérias do currículo mínimo. Será desenvolvido com o apoio de
professor orientador escolhido pelo estudante entre os professores arquitetos e urbanistas dos
departamentos do curso e submetido a uma banca de avaliação com participação externa à
instituição.
O objetivo do TC é avaliar as condições de qualificação do formando para acesso ao exercício
profissional, o que significa demonstrar o domínio sobre os conhecimentos essenciais e a
capacidade de resolver problemas de arquitetura e urbanismo, avaliando previamente o domínio
por parte do formando das competências e habilidades para o exercício das atribuições
profissionais e para a responsabilidade técnica e social delas decorrente, em estreita relação entre
teoria e prática.
Os princípios que regem o ensino de graduação em Arquitetura e Urbanismo apontam alguns
critérios para a formulação do TC:
• A qualidade de vida dos habitantes dos assentamentos humanos e a qualidade material do
ambiente construído e sua durabilidade;
• O uso da tecnologia em respeito às necessidades sociais, culturais, estéticas e econômicas
das comunidades;
• O equilíbrio ecológico e o desenvolvimento sustentável do ambiente natural e construído;
• A valorização e a preservação da arquitetura, do urbanismo e da paisagem como patrimônio e
responsabilidade coletiva.
O TC deverá abordar, de forma integrada, a compreensão da realidade, a reflexão sobre ela e a
proposição de alteração dessa realidade mesma, completando assim a articulação das áreas de
conhecimento que compõem a formação do arquiteto. Ao enfatizar a capacidade propositiva para
o ambiente construído, tratará da complexidade da inserção urbana, da conceituação teórica do
trabalho e das soluções técnicas necessárias.
A arquitetura é uma arte indissoluvelmente ligada ao lugar onde se insere, dele retirando seus
motivos e suas soluções. A constatação dessa profunda ligação entre a compreensão da
realidade geográfica, social e cultural e a qualidade da arquitetura indica a adoção de uma
metodologia específica para o TC. A complexidade da realidade urbana a ser enfrentada na
formulação das propostas dos trabalhos finais de graduação sugere a organização das
informações pertinentes de maneira a possibilitar aos estudantes a escolha e seleção adequada
de variáveis que o comporão, e maior criatividade e aprofundamento nas proposições.
Para tal, o Curso fornecerá informações detalhadas sobre as áreas escolhidas da cidade, onde os
trabalhos deverão ser desenvolvidos, e disponibilizará de forma coletiva orientações sobre
aspectos específicos dos trabalhos, envolvendo professores de todas as áreas do curso,
complementando a relação orientador-orientando. Todos os alunos dos cursos de graduação em
Arquitetura e Urbanismo, como atividade de síntese e integração de conhecimento, um Trabalho
de Curso, que é uma obrigatoriedade do currículo dos cursos de Arquitetura e Urbanismo para fins
de recebimento do título de Arquiteto Urbanista, conforme Resolução CNE/CES n6؟, de 02 de
fevereiro de 2006 do CNE/CES, do MEC.
O Trabalho Final de Curso consiste em um trabalho orientado de síntese e integração dos
conhecimentos adquiridos ao longo do curso, nas áreas de conhecimento específico do Curso de
Arquitetura e Urbanismo, sobre as competências estabelecidas no título que lhe será conferido.
14. Estágio Curricular
O Estágio Supervisionado compõe o conjunto de atividades regidas pela Resolução 001/2009 do
Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo da FEA-FUMEC. O Estágio é uma atividade
obrigatória e parte integrante do currículo do curso de Arquitetura e Urbanismo, conforme dispõe a
esolução CNE/CES n6؟, de 02 de fevereiro de 2006 do CNE/CES, do MEC que fixa as Diretrizes

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo.
O Estágio poderá ser Obrigatório (atividade curricular obrigatória, desenvolvido com a devida e
eficaz supervisão por parte da faculdade, podendo ser cadastrado como estágio supervisionado,
devendo totalizar carga horária mínima de 320 horas para o curso de Arquitetura) ou Não
Obrigatório (atividade extracurricular opcional, desenvolvido com o conhecimento da Faculdade,
com atividades profissionais relacionadas com o Curso, podendo ser cadastrado como atividade
complementar, até um máximo de 160 horas, com relatório do Supervisor do estudante na
empresa e com declaração da empresa).
Através do Setor de Integração Acadêmico Profissional - SIAP, a FEA-FUMEC atua na captação
de estágios e firma convênios com as empresas e instituições que proporcionam a prática da
aprendizagem, as oportunidades de empregos para os seus acadêmicos. Dispõe ainda o Curso
de Arquitetura e Urbanismo de uma disciplina específica denominada “Supervisão de Estágio”
cujo objetivo é orientar e avaliar o estágio de cada um dos nossos estudantes, assinalando a
importância para sua formação profissional, orientando-o para a elaboração e apresentação de
relatórios de estágios supervisionados, metodologias, técnicas de coleta e análise de dados.
CURSO DE CIÊNCIAS AERONÁUTICAS
1.Perfil do Curso/ Duração
A operação de modernas aeronaves exige um elevado preparo técnico, uma vigilante consciência
situacional e habilidades para lidar com os Fatores Humanos tão interferentes na segurança da
aviação; competências que são desenvolvidas ao longo do Curso. Para atender essa demanda, a
matriz curricular possui mais de 70% de suas disciplinas voltadas especificamente para a aviação.
A graduação em Ciências Aeronáuticas da FUMEC, com duração de três anos e meio, prepara
profissionais para esse contexto moderno, capacitando-os para uma atuação ampla, não só como
comandantes de aeronaves, como também, na gestão de empresas de aviação e como
professores. Somente dispondo de sólida formação técnica e científica, os profissionais da área
podem atuar como agentes de transformação. Desta forma, o curso busca dotar o aluno de uma
formação ampla e que tenha conhecimento técnico que lhe permita proporcionar a interação dos
diversos aspectos envolvidos.
A estruturação do curso de Ciências Aeronáuticas foi feita considerando duas premissas:
• O egresso do curso deverá ser capaz de atender às crescentes demandas tecnológicas
próprias da aviação; e
• Devem ser consideradas as diretrizes estabelecidas, tanto pelo MEC, como pela ANAC.
2.Atividades Complementares
São Atividades Complementares do Curso de Ciências Aeronáuticas aquelas realizadas fora da
matriz curricular, relacionadas no quadro das atividades complementares.
As Atividades Complementares são obrigatórias, devendo ser cumpridas 120 (cento e vinte)
horas, no decorrer do curso, como requisito para colação de grau e constarão do histórico escolar
do aluno. A entrega dos documentos no setor será realizada somente nos meses de março e abril,
no primeiro semestre, e de setembro e outubro, no segundo semestre, exceto para os alunos
formandos, os quais poderão fazê-lo a qualquer tempo, observado o expediente acadêmico.
O aluno deve anexar ao seu requerimento os comprovantes cabíveis, podendo o Professor
responsável pelas ACG recusar a atividade, se considerar inadequado o comprovante ou
insatisfatório o desempenho do aluno, cabendo recurso para o Coordenador de Curso e, deste,
em instância final, para o respectivo Colegiado do Curso.
A validação de qualquer das atividades, definidas no quadro deste regulamento, depende de
prévia aprovação do Professor responsável pelas Atividades Complementares.
As Atividades Complementares devem ser realizadas em horário distinto daqueles das aulas e
demais atividades pedagógicas regulares do curso de graduação. Não serão abonadas faltas de
alunos que se ausentarem de suas atividades pedagógicas regulares para prática de atividades
complementares, sob qualquer pretexto.

Os discentes provenientes do ingresso por transferência interna, transferência externa ou
obtenção de novo título, deverão abrir processo de aproveitamento das Atividades
Complementares realizadas antes de sua entrada nos cursos da FEA, sujeitando-se à
avaliação do Professor responsável pelas Atividades Complementares e do presente
regulamento.
Os discentes provenientes de cursos de graduação de outras Instituições de Ensino que
ingressarem nos cursos da FEA via vestibular, deverão abrir processo de aprovação de
Atividades Complementares, anteriormente realizadas, de forma idêntica ao artigo 7º

3.Representação gráfica do perfil de formação
CARGA HORÁRIA
PER. CÓDIGO

1

2

DISCIPLINAS

PRÉ-REQUISITOS

40

2

Introdução às Ciências Aeronáuticas

NAE708

Conhecimentos Técnicos de Aviões e Motores I

60

3

NAE706

Meteorologia I

60

3

NAE704

Teoria de Voo de Aeronaves I

60

3

NAE702

Navegação I

80

4

NAE725

Direito Aeronáutico

40

2

NIC700

Introdução à Ciência da Computação

40

2

NAE720

Regulamento de Tráfego Aéreo I

60

3

440

22

NAE713 Segurança de Voo

40

2

NAE701 História da Aviação

40

2

NAE715 Medicina Aeroespacial

60

3

NDC717 Inglês Básico

80

4

NMF701 Matemática Aplicada

60

3

60

3

60

3

440

20

NAE708

60

3

NAE706

60

3

NAE755 Asas Rotativas I
Conhecimentos Técnicos de Aviões e
NAE709
Motores II
NAE707 Meteorologia II

NAE 704 / NAE 708

NAE705 Teoria de Voo de Aeronaves II

NAE704

60

3

NAE703 Navegação II

NAE702

80

4

NDC713 Inglês Instrumental (Aviação)

NDC717

80

4

NAE721 Regulamento de Tráfego Aéreo II

NAE720

60

3

40

2

440

22

40

2

NDC110

4

SEMANAL

NAE747

NMF703 Física Aplicada

3

SEMESTRAL

Metodologia e Técnicas de Pesquisa
NAE 705 / NAE 709 /
NAE755

NAE757

Asas Rotativas II

NAE712

Motores a Reação

40

2

NAE710

Manutenção de Aeronaves I

40

2

NAE716

Emergência e Sobrevivência

40

2

40

2

40

2

NAE723

Fraseologia

NDC702

Psicologia do Trabalho

NDC716

Inglês ICAO

NAE726

Sistemas de Aeronaves I

NAE702 / NAE720 /
NAE706 / NDC 713
NDC713

80

4

60

3

380

19

PER. CÓDIGO

DISCIPLINAS

NAE717

Performance e Planejamento de VOO

NAE730

Logística de Transporte Aéreo e Infraestrutura
Aeroportuária

NAE749

Aerodinâmica

NAE727

Sistemas de Aeronaves II

NAE783

Estágio Supervisionado I

OPT 01

5

NMF701

NMF701/NMF703
NAE726

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

SEMANAL

60

3

60

3

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

NAE 722 - Tráfego Aéreo Internacional (PLA)

40

2

NAE 768 - Turismo e Marketing no Transporte Aéreo
(GAC)

40

2

40

2

40

2

NAE 782 - PBN (Performance Based
Navigation)/RVSM (Reduced Vertical Separation
Minimum) (PLA)
NAE 765 - Trasnporte e Transporte Aéreo (GAC)

OPT 02

PRÉREQUISITOS

NAE 776 - Preparo de Missão (PLA)
OPT 03
NAE 770 - Pesquisa Operacional aplicada ao
Transporte Aéreo (GAC)

NAE703 / NAE705
NAE707 / NAE709
NAE721 / NAE757
NAE703 / NAE705
NAE707 / NAE709
NAE721 / NAE757

NAE703 / NAE705
NAE707 / NAE709
NAE721 / NAE757
NAE703 / NAE705
NAE707 / NAE709
NAE721 / NAE757

360

18

NDC705

Comunicação Científica e Projeto de Pesquisa

NDC110

60

3

NAE718

Administração e Organização de Empresa Aérea

NAE730

60

3

NAE711

Manutenção de Aeronaves II/CTM

NAE710

60

3

NAE741

RBAC - Regulamento Brasileiro de Aviação Civil

NAE725

40

2

NDC105

Sociologia (EAD)

40

2

NAE784
OPT 04

6

Estágio Supervisionado II

NAE783

40

2

NAE745 - Aviônicos (PLA)

NAE727

40

2

NAE773 - Gestão de Crises (GAC)

NAE765

40

2

40

2

40

2

40

2

40

2

420

21

40

2

NAE764 - Instrutor de Voo (PLA)
OPT 05

NAE769 - Tecnologia da Informação aplicada ao
Transporte Aéreo (GAC)
NAE780 - Prática no Simulador de Voo AATD (PLA)

OPT 06
NAE 772 - Gestão da Qualidade em Transporte
Aéreo (GAC)

NAE703 / NAE705
NAE707 /NAE709
NAE721 / NAE757
/ NAE782
NAE703 / NAE705
NAE707 /
NAE709 NAE721 /
NAE757

NAE728

CRM - Crew Resource Management

NAE775

TCC – Trabalho de Conclusão de Curso

NDC705

40

2

Estágio Supervisionado III

NAE784

60

3

40

2

40

2

40

2

NAE785
NAE754
OPT 07

SGSO - Sistemas de Gerenciamento de Segurança
Operacional
NAE 777 - O Comandante e sua Função
Administrativa (PLA)
NAE 771 - Gestão de Pessoas (GAC)

7
OPT 08

NAE 781 - Jet Training (PLA)

NAE780

60

3

NAE 767 - Gestão Aeroportuária (GAC) (PLA)

NAE730

60

3

40

2

NAE786 - Comunicação de Instrução de Voo (PLA)
OPT 09

NAE787 - Comissário de Bordo (GAC)

40

2

Libras (PLA) (GAC)

40

2

320

16

2760

138

TOTAL

QUADRO RESUMO (h/a)
DISCIPLINAS OBRIGATORIAS
ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO
ATIVIDADES COMPLEMENTARES (ACO700)

2620
140
30

TOTAL (h/a) 2790

Observações:
1. A partir do 5o. Período o aluno deverá optar por qual ênfase irá seguir: Piloto de Linha Aérea
(PLA) ou Gestão da Aviação Civil (GAC).
2. O aluno poderá cursar as disciplinas das duas ênfase desde que tenha disponibilidade de
horário.
3. A disciplina de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais é ofertada como disciplina opcional, todos
os semestres, para todos os alunos que desejarem se matricular, em dias e horários
compatíveis com o horário das aulas do Curso, dentro do número de vagas disponíveis.
4. As disciplinas de Estágio Supervisionado são orbigatórias paras as duas ênfases.
5. As disciplinas de Inglês Básico, Inglês Instrumental (Aviação) e Inglês ICAO poderão ser
dispensadas desde que o aluno apresente a carteira ICAO level 4 ou superior ou passe por
banca examidadora conforme Edital Semestral.
6. As disciplinas relacionadas as licenças de Piloto Comercial e Piloto de Linha Aérea poderão
ser dispensadas desde que o aluno solicite a referida Banca. Os procedimentos relativos às
bancas e as disciplinas a serem dispensadas serão regulamentados por meio de edital.
7. As disciplinas de Inglês deverão ter valor diferenciado em virtude do material do Smrt English
(acréscimo do valor de acordo com o pago ao Smrt Englih).
8. As disciplinas de Prática no Simulador de VOO e Jet Training deverão ter valor diferenciado
em virtude das práticas no simulador de voo.
4.Perfil do Egresso
O curso desenvolve no seu graduado capacidade e aptidão para:
1. Compreender as questões científicas, técnicas, sociais e econômicas de alto nível;
2. Atuar em âmbito técnico, gerencial e segurança operacional, de forma a ser capaz de
prever, reconhecer e agir, rápida e adequadamente, diante das mudanças constantes em
todos os segmentos da aviação civil e da sociedade;
3. Assumir plenamente o comando, observados os níveis graduais do processo de tomada
de decisão.
4. Desenvolver gerenciamento sistêmico, de pessoal, qualitativo e adequado, revelando a
assimilação de novas informações e conhecimentos;
5. Apresentar flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de situações
diversas, presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação de um Bacharel
em Ciências Aeronáuticas;
6. Analisar problemas sistêmicos ou de pessoal e propor ações corretivas;
7. Implantar sistemas de gestão e controle da Segurança da Aviação Civil segundo requisitos de
Legislações Nacionais e Internacionais;
8. Desenvolver conhecimentos a partir de pesquisa, contribuindo para com o desenvolvimento e a
inovação tecnológica e promovendo a elevação da cultura e da competitividade no segmento da
Aviação Civil Nacional;
9. Compreender o contexto empresarial nacional e internacional do segmento da aviação civil de
forma a permitir uma ação efetiva, eficiente e eficaz no seu âmbito de atuação;
10. Apresentar uma visão estratégica empresarial, competência para planejar e gerenciar projetos
na área de administração, incorporando uma atitude empreendedora e inovadora de gestão em
seu âmbito de atuação;
11. Dominar a língua inglesa para empreender, através de análise crítica das organizações
nacionais e internacionais da aviação civil, a antecipação e promoção de sua transformação; e
12. Liderar grupos de pesquisa para promover a inovação e o desenvolvimento em sua área de

atuação.
5.Forma de Acesso ao Curso
Vestibular:
O ingresso nos cursos de graduação da Universidade FUMEC efetua-se, normalmente, através
de classificação em processo seletivo. O Processo Seletivo/Vestibular é válido somente para o
período a que se destina.
Reopção de Curso:
Alunos de outros cursos da Universidade FUMEC, interessados em transferir-se para outro
curso, providenciam documentação necessária (documentação pessoal, histórico escolar e
planos de ensino) e preenchem um requerimento na seção de ensino. O processo seletivo é
realizado seguindo critérios estabelecidos pela instituição.
Transferência Externa:
Alunos de outras instituições interessados em transferir-se para a Universidade FUMEC
providenciam documentação necessária (documentação pessoal, histórico escolar e planos de
ensino) e preenchem uma ficha de inscrição na seção de ensino. O processo seletivo é
realizado seguindo critérios estabelecidos pela instituição.
Obtenção de Novo Título:
Os alunos já formados interessados em obter um novo título providenciam documentação
necessária (documentação pessoal, histórico escolar e planos de ensino) e preenchem uma ficha
de inscrição na seção de ensino. O processo seletivo é realizado seguindo critérios
estabelecidos pela instituição.
6.Sistema de Avaliação do Projeto do Curso
O processo de autoavaliação na Universidade FUMEC teve início em 2001, com a criação da
Comissão de Avaliação Institucional (CoAI). Em julho de 2004, atendendo à Lei 1.0861/04, foi
composta a Comissão Própria de Avaliação (CPA) que atua no aprimoramento desse processo. Para
formalizar a autoavaliação foi instituída a Semana de Avaliação Institucional que se realiza anualmente
no segundo semestre, de acordo com o Calendário Escolar. Questionários eletrônicos são
disponibilizados para que coordenadores, professores, alunos e técnico-administrativos avaliem e
dêem sugestões sobre as 10 dimensões definidas pelo SINAES. A avaliação baseia-se em duas
abordagens: 1)Abordagem quantitativa: análises estatísticas dos resultados levantados, por meio de
questionários estruturados, junto a públicos específicos. A coleta é universal permitindo que todas as
pessoas participem. Para subsidiar a análise dos dados coletados, checam-se dados como números
de evasão, transferência matrículas por disciplina e notas do ENADE.
O questionário é aplicado por meio do Sistema de Informações dos Negócios da FUMEC (SINEF).
Para os alunos egressos a aplicação do questionário fica disponível na página do programa Conexão
FUMEC, no site da Instituição; A sociedade civil avalia em eventos externos promovidos pela
instituição. 2)Abordagem qualitativa centrada na análise dos comentários feitos pelos avaliadores, em
questões abertas, além de documentos como os ?Clippings?, relatórios da Ouvidoria e do Fale
Conosco. Esse conjunto de ações permanentes e diversificadas constitui um cabedal de informações,
sobre diversos aspectos da Universidade e seus cursos. À partir do diagnóstico define-se o plano de
melhorias. Os resultados são discutidos em reuniões internas com os diversos setores da
Universidade. A CPA analisa os dados, compara-os com os de anos anteriores e realiza um
diagnóstico dos problemas apontados pela autoavaliação. O relatório de avaliação de curso é realizado
pelo coordenador a partir de orientações e análises conjuntamente com a CPA. O tema avaliação
aparece em eventos internos, como seminários e semanas pedagógicas, a fim de divulgar sua
importância
e
sensibilizar
toda
aValor: 30 pontos comunidade. Os resultados colhidos
anualmente são apresentados por meio deValor: 30 pontos tabelas e gráficos, onde são
identificados: as categorias dos avaliadores,Valor: 30 pontos o objeto avaliado, a frequência
simples de respostas e os resultados obtidosValor: 10 pontos individualmente ou por curso/setor
comparativamente as médias da faculdadeValor: 100 pontos e/ou universidade. Esses valores são
analisados seguindo os critérios: 1-Péssimo, 2-Ruim, 3-Suficiente, 4-Muito Bom e 5-Excelente. A nota

3 é considerada o mínimo desejável que cada atributo ou dimensão deve alcançar. As notas acima da
média dos cursos, faculdades e universidade são consideradas como diferenciais de qualidade. As
notas abaixo de 3 demandam ações emergenciais. Os resultados são apresentados e discutidos com a
comunidade acadêmica em diversos fóruns. Todos os gestores acessam relatórios gerais com
sugestões de melhorias a partir dos resultados da avaliação e das conclusões das análises. Os
professores recebem os resultados de suas avaliações na sua área de trabalho. Os coordenadores de
curso recebem os resultados do seu curso e discutem com cada professor os resultados individuais e
os caminhos para a melhoria docente. Os coordenadores de setor e técnico-administrativos recebem
os resultados por meio de reuniões de trabalho. Os alunos têm acesso aos resultados por meio do
jornal, do site da Universidade, de relatório disponibilizado nas bibliotecas e de apresentação em salas
de aula feitas pelos coordenadores de curso. Os coordenadores de curso têm liberdade para utilizar na
sua gestão os dados referentes ao seu curso. Para tal, esses resultados têm sido pauta de reuniões de
Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs), semanas pedagógicas, colegiado de curso, núcleo de
disciplina e outros órgãos colegiados.

7.Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem
As avaliações dos alunos do Curso serão feitas durante o semestre.
A avaliação, como etapa do processo de ensino e aprendizagem, terá função diagnóstica,
formativa e somativa, procurando relacionar as competências e habilidades adquiridas. Como
instrumentos de avaliação utiliza-se provas, trabalhos e observação.
A avaliação do desempenho escolar será feita por disciplina abrangendo os aspectos:
-Assiduidade (frequência):
Em cada disciplina, será reprovado o aluno que não obtiver a frequência mínima, igual ou superior
a 75% (setenta e cinco por cento), vedado o abono de faltas, exceto os previstos em lei própria.
“Considera frequência obrigatória e as faltas ocorridas a qualquer título, irrecuperáveis”.
Portanto, qualquer falta lançada no diário de classe pelo professor não poderá, em nenhuma
hipótese, ser retirada. “Não tendo autoridade para aboná-la nem mesmo o professor que a lançou,
nem a secretaria ou duração da Faculdade, ficando vedada, inclusive às duas últimas, solicitar ao
professor que o faça.” (Lei n° 5540/68 – Art. 29 – parágrafos 1° e 4°).

-Aproveitamento (nota, conceito: ambos eliminatórios por si mesmos):
A avaliação do desempenho escolar em cada disciplina terá por base o sistema de notas em
valores inteiros, numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
O aproveitamento escolar será representado por uma Nota resultante da soma das notas obtidas
em 3 (três) etapas denominadas:
1ª Avaliação.............................................. Valor : 30 pontos;
2ª Avaliação.............................................. Valor : 30 pontos;
3ª Avaliação.............................................. Valor : 30 pontos;
Atividade autoinstrucional..TTTTTT.. Valor : 10 pontos
Total........................................................... Valor : 100 pontos.
Determinadas disciplinas poderão ter critérios diferenciados de avaliação, desde que aprovados
pelo Colegiado de cursos, e divulgados previamente para os alunos.
Será considerado aprovado o aluno que obtiver 60 (sessenta) pontos em cada disciplina com a
respectiva frequência mínima de 75% (setenta e cinco pontos percentuais).
O aluno que obtiver na soma das 03 (três) avaliações valor inferior a 60 (sessenta) pontos ou tiver
perdido uma das três avaliações, será submetido a um “Exame Especial”, que obedecerá aos
seguintes critérios:
O aluno que compareceu às 03 (três) avaliações e não atingiu na soma destas, valor igual ou
superior a 60 (sessenta) pontos, mas obteve na soma das duas maiores notas valor igual ou
superior a 27 (vinte e sete) pontos, poderá fazer o “Exame Especial”, decorrente da menor nota
dentre as três iniciais;
O aluno que não compareceu a uma ou duas das 03 (três) avaliações mencionadas no subitem
anterior, e cuja soma dos pontos obtidos for igual ou superior a 27 (vinte e sete) pontos, poderá

fazer o “Exame Especial”, com valor idêntico à avaliação que não compareceu;
Após a aplicação do “Exame Especial”, continuam mantidos os critérios do subitem anterior;
Entende-se por “Avaliação” a realização de provas ou testes, práticas de laboratórios e outras
atividades congêneres, de acordo com os critérios definidos pelo Professor Responsável pela
Disciplina.
No primeiro semestre de 2014 foi implantado na FEA-FUMEC o novo modelo acadêmico com a
Avaliação Autoinstrucional.
Entende-se por Avaliação Autoinstrucional toda e qualquer atividade extraclasse relacionada com
a disciplina, feita pelo aluno de forma individual ou em grupo, tais como: lista de exercícios,
pesquisa, resumo de capítulos de livros, revistas ou jornais, relatórios de palestras ou visitas,
desde que propostas pelo docente. O professor deve fazer a postagem da atividade no SINEF,
com o registro da pontuação e prazos para entrega pelo aluno.
O professor poderá escolher receber a AAI pelo SINEF ou receber a atividade diretamente em
papel impresso (ou outro meio físico), desde que o aluno entregue também a cópia do “Protocolo
de Postagem da Atividade Autoinstrucional em meio físico” disponível no SINEF, no limite do
prazo estabelecido para aquela atividade.
O valor total atribuído às Atividades Autoinstrucionais é de 10 (dez) pontos que pode ser dividido
das seguintes formas:
1ª Opção – Três Atividades com Prazos Distintos
1ª AA I: Valor 03 pontos – prazo limite de entrega = prazo para divulgar a nota da 1ª
avaliação, conforme calendário acadêmico.
2ª AA I: Valor 03 pontos - prazo limite de entrega = prazo para divulgar a nota da 2ª avaliação,
conforme calendário acadêmico.
3ª AA I: Valor 04 pontos: prazo limite de entrega = prazo para divulgar a nota da 3ª avaliação,
conforme calendário acadêmico.
2ª Opção – Duas Atividades Com Prazos Distintos
1ª AA I: Valor 06 pontos (soma da 1ª AAI com a 2ª AAI): prazo limite de entrega = prazo para
divulgar a nota da 2ª avaliação, conforme calendário acadêmico.
2ª AA I: Valor 04 pontos: prazo limite de entrega = prazo para divulgar a nota da 3ª avaliação,
conforme calendário acadêmico.
3ª Opção – Duas Atividades com Prazos Distintos
1ª AA I: Valor 03 pontos: prazo limite de entrega = prazo para divulgar a nota da 2ª avaliação,
conforme calendário acadêmico.
2ª AA I: Valor 07 pontos: prazo limite de entrega = prazo para divulgar a nota da 3ª avaliação,
conforme calendário acadêmico.
4ª Opção – Uma Atividade Apenas
1ª AA I: Valor 10 pontos: prazo limite de entrega = prazo para divulgar a nota da 3ª avaliação,
conforme calendário acadêmico.
8.Trabalho de Conclusão de Curso
A inserção das disciplinas de Metodologia e Técnicas de Pesquisa, assim como do Trabalho de
Conclusão de Curso foram resultado de um criterioso estudo e adequação à recente legislação do
MEC que regulamenta os Cursos de Bacharelado de Ciências Aeronáuticas, por meio do Parecer
CNE/CES nº 225/2012, aprovado em 5 de junho de 2012 - Diretrizes Curriculares Nacionais para
os cursos de graduação em Ciências Aeronáuticas.
Suas implantações foram objeto de avaliação e aprovação do NDE, do NAE, do Colegiado e do
Conselho de Cursos da FEA/FUMEC.
Tais inserções tiveram como foco a manutenção da boa qualidade de formação de nossos alunos,
mantendo-os atualizado com os mais recentes “insights” da aviação!

9.Estágio Curricular
Todo ingressante que ainda não seja Piloto Comercial de Avião ou Helicóptero necessita fazer a
prática profissional (horas de voos em aeronaves), a fim de obter, em paralelo ao curso acadêmico:
1) Certificado de Habilitação Técnica – CHT de Piloto Privado de Avião ou Helicóptero. Neste
caso ele terá 05 (cinco) horas de instrução no solo e 35 (trinta e cinco) horas de voo, conforme
manual.
2) Certificado que Habilitação Técnica – CHT de Piloto Comercial de Avião ou Helicóptero. No
caso daqueles que optarem pela habilitação em aviões, ele ficará 65 (sessenta e cinco) horas
na 1ª etapa e 50 (cinquenta) horas na 2ª etapa, conforme o manual.
Ao término das duas etapas o aluno que optar pela habilitação em aviões já deverá ter sido
checado também em vôo por instrumentos – IFR, o que lhe permitirá aliar o ensinamento teórico
(Bacharelado) ao Piloto Comercial / IFR, condição necessária para o recebimento do diploma.

10.Laboratórios
O curso é dotado de um laboratório de motores, dois de fraseologia, um simulador de voo do
Boeing 737 NG, dois simuladores de aviões bimotores e um simulador do helicóptero Esquilo.

CURSO DE DESIGN
1. Perfil do Curso
O curso de Design da FUMEC permite ao aluno escolher o percurso desejado dentro das
linhas integradas da formação proposta. O curso consta de disciplinas obrigatórias e
disciplinas eletivas.
Até o 3º período, todos os alunos cursarão as mesmas disciplinas adquirindo sua formação
básica integrada.
A partir do quarto período o aluno escolherá, com o auxílio de um professor tutor, o percurso
desejado, podendo caminhar por qualquer linha de formação do curso ou articular duas ou
três linhas, dependendo dos seus objetivos futuros.
As possibilidades são inúmeras, vivenciando o desenvolvimento integrado do design de
projetos de espaços interiores, produtos industriais, sistemas de serviços, comunicação
visual, gestão do design e da inovação, através de disciplinas articuladas entre as áreas do
design, sendo este o diferencial do curso de Design da FUMEC.
As atividades didáticas do curso incluem aulas expositivas, práticas e de laboratórios,
exercícios para fixação de conceitos, trabalhos de pesquisa, estudos dirigidos, seminários,
provas e desenvolvimento de projetos. Os laboratórios (Informática, Materiais, Fotografia,
Estamparia, Metal/Madeira, Som, Animação, Plástico, Maquete, Costura, Tecnologia Têxtil)
com equipamentos modernos, e toda a infraestrutura (Biblioteca, CPD, Salas de Aula,
Auditório) foram implantados como suportes das atividades didáticas específicas do curso.
Conteúdos Básicos e Específicos
Os conteúdos básicos e específicos, sugeridos pela Resolução Nº 5/2004 do
CNE/SESU/MEC, organizam-se em cinco eixos de formação:
O eixo LINGUAGEM E REPRESENTAÇÃO engloba conteúdos de desenho, geometria,
representação bi e tridimensional dos artefatos e espaços interiores, expressão gráfica,
plástica e espacial e computação gráfica, expressando conceitos e soluções de acordo com
as diversas técnicas de expressão e reprodução visual. As disciplinas desse eixo
desenvolvem, sobretudo habilidades práticas.
O eixo TEORIA, HISTÓRIA E CRÍTICA abrange conteúdos de estética, teoria e história da
arte e do design, teoria da percepção da forma e do espaço, semiótica e comunicação,
revelando
consciência das implicações econômicas, sociais, antropológicas, ambientais, estéticas e
éticas do design.
O eixo TECNOLOGIA engloba conteúdos de conforto e desempenho ambiental, ergonomia
física e do produto, materiais e processos e instalações prediais. As disciplinas desse eixo
desenvolvem habilidades teórico-práticas.
O eixo PROJETO abrange os projetos de interiores, eventos e paisagismo, mobiliário, objetos
de decoração e utensílios, comunicação e identidade visual, enfatizando os aspectos
econômicos, psicológicos e sociológicos do produto e dos espaços interiores. As disciplinas
desse eixo desenvolvem habilidades sobretudo práticas.
O eixo INSTRUMENTAL engloba conteúdos relacionados ao desenvolvimento de métodos e
técnicas para preparação de trabalhos acadêmicos e profissionais, desenvolvimento de ações
profissionais relacionadas ao empreendedorismo e inovação, explorando a capacidade de
interagir com especialistas de outras áreas de modo a utilizar conhecimentos diversos e atuar
em equipes interdisciplinares. As disciplinas desse eixo desenvolvem habilidades teóricopráticas.
Conteúdos Teórico-Práticos

Os conteúdos teórico-práticos, previstos pela Resolução, organizam-se em Atividades
Complementares, Estágio Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso.
O objetivo das Atividades Complementares é possibilitar uma formação acadêmica mais
ampla, envolvendo participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão.
O objetivo do estágio Supervisionado é possibilitar a aproximação com o mercado de trabalho
e do Trabalho de Conclusão de Curso é desenvolver síntese de conhecimentos acumulados
durante o curso.
2.Atividades Complementares (AC):
As Atividades Complementares do curso de DESIGN da FEA-FUMEC, são exigência das
Diretrizes Curriculares Nacionais (Resolução CES/CNE nº 11 de 11/03/2002) e foram
regulamentadas pela Resolução 002/2007 do Colegiado de Cursos da FEA-FUMEC.
São Atividades Complementares do Curso de DESIGN da FEA-FUMEC, aquelas realizadas
fora da matriz curricular, relacionadas no quadro das atividades complementares, anexo à
Resolução 002/2007. Elas são obrigatórias e devem ser cumpridas 120, no decorrer do curso,
como requisito para colação de grau.
As Atividades Complementares desenvolvidas pelo aluno constarão do seu histórico escolar,
com a atribuição da carga horária, obedecendo-se o limite de horas, conforme estabelecido.
A validação de qualquer atividade desenvolvida pelo aluno depende de prévia aprovação, que
ocorrerá após apresentação de requerimento com os comprovantes cabíveis, podendo ser
recusada, se o comprovante for considerado inadequado ou se o desempenho do aluno for
insatisfatório. As Atividades Complementares devem ser realizadas em horário distinto
daqueles das aulas e demais atividades pedagógicas regulares do curso de graduação. Não
são abonadas faltas de alunos que se ausentam de suas atividades pedagógicas regulares
para prática de atividades complementares, sob qualquer pretexto.
Os discentes provenientes do ingresso por transferência interna, transferência externa ou
obtenção de novo título, devem abrir processo de aproveitamento das Atividades
Complementares realizadas antes de sua entrada nos cursos da FEA-FUMEC.
3.Representação gráfica de um perfil de formação:

PERÍODO

CÓDIGOS

Desenho de Observação

NIC02

Desenho Técnico Digital

4

80

NDI01

Seminários em Design

2

40

NDI02

Forma, Cor e Composição 2D

2

40

NHT01

História da Arte e do Design

SEMESTRAL
80

4

80

16

320

Desenho de Criação

4

80

NIC01

Representação Gráfica Digital

4

80

NDI03

Metodologia de Projetos

2

40

NDI04

Forma, Cor e Composição 3D

2

40

NDI05
NHT03

Fundamentos do Design
Teoria e Crítica do Design

4
2

80
40

18

360

NET02

2º

CARGA HORÁRIA
SEMANAL
4

NET01

1º

DISCIPLINAS

NIC03

Web Tools

2

40

NDI07

NDI Superfícies *

4

80

NDI08

NDI Mobiliário *

4

80

NCP01

Semiótica

2

40

NDI09

Ergonomia Aplicada ao Design

2

40

NTP01

Materiais e Tecnologias DG **

4

80

NTP02

Materiais e Tecnologias DP **

4

80

NTP03

Materiais e Tecnologias DI **

4

80

3º

14

280

* O aluno deverá cursar no mínimo um dos dois Núcleos de Design Integrado (NDI) oferecidos por período;
** O aluno deverá cursar no mínimo duas das três disciplinas de Materiais e Tecnologias. As disciplinas serão
oferecidas no 3º e 4º períod
PERÍODO

CÓDIGOS

Sketch/Rendering

SEMESTRAL
80

NIC04

Modelagem Digital

4

80

NDI11

NDI Sinalização *

4

80

NDI12

NDI Habitar *

4

80

NHT02
NTP01

Estética
Materiais e Tecnologias DG **

2

40

4

80

NTP02

Materiais e Tecnologias DP **

4

80

NTP03

Materiais e Tecnologias DI **

4

80

Disciplinas Optativas

7º

2

80

20

440

NDI13

NDI Embalagem *

4

80

NDI14

NDI Espaços Públicos *

4

80

NDC02

Sociedade e Cultura Contemporânea

2

40

Disciplinas Optativas

2
10

80
200

NDI15

Empreendedorismo e Inovação

2

40

NDI16

NDI Mobilidade *

4

80

NDI17

NDI Projetos Efêmeros e Cenográficos *

4

80

NDI10

Design para Sustentabilidade

2

40

5º

6º

CARGA HORÁRIA
SEMANAL
4

NET05

4º

DISCIPLINAS

Disciplinas Optativas

2

80

12

240

NDI19

NDI Transmídia*

4

80

NDI20

NDI Sistemas e Serviços*

4

80

NDI21

TCC – Pesquisa e Concepção

2

40

NDI22

Prática Profissional, Portfólio e Ética

2

40

Estágio Supervisionado

4

80

NCT

Disciplinas Optativas

2

80

14

360

* O aluno deverá cursar no mínimo um dos dois Núcleos de Design Integrado (NDI) oferecidos por período;
** O aluno deverá cursar no mínimo duas das três disciplinas de Materiais e Tecnologias. As disciplinas serão
oferecidas no 3º e 4º períodos

PERÍODO

CARGA HORÁRIA

CÓDIGOS
DISCIPLINAS
NDI23
Prototipagem
NDI24

8º

SEMANAL
2

TCC – Processos e Desenvolvimento

SEMESTRAL
40

4

80

6

120

Conforme determinação do Conselho de Curso da FEA/FUMEC, o aluno deverá fazer estágio
curricular obrigatório com carga horária equivalente a 160 horas.

Carga Horária das Disciplinas
Atividades Complementares
Carga Horária Total

2320
120
2440

Disciplinas Optativas
CÓDIGOS

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA
SEMANAL
SEMESTRAL

NDI06

Tecnologia Têxtil Aplicada

2

40

NDI18
NET04
NIC07
NIC05
NET06
NTP04
NCT01
NIC06
NET06
NET07
NTP06
NTP07

Arduíno/Makers
Criação de Imagem
Desenho Digital de Espaços
Desenho Mecânico Digital
Tipografia
Design de Utensílios
Ambientação
Fotografia Digital
Ilustração
Tipografia Digital
Design e Identidade Visual
Design Eletroeletrônicos

2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4

40
40
80
80
80
80
80
80
80
80
80

NCT02
NIC08
NTP09
NTP11
NTP12

Iluminação
Imagem
e Som
Design da Informação
Estrutura e Mecanismos
Detalhamento de Interiores

4
4
4

80
80
80

4
4
4
4
4
2
4
4
4
4

80
80
80
80
80
40
80
80
80
80

4

80

NTP10
NIC09
NET
NTP

Design Editorial
Design de Interface e Interação
Geometria Digital
Design Aerodinâmico

NTP559 Calçados, modelagem e confecção
NTP13 Paisagismo
NTP14

Gerenciamento de Projeto em Design
Noções Básicas de Libras***

Disciplinas Optativas Interdisciplinares
Moda
NTP523

Gerenciamneto da Produção

40

NTP568

Estamparia/ Design de Superficie

60

NTP572

Bolsas, Modelagem e Confecção

60

NTP544

Prática da Cor

60

NET520

Modelo Vivo

60

Modelagem em Sketch Up

60

NEA954

Modelos e Maquetes Tridimensionais-1

60

NEA954

Modelos e Maquetes Tridimensionais-2

60

Arq
NIC203
EngAero

* O aluno deverá cursar no mínimo um dos dois Núcleos de Design Integrado (NDI) oferecidos por período;
** O aluno deverá cursar no mínimo duas das três disciplinas de Materiais e Tecnologias. As disciplinas
serão oferecidas no 3º e 4º períodos;
***As disciplinas optativas serão oferecidas mediante sistema de rodízio semestral ou anual e conforme
demanda acadêmica
**** A disciplina de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais é ofertada como disciplina optativa, todos os
semestres, para todos os alunos que desejarem se matricular, em dias e horários compatíveis com o horário
das aulas do Curso, dentro do número de vagas disponível.

4.Perfil do Egresso
O Curso de Design da Universidade FUMEC, tem como objetivo formar profissionais de Design
com formação integrada e capacitação ampliada para a apropriação do pensamento reflexivo e da
sensibilidade artística. Desta forma, estrão aptos a desenvolver projetos de espaços interiores,
produtos industriais, sistemas de serviços, comunicação visual, gestão do design e da inovação
nos campos da tecnologia e da sociedade. Estes profissionais são preparados para assumir a
responsabilidade sobre o ajustamento histórico, os traços culturais e de desenvolvimento das
comunidades envolvidas, bem como as características dos usuários e de seu contexto
socioeconômico e cultural, visando à adequação dos projetos e produtos ao mercado de
consumo, desenvolvendo o empreendedorismo, buscando inserção nos contextos local, regional e
nacional, e promovendo valores éticos, sociais e ambientais.
A formação integrada proposta visa afirmar o caráter multidisciplinar do design e possibilitar a
dissolução das fronteiras facilitando o desenvolvimento de projetos transdisciplinares e sistêmicos,
que integram diversas especialidades e áreas de conhecimento, envolvendo diferentes
competências.
A sólida formação teórica, abrangendo as quatro dimensões do design – ser humano, arte,
tecnologia e ciência -, possibilitará a apropriação do pensamento reflexivo e o desenvolvimento da
sensibilidade artística, visando a concepção de projetos em diferentes sistemas de informações,
relacionadas ao agenciamento dos espaços interiores e dos setores diretamente envolvidos.
A premissa do desenho universal e busca das raízes da cultura brasileira observará o ajustamento
histórico, os traços culturais e de desenvolvimento das comunidades envolvidas, bem como as
características dos usuários e de seu contexto socioeconômico e cultural, visando à adequação
dos projetos e produtos ao mercado de consumo e à satisfação dos usuários.
O desenvolvimento do empreendedorismo, com foco na inovação, explorando soluções técnicas
simples, buscará a inserção nos contextos local, regional e nacional, ampliando o mercado de
trabalho do designer.
A promoção dos valores éticos, sociais e ambientais, visará a sustentabilidade dos produtos e dos
ambientes e melhoria nas condições de vida dos brasileiros e na qualidade de vida das pessoas
em geral.
5.Forma de Acesso ao Curso
O ingresso do aluno na Universidade FUMEC dar-se-á por: Processo Seletivo, Transferência e
Obtenção de Novo Título.
a. Processo Seletivo
O processo seletivo tem por objetivo classificar candidatos, no limite das vagas fixadas para cada
curso; para os cursos de Graduação e Superiores de Tecnologia é aberto a candidatos que tenham
concluído o ensino médio ou equivalente; o edital contendo o disposto na Portaria Normativa n.º 40, de
12 de dezembro de 2007, art. 32, § 3º e explicitando as cláusulas que o regem é publicado pela
Reitoria; realizado o primeiro processo seletivo e havendo vagas remanescentes, poderá ser
promovido novo processo seletivo; serão divulgadas informações detalhadas e atualizadas sobre os
cursos da Universidade anteriormente á realização de processo seletivo.
b. Transferência
A Universidade, no limite das vagas existentes para cada curso, mediante processo seletivo,
pode aceitar transferência de alunos provenientes de curso idêntico ou afim, reconhecido ou
autorizado, mantido por instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras, feitas as

necessárias adaptações curriculares, conforme normas fixadas pelo Conselho Universitário,
obedecida a legislação pertinente. A Universidade proporciona ao aluno transferido orientação e
aconselhamento, esclarecendo convenientemente diferenças curriculares e de conteúdo e as
adaptações a que se sujeitará na continuação dos estudos. A transferência de aluno para a
Universidade é realizada diretamente entre as instituições de ensino superior, dependendo de
requerimento do interessado, formalmente apresentado, em época estabelecida no calendário
acadêmico, à Seção de Ensino da respectiva Faculdade.
c. Obtenção de Novo Título
A Universidade, no limite das vagas existentes para cada curso, mediante processo seletivo, pode
aceitar matrícula de portadores de diploma de curso superior, conforme normas fixadas pelo Conselho
Universitário. Podem ser utilizadas nessa forma de ingresso as vagas remanescentes de processos
seletivos, assim como aquelas surgidas no andamento dos diversos cursos oferecidos.
6.Sistema de Avaliação do Projeto do Curso
O curso é avaliado dentro da Semana de Avaliação Institucional que, a partir de 2004,
acontece anualmente na Universidade em atendimento à Lei 10.861/04 que instituiu o SINAES.
Coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) esse programa de autoavaliação tem
como objetivo a análise de diversos aspectos da vida universitária, buscando identificar as
potencialidades e fragilidades do dia-a-dia na Universidade FUMEC. Com o propósito de fazer um
diagnóstico dos cursos, alunos, professores e coordenadores a avaliam e são avaliados com
referência a: A) Qualidade de ensino. B) Infraestrutura, C) Qualidade de serviços e D) Atividades
de apoio e extraclasses. Também participam desse processo os técnicos administrativos e
coordenadores de setor.
Os dados coletados a partir da pesquisa realizada possibilitam à CPA gerar relatórios que
apresentam análises dos resultados obtidos e a apresentação de quadros comparativos do
desempenho das Faculdades e dos cursos. Esses resultados servem de guia para o
estabelecimento de ações prioritárias na busca da melhoria da qualidade dos serviços prestados.
Os resultados do auto avaliação são também encaminhados às Diretorias e Coordenação de
cursos e núcleos, disponibilizados na área de trabalho informatizada de professores(as) e
alunos(as), e também divulgados para toda a comunidade acadêmica e sociedade no site e/ou
publicações da universidade.
Os resultados da Avaliação do Curso também são objetos de reuniões da Diretoria Acadêmica
com o Coordenador de Curso e das reuniões dos Núcleos de disciplinas.
Questões relativas às ações corretivas demandadas são debatidas, permitindo constante
aperfeiçoamento do curso.
7.Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem
O curso está estruturado de forma a atender às Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de
Design. (Resolução nº 5 do MEC que aprova as diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Design, de 8 de março de 2004).
Na sua Matriz Curricular, constam disciplinas que atendem plenamente aos núcleos de conteúdos
básicos, de conteúdos profissionalizantes e de conteúdos específicos. As disciplinas de conteúdo
básico incluem componentes pedagógicos de formação gerencial, permitindo ao acadêmico
desenvolver habilidades para se comunicar eficientemente e atuar em equipes multidisciplinares,
com ética e a responsabilidade profissional, ciente do impacto das atividades de Design no
contexto social e ambiental;
Completam a formação profissional do acadêmico o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),
desenvolvidos ao longo dos dois últimos semestres do curso, que propiciam uma vivência em
diagnóstico e projeto, além de permitirem verificar se as competências e habilidades adquiridas ao
longo do curso estão alinhadas com o previsto no Projeto Pedagógico.
Objetivando fortalecer a missão da Universidade FUMEC, foi criado o Programa de Avaliação

Institucional que, em 2004, abrangeu, conjuntamente, todas as Faculdades que compõem a
Universidade FUMEC. Estruturado e orientado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), por
esse programa, instrumento de diagnóstico, pretende-se o foco de análise, dos vários aspectos da
vida universitária, a partir do seu dia-a-dia. Para assegurar maior confiabilidade aos resultados, a
Universidade FUMEC se propôs envolver sempre mais, no processo, a comunidade acadêmica.
Alunos, professores e técnicos administrativos participam da produção dos dados, da discussão
dos resultados e da implantação das mudanças.
A Avaliação Institucional disponibiliza indicadores sobre as condições e recursos existentes nos
vários níveis (Universidade, Faculdade e Curso), que incluem:
- Qualidade de ensino (Professores, Coordenador de Curso, Coordenadores de Núcleo);
- Infraestrutura (Biblioteca, Laboratórios, Salas de Aula, Instalações Sanitárias);
- Qualidade de serviços dos setores (Biblioteca, Seção de Ensino, Tesouraria, Cantina,
Copiadora, Setor de Integração Acadêmico Profissional).
A CPA gera um relatório que apresenta a análise das zonas de tolerância para a qualidade de
serviço FUMEC, com base em patamares aceitáveis e desejados de atitudes e intenções
comportamentais dos alunos, professores e funcionários (técnico-administrativos). Ele permite
traçar padrões de comparação do nível adequado de serviço e apresenta um quadro comparativo
do desempenho de faculdades e cursos que servem de guia para estabelecimento de prioridades
para a melhoria da qualidade dos serviços prestados. Procedimentos de controle e
acompanhamento adicionais são sugeridos para os novos conhecimentos levantados.
A Avaliação do Projeto do Curso também é objeto de reuniões da Diretoria Acadêmica com o
Coordenador de Curso e das reuniões dos Núcleos de disciplinas. Questões relativas à ementa,
ao conteúdo programático, critérios de avaliação e bibliografia são debatidas e provocaram várias
evoluções da matriz curricular.
7.1 Atividades Autoinstrucionais
Atividades Autoinstrucionais são atividades desenvolvidas extraclasse na qual os alunos estudam,
de acordo com seu ritmo de aprendizagem e sua disponibilidade de tempo, de acordo com a
determinação do professor. Tem por finalidade a capacitação do aluno a cumprir objetivos
específicos de aprendizagem, através de interações, individuais ou em grupos, com material
didático disponibilizado pelo professor e/ou outros a sua livre escolha. Outra finalidade é de
complementar os conteúdos abordados nos encontros presenciais de modo a reforçar a fixação
dos mesmos. São exemplos de atividades Autoinstrucionais: listas de exercícios, relatórios de
atividades acadêmicas presenciais, projetos, trabalhos, seminários, aulas de laboratório,
atividades na biblioteca, entre outros.
7.2 Avaliação do Desempenho Escolar
A avaliação do desempenho escolar será feita por disciplina abrangendo os
aspectos: I. - Assiduidade (frequência);
II.- Aproveitamento (nota, conceito), ambos eliminatórios por si mesmos.
A avaliação do desempenho escolar, em cada disciplina, tem por base o sistema de notas em
valores inteiros, numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
O aproveitamento escolar é representado por uma Nota resultante da soma das notas obtidas em
atividades de avaliação (exercícios, trabalhos e provas), em 03 (três) etapas denominadas:
1ª
2ª
3ª

Avaliação...............................
Avaliação...............................
Avaliação...............................
Atividades Autoinstrucionais.........
Total .........................................

Valor: 30 pontos
Valor: 30 pontos
Valor: 30 pontos
Valor: 10 pontos
Valor: 100 pontos.

Determinadas disciplinas poderão ter critérios diferenciados de avaliação, desde que aprovados
pelo Colegiado de Cursos, e divulgados previamente para os alunos.
A aprovação é por disciplina e é considerado aprovado o aluno que tiver obtido 60 (sessenta)

pontos, com a respectiva frequência mínima de 75% (setenta e cinco pontos percentuais) da
carga horária.
O aluno que obteve na soma das 03 (três) avaliações valor inferior a 60 (sessenta) pontos, mas cuja
soma das duas maiores notas valor igual ou superior a 27 (vinte sete) pontos, ou tiver perdido 01
(uma) das 03 (três) avaliações, poderá fazer o Exame Especial, o qual terá valor idêntico à avaliação
que vier a ser substituída, decorrente da ausência ou da menor nota dentre as três iniciais.
8.Trabalho de Conclusão de Curso
Todos os alunos dos cursos de graduação em Design desenvolvem, como atividade de síntese e
integração de conhecimento, um Trabalho Conclusão de Curso, que é uma obrigatoriedade do
currículo dos cursos de Design para fins de recebimento do título de Designer, conforme
Resolução nº 5 do MEC que aprova as diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação
em Design, de 8 de março de 2004.
O aluno só poderá iniciar as atividades para concluir o seu projeto de TCC, caso esteja
matriculado no último semestre do curso com previsão de formatura, através da integralização de
carga horaria definida na matriz.
Com o TCC do curso de Design, espera-se: graduar profissionais com formação consistente e
adequada habilitação para o exercício profissional com postura crítica, participativa e um
comportamento ético, humano e socialmente compromissado com um senso investigativo e
pesquisador; docentes atuando como facilitadores, ou seja, orientadores que promovam a
formação global do aluno, procurando atender mais plenamente às necessidades do próprio curso
de graduação e/ou ampliar e aprofundar os objetivos e os conteúdos programáticos que integram
sua matriz curricular.
Para ser considerado válido, o Trabalho de Conclusão de Curso de graduação deve atender às
seguintes condições:
1) Ser um trabalho individual, com tema de livre escolha do aluno, obrigatoriamente
relacionado com as atribuições profissionais do Designer;
2) Ser realizado ao final do curso, após a integralização curricular;
3) Ter a duração de, pelo menos, dois semestres letivos;
4) Ser desenvolvido sob a supervisão de professor orientador, escolhido pelo estudante,
considerando a natureza do projeto, dentre um grupo de docentes previamente
indicados pela Coordenação do curso de Design.
5) Ser avaliado por Banca Final examinadora com participação de profissional externo à
FUMEC.
A função primordial da Banca Final é avaliar as competências e habilidades do aspirante ao título
de Designer. Portanto, deverá avaliar as condições que o aluno apresenta para o ingresso à
prática profissional. São também funções da Banca Final:
1) Examinar a consistência das informações e dos argumentos que fundamentam a
proposição do projeto de Design;
2) Interpretar, conforme a natureza do projeto de Design, os contextos sociais, culturais,
mercadológicos, de produção, virtuais, econômicos, arquitetônicos, históricos, geográficos,
climáticos, etc. em que o projeto se insere e a efetividade dessa interpretação na solução
proposta;
3) Verificar a excelência e profundidade de desenvolvimento das soluções de ordem
técnica e funcional.
4) Verificar a qualidade estética, expressiva e formal do projeto de Design;
5) Verificar a legibilidade, organização e expressividade do material gráfico;
6) Avaliar a clareza e propriedade da exposição oral;
7) Avaliar o trabalho em até 100% dos pontos totais do semestre;
8) Emitir parecer e nota única, por aluno, após as apresentações;
9.Considerar que o produto para a banca final é definitivo.
Também é objetivo do TCC averiguar a autonomia do aspirante ao título de Designer, bem como

sua capacidade de investigação, análise crítica, síntese e representação de um determinado
problema de design.
10.Estágio Curricular
(Lei nº 11.788, de 25/09/2008 e Resolução nº 001/2009 do Colegiado de Cursos da FEA/FUMEC)
As atividades de estágio curricular supervisionado no curso de Design da Universidade FUMEC
funcionam de acordo com a lei federal nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, anexada nesse
documento, e também do acordo com a Resolução nº001/2009, em anexo, que regulamenta o
estágio supervisionado na Faculdade de Engenharia e Arquitetura FEA/FUMEC, onde está
alocado o curso de Design.
A partir desses documentos considera-se estágio supervisionado obrigatório aquele que totaliza a
carga horária mínima de 240 horas e responde aos requisitos mínimos de aproveitamento das
disciplinas dos Núcleos de Conteúdos Específicos necessários para o aluno exercer as atividades
de estágio, além das exigências de procedimentos e documentos para contratação de estagiários
previstos na resolução citada acima.
As atividades de Extensão e de Iniciação Científica, devidamente acompanhadas e relacionadas,
com o aproveitamento das disciplinas dos Núcleos de Conteúdos Específicos também são
consideradas válidas como estágio. As demais atividades extracurriculares opcionais que não se
enquadram nas determinações acima podem ser consideradas atividades complementares,
totalizando um máximo de 120 horas.
A FUMEC conta com o Setor de Integração Acadêmico Profissional/SIAP como agente de
integração próprio e com agentes externos, como por exemplo o Centro de Integração EmpresaEscola/CIEE, Instituto Evaldo Lodi/IEL e outros.
No caso do curso de Design da Universidade FUMEC, o SIAP encaminha a documentação para
contratação dos estagiários composta pelo Convênio de Cooperação Mútua, Memorial Descritivo
sobre a empresa, Termo de Compromisso de Estágio e o Plano de Estágio proposto pela empresa
para o professor orientador da área, que faz uma entrevista individual com cada aluno para
aprovar e orientar as atividades consideradas como estágio obrigatório.
O professor orientador da área também determina se outras atividades profissionais do aluno,
devidamente comprovadas, podem ser equiparadas ao estágio obrigatório, aproveitando a
experiência de estudantes que já se encontram ativos no mercado profissional da área.
Além dos procedimentos já apresentados, o curso de Design possui uma disciplina de Supervisão
de Estágio no seu currículo pleno, com 40 horas, que orienta e avalia o estágio dos estudantes. O
pré-requisito para essa disciplina é o aluno já ter realizado o estágio obrigatório ou estar
realizando durante o semestre em que cursar a disciplina.
A Supervisão de Estágio tem como objetivo formar no aluno uma visão crítica sobre a sua atuação
no estágio e sobre a natureza e qualidade das atividades realizadas durante essa experiência,
observando seus ganhos pessoais e profissionais. A condução da disciplina conta com
orientações individuais abordando experiências particulares de cada aluno e orientações coletivas
sobre normatização da atividade na Universidade, a legislação que rege o estágio de estudantes e
princípios de ética profissional.
Como forma de avaliação, os alunos apresentam um Relatório de Estágio Supervisionado no qual
eles descrevem a empresa onde foi realizada a experiência, as atividades desenvolvidas,
apresentam a fundamentação teórica que sustenta o conhecimento aplicado nessas atividades e
elaboram uma conclusão do processo. Outra etapa de avaliação é a apresentação oral da sua
experiência para o professor e a turma, momento em que surgem debates e trocas essenciais
para a construção da visão crítica sobre o estágio, além da entrega de uma cópia da
documentação que comprova a atividade, que é o Termo de Compromisso de Estágio.

CURSO DE DESIGN GRÁFICO
1.Duração / Perfil do Curso:
O Curso de Design da Universidade FUMEC, através de suas quatro habilitações Moda, Gráfico,
Produto e Interiores, tem como objetivos preparar profissionais aptos a se integrarem nos diversos
setores industriais do mercado, com competência técnica e criatividade, capazes de criar
conceitos, interagir com outras áreas do conhecimento e da produção, propor novos materiais e
modos de fabricação, aperfeiçoar os produtos existentes, apresentar soluções de uso e costume.
O curso de Design da Universidade FUMEC foi formatado segundo as diretrizes estabelecidas
pela Resolução n° 02 de 16 de junho de 1987 do Conselho Federal de Educação, e de acordo
com o parecer n° 62187 do CFE. O sistema pedagógico proposto apresenta diversas inovações
se forem observadas as instituições de ensino superior do país, dentre as quais muitas serviram
para nortear a formatação da matriz curricular proposta.
As atividades didáticas do curso incluem aulas expositivas e práticas, exercícios para fixação de
conceitos, trabalhos de pesquisa, estudos dirigidos, seminários provas e desenvolvimento de
projetos. (Os laboratórios (Informática, Materiais, Fotografia, Estamparia, Metal /Madeira, Som,
Animação, Plástico, Maquete, Costura, Tecnologia Têxtil) com equipamentos modernos, e toda a
infraestrutura (Biblioteca, CPD, Salas de Aula, Auditório) foram implantados como suportes das
atividades didáticas específicas do curso).
1.Atividades Complementares:
As Atividades Complementares dos Cursos de Design da FEA-FUMEC, exigidas pelo MEC
através Resoluções CES/CNE 02, de 18/06/2007, e CES/CNE 03, de 02/07/07, foram
regulamentadas pela Resolução 002/2007 do Colegiado de Cursos da FEA-FUMEC.
São Atividades Complementares dos Cursos de Design da FEA-FUMEC, aquelas realizadas fora
da matriz curricular, relacionadas no quadro das atividades complementares, anexo à Resolução
004/2007. Elas são obrigatórias e devem ser cumpridas 72 (sessenta e duas) horas, no decorrer
do curso, como requisito para colação de grau.
As Atividades Complementares desenvolvidas pelo aluno constarão do seu histórico escolar, com
a atribuição da carga horária, obedecendo-se o limite de horas, conforme estabelecido.
A validação de qualquer atividade desenvolvida pelo aluno, depende de prévia aprovação, que
ocorrerá após apresentação de requerimento com os comprovantes cabíveis, podendo ser
recusada, se o comprovante for considerado inadequado ou se o desempenho do aluno for
insatisfatório.
As Atividades Complementares devem ser realizadas em horário distinto daqueles das aulas e
demais atividades pedagógicas regulares do curso de graduação. Não são abonadas faltas de
alunos que se ausentam de suas atividades pedagógicas regulares para prática de atividades
complementares, sob qualquer pretexto.
Os discentes provenientes do ingresso por transferência interna, transferência externa ou
obtenção de Novo Título, devem abrir processo de aproveitamento das Atividades
Complementares realizadas antes de sua entrada nos cursos da FEA-FUMEC.
Os discentes provenientes de cursos de graduação de outras Instituições de Ensino que
ingressarem nos cursos da FEA-FUMEC, via vestibular, devem abrir processo de aprovação de
Atividades Complementares, anteriormente realizadas.

3.Representação gráfica de um perfil de formação:
CARGA HORÁRIA
PER

CÓDIGOS

DISCIPLINAS

PRÉ-REQ

CO-REQ
Semanal

Semestral

04

80

NHT521

História da Arte e do Design

NCP502

Estudo da Forma

02

40

NET500

Teoria da Cor

03

60

NCP500

Teoria Geral dos Signos

02

40

NET501

Desenho Livre I

03

60

NHT501

Estética e Teoria do Design

02

40

16

320

03

60

02

40

03

60

02

40

03

60

03

60

16

320

03

60

03

60

03

60

04

80

03

60

16

320

03

60

NTP501

03

60

03

60

03

60

02

40

02

40

16

320

1º

Oficina de Pesquisa e Criação de Imagens

NCP500 NCP502

NPD537

2º

NCP501

Teoria da Comunicação

NCP503

Fundamentos do Design Gráfico I

NDC509

Metodologia de Pesquisa e Projeto de Design

NPD551

Planejamento Editorial Gráfico I

NET502

Desenho Livre II

Núcleo de Projeto I_Gráfico

NCP500 NHT501

NET501

NDC509 NCP503

NPD503

3º

4º

NTP501

Técnicas, Materiais e Processo I_Gráfico

NCP504

Fundamentos do Design Gráfico II

NHT504

História do Design Tipográfico

NPD552

Planejamento Editorial Gráfico II

NCP503

NPD551

NPD504

Núcleo de Projeto II_Gráfico

NTP582

Técnicas, Materiais e Processo II_Gráfico

NTP502

Fotografia

NCP500, NCP502

NET508

Tipografia

NHT504

NCP521

Fundamentos da Imagem_Movimento

NGP510

Marketing e Gestão do Design

NPD503, NCP504

NPD552

NPD552

PRÉ-REQ
PER

5º

6º

7º

8º

CÓDIGOS

CO-REQ

CARGA HORÁRIA

DISCIPLINAS
Semanal

Semestral

03

60

04

80

NCP504

03

60

NTP582, NPD552

03

60

NPD505

Núcleo de Projeto III_Gráfico

NPD503, NCP504

NPD552

NCP517

Design da Informação I

NIC516

Design de Interação I

NPD510

Design de Embalagem

NCP506

Design Sonoro

NCP521

03

60

NGP512

Branding: Gestão Estratégica de Marcas

NGP510

02

40

18

360

NCP517, NTP582,
NPD552

03

60

NCP518

Design da Informação II

NIC517

Design de Interação II

NIC516

03

60

NET509

Design Tipográfico

NHT504

03

60

NTP504

Motion Design

NCP521

02

40

NTP566

Motion Graphics

NCP521

04

80

15

300

NTP580/NET509/NI
C517/NCP506/NTP
504/NTP566/NPD51
0/NCP518

03

60

NPD553

02

40

NPD553

Trabalho de Conclusão de Curso I -Gráfico

NPD504, NPD505

NTP580

Oficina de Texto TCC

NCT500

Pratica Profissional Gráfico

02

40

NCT500

Supervisão de Estágio

02

40

09

180

04

80

NPD511

Trabalho de Conclusão de Curso II - Gráfico

NPD553

NDC508

Expressão Oral

03

60

NDC507

Ética e Direito Autoral

02

40

09

180

115

2.300

TOTAL

Carga Horária das Disciplinas
Atividades Complementares
Carga Horária Total

2.300 horas
120 horas
2.420 horas

Conforme determinação do Conselho de Cursos da FEA/FUMEC, o aluno deverá fazer estágio curricular obrigatório com carga horária
equivalente a 240 horas.

Disciplinas Optativas
CÓDIGOS

DISCIPLINAS

PRÉREQUISITOS

CÓREQUISITOS

Noções Básicas de Libras*

CARGA HORÁRIA
04

80

A disciplina de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais é ofertada como disciplina opcional,
todos os semestres, para todos os alunos que desejarem se matricular, em dias e horários
compatíveis com o horário das aulas do Curso, dentro do número de vagas disponíveis.
4.Perfil do Egresso:
O curso de Design, habilitação em Gráfico, da FEA-FUMEC tem como objetivo formar
profissionais, cujas habilidades e competências se concentram na elaboração, execução, e
acompanhamento da produção de projetos para as mais diversas áreas de atuação da
comunicação visual; preparando o aluno para o mercado de trabalho, como um profissional
capacitado ao desenvolvimento de projetos de Design Gráfico, associado a um caráter reflexivo,
no intuito de desenvolver nesse futuro profissional uma capacidade crítica e analítica sobre o
próprio processo criativo.
Trata-se, portanto de uma formação compatível com as amplas possibilidades de atuação
da comunicação visual: planejamento e produção editorial, desenvolvimento e
implementação de websites, de alfabetos tipográficos, criação de peças videográficas,
projetos de sinalização, de embalagens, animação, histórias em quadrinhos, etc...

5.Forma de Acesso ao Curso:
Tempo de Integralização: Mínimo 08 /Máximo 14 semestres
Carga Horária: 2280 horas
Número de Créditos: 114
Número de Vagas por Semestres:
Número de Turmas por Semestre: 01
Turno de Funcionamento: Vespertino
Regime: Matrícula por Disciplina
6.Sistema de Avaliação do Projeto do Curso:
O Designer formado pelo Curso de Design da FEA.FUMEC está apto para produzir projetos que
envolvam sistemas de informações visuais, artísticas, estéticas, culturais e tecnológicas. É
profissional capaz de elaborar conceitos, planejar e desenvolver alternativas de projetos para
diversas categorias de produtos das áreas do design por ser conhecedor dos variados processos
de fabricação disponíveis no mercado.
7.Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem:
As avaliações dos alunos do Curso de Design serão feitas durante o semestre.
A avaliação, como etapa do processo de ensino e aprendizagem, terá função diagnóstica,
formativa e somativa, procurando relacionar as competências e habilidades adquiridas.
Como instrumentos de avaliação utiliza-se provas, seminários, trabalhos e
observação. A avaliação do desempenho escolar será feita por disciplina abrangendo
os aspectos: Assiduidade (frequência):
Em cada disciplina, será reprovado o aluno que não obtiver a frequ6encia mínima, igual ou
superior a 75% (setenta e cinco por cento), vedado o abono de faltas, exceto os previstos em lei
própria. Considera frequência obrigatória e as faltas ocorridas a qualquer título, irrecuperáveis.

Portanto, qualquer falta lançada no diário de classe pelo professor não poderá, em nenhuma hipótese,
ser retirada. Não tendo autoridade para aboná-la nem mesmo o professor que a lançou, nem a
secretaria ou direção da Faculdade, ficando vedada, inclusive às duas últimas, solicitar ao
professor que o faça.” (Lei n° 5540/68 – Art. 29 – parágrafos 1° e 4°)
Aproveitamento (nota, conceito: ambos eliminatórios por si mesmos):

A avaliação do desempenho escolar em cada disciplina terá por base o sistema de notas em
valores inteiros, numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
O aproveitamento escolar será representado por uma Nota resultante da soma das notas obtidas
em 4 (quatro) etapas denominadas:
1A avaliação
2A avaliação
3A avaliação
At. Autoinst
Total

Valor: 30 pontos
Valor: 30 pontos
Valor: 30 pontos
Valor: 10 pontos
Valor: 100 pontos

Determinadas disciplinas poderão ter critérios diferenciados de avaliação, desde que aprovados
pelo Colegiado de cursos, e divulgados previamente para os alunos.
Será considerado aprovado o aluno que obtiver 60 (sessenta) pontos em cada disciplina com a
respectiva frequência mínima de 75% (setenta e cinco pontos percentuais).
O aluno que obtiver na soma das 03 (três) avaliações valor inferior a 60 (sessenta) pontos ou tiver
perdido uma das três avaliações, será submetido a um “Exame Especial”, que obedecerá aos
seguintes critérios:
O aluno que compareceu às 03 (três) avaliações e não atingiu, na soma destas, valor igual ou
superior a 60 (sessenta) pontos, mas obteve na soma das duas maiores notas valor igual ou
superior a 27 (vinte e sete) pontos, poderá fazer o “Exame Especial”, decorrente da menor nota
dentre as três iniciais.
O aluno que não compareceu a uma ou duas das 03 (três) avaliações mencionadas no sub-ítem
anterior, e cuja soma dos pontos obtidos for igual ou superior a 27 (vinte e sete) pontos, poderá
fazer o “Exame Especial”, com valor idêntico à avaliação que não compareceu;
Após a aplicação do “Exame Especial”, continuam mantidos os critérios do sub-item anterior;
Entende-se por “Avaliação” a realização de provas ou testes, práticas de laboratórios e outras
atividades cong6eneres, de acordo com os critérios definidos pelo Professor Responsável pela
Disciplina.
8.Trabalho de Conclusão de Curso:
O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, segundo sua ementa, caracteriza-se como um trabalho
individual, de livre escolha do aluno, relacionado com as atribuições profissionais, a ser realizado
ao final do curso e após a integralização das matérias do currículo mínimo. Será desenvolvido
com o apoio de professor orientador escolhido pelo estudante entre os professores do curso e
submetido a uma banca de avaliação com participação externa à Instituição.
O objetivo do TCC é avaliar as condições de qualificação do formando para acesso ao exercício
profissional, o que significa demonstrar o domínio sobre os conhecimentos essenciais e a
capacidade de resolução dos projetos, avaliando previamente o domínio por parte do formando
das competências e habilidades para o exercício das atribuições profissionais e para a
responsabilidade técnica e social delas decorrente, em estreita relação entre teoria e prática.
Os princípios que regem o ensino de graduação em Design apontam alguns critérios para a
formulação do TCC.
a) qualidade de vida dos habitantes dos assentamentos humanos e a qualidade
material do ambiente construído e sua durabilidade;

b) o uso da tecnologia em respeito às necessidades sociais, culturais, estéticas e
econômicas das comunidades;
c) o equilíbrio ecológico e o desenvolvimento sustentável do ambiente natural e
construído.
d) processos de fabricação, componentes materiais, aspectos econômicos,
psicológicos e sociológicos do produto.
O TCC deverá abordar, de forma integrada, a compreensão da realidade, a reflexão sobre ela e a
proposição de alteração dessa realidade, completando assim a articulação das áreas de
conhecimento que compõem a formação do Design. Ao enfatizar a capacidade propositiva do
projeto, conceituação teórica do trabalho e das soluções técnicas necessárias.
9.Estágio Curricular:
O Estágio Supervisionado tem com objetivo possibilitar o aluno à aquisição da experiência
profissional, completando os ensinamentos teóricos ministrados na escola.
Durante o Estágio Supervisionado o aluno terá o acompanhamento em suas atividades de
aprendizagem social, profissional e cultural.
Será avaliado em sua atuação como profissional, desenvolvendo trabalhos externos, em
empresas e escritórios que desenvolvam na área do Design.
Na matriz curricular do curso de Design, o Estágio Supervisionado, regulamentado pelo art. 2º do
Decreto 87.497/82, é oferecido no 8º período, e o aluno regularmente matriculado cumprirá uma
carga horária de 320 horas, de acordo com a instituição normativa da FEA. O curso de Design da
FEA/FUMEC tem o apoio do Setor Integração Escola Empresa – SIEE da FEA.FUMEC.
Através do SIEE firmam-se os convênios com as empresas e instituições que proporcionam a
prática da aprendizagem, as oportunidades de empregos para os futuros profissionais.

CURSO DE DESIGN DE INTERIORES
1. Perfil do Curso
O Curso de Design da Universidade FUMEC, através de suas quatro habilitações: Gráfico,
Interiores, Moda, e Produto e, tem como objetivo preparar profissionais aptos a serem integrados
nos diversos setores industriais do mercado, com competência técnica e criatividade, capazes de
criar conceitos, interagir com outras áreas do conhecimento e da produção, propor novos
materiais e modos de fabricação, aperfeiçoar os produtos existentes, apresentar soluções de uso
e costume. O atual Projeto do Curso de Design contempla como diferencial o compartilhamento
de uma metodologia interdisciplinar, desenvolvida em pesquisa de iniciação científica dentro da
Universidade FUMEC, durante dois anos e aplicada nas quatro habilitações na disciplina incluída
no núcleo básico: Metodologia de Pesquisa e Projeto em Design.
Os Núcleos de Experimentação do ciclo básico são fundamentados em práticas interdisciplinares
e reúnem os alunos das quatro habilitações. O uso comum dos laboratórios disponíveis também
favorece atividades interdisciplinares. O conceito de sustentabilidade é norteador das atividades
de ensino, pesquisa e extensão.
As atividades didáticas do curso incluem aulas expositivas, práticas e de laboratórios, exercícios
para fixação de conceitos, trabalhos de pesquisa, estudos dirigidos, seminários, provas e
desenvolvimento de projetos. Os laboratórios (Informática, Materiais, Fotografia, Estamparia,
Metal/Madeira, Som, Animação, Plástico, Maquete, Costura, Tecnologia Têxtil) com equipamentos
modernos, e toda a infraestrutura (Biblioteca, CPD, Salas de Aula, Auditório) foram implantados
como suportes das atividades didáticas específicas do curso.
O Curso de Design apresentado se divide em três eixos interligados de formação:
- Conteúdos Básicos;
- Conteúdos Específicos;
-Conteúdos Teórico-Práticos.
Os vários conteúdos são ministrados em disciplinas distribuídas em oito períodos, sendo os três
primeiros períodos são comuns às quatro habilitações.
O Curso se estrutura da seguinte maneira:
Ciclo Básico: ministrado em três semestres, congrega as disciplinas comuns às quatro
habilitações, onde o aluno adquire conhecimentos básicos relativos ao planejamento e
configuração (modelagem, desenhos de expressão e observação, representação técnica e
geométrica, etc.); aos sistemas de utilização (teoria da cor, teoria da comunicação/semiótica,
estética, etc.); e à contextualização (história da arte e do design, cultura brasileira, disciplinas que
contemplam os conteúdos de sociologia e antropologia etc.). Nesta etapa, as turmas são mistas,
os alunos que aí se encontram são oriundos das quatro habilitações.
Habilitação: Neste momento, os alunos são divididos por habilitação, onde as disciplinas
ministradas em cinco semestres, (do 4° ao 8° período), são pertinentes à formação específica de
cada habilitação (Design Gráfico, de Interiores, de Moda e Produto).
PERFIL DO CURSO DE DESIGN DE INTERIORES – HABILITAÇÃO
O curso de Design de Interiores Faculdade de Engenharia e Arquitetura da Universidade FUMEC
(FEA-FUMEC) foi criado com o objetivo de oferecer ao mercado de trabalho um profissional que
tem na sua formação o conhecimento de várias disciplinas que abordam o estudo de teorias do
comportamento humano, de técnicas e tecnologias que aumentam o conforto do ambiente
construído, disciplinas de projeto, materiais e outras mais que contribuem para o processo de
criação de um espaço. É um profissional qualificado para melhorar a qualidade e função dos
espaços interiores com o propósito de aumentar a qualidade de vida, produtividade e proteger a

saúde, segurança e bem estar do ser humano.
As Disciplinas que contemplam os Conteúdos Teórico-Práticos são ministradas entre o 4° e 8°
períodos e são compostas pelas disciplinas denominadas Núcleos de Projeto e outras disciplinas
de Projetos Específicos, Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), e Estágio Supervisionado. Estas
disciplinas se fundamentam no princípio da interação interdisciplinar de cada habilitação e são
responsáveis pela formação e desenvolvimento das habilidades de conceituação, criação e
desenvolvimento de projetos, proporcionando e incentivando o desenvolvimento de projetos de
forma interdisciplinar, estimulando a integração horizontal e vertical com as demais disciplinas do
curso. As oficinas e laboratórios atuam como suporte técnico para as atividades projetuais e
funcionam paralelamente a estas.
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade desenvolvida pelo aluno no 8º.
período, orientado individualmente por um professor, e o resultado projetual desta atividade é
submetido a uma banca de avaliação.
Importante destacar que estão previstas realizações das seguintes atividades complementares:
palestras com designers nacionais e estrangeiros, workshops, oficinas e visitas técnicas
programadas.
As atividades didáticas do curso, que incluem aulas expositivas, práticas, em laboratórios,
trabalhos de pesquisa, montagem de uma mostra de interiores em um espaço público, visitas
técnicas e provas, entre outras, contribuem para a formação de profissionais que com criatividade
analisam os problemas e necessidades de diferentes pontos de vista, aplicando em suas soluções
teorias resultantes de investigações empíricas, novas tecnologias, novos materiais e
conhecimentos de várias áreas afins. Tudo isto para criar ambientes que atendam as
necessidades estéticas, psicológicas, sociais e emocionais de seus ocupantes. Esta ênfase nos
valores humanos é uma característica única da profissão de design de interiores que a distingue
das outras.
Os laboratórios (Conforto Ambiental, Estamparia, Fotografia, Informática, Maquetes e Montagem,
Materiais, Metal/Madeira, Tecnologia Têxtil) com equipamentos modernos, e toda a infraestrutura
(Biblioteca, CPD, Salas de Aula, Auditório) foram implantados para suportar as atividades
didáticas específicas do curso, contando com o serviço de monitoria.
O curso oferece uma formação que procura integrar teoria e prática mudando a concepção e
atuação do designer de interiores no momento atual. Com características que o tornam singular
no mercado podemos destacar:
• O fomento do pensamento crítico no estudante em consonância com o contexto atual
das transformações sociais e culturais da sociedade;
• O desenvolvimento da capacidade do aluno de compreender criticamente seu
desempenho como profissional no papel de agente transformador da realidade e como
um criativo solucionador de seus problemas.
• Uma formação que propicia ao designer de interiores o conhecimento de novas
tecnologias, novos materiais e conhecimentos da sua área e de várias áreas afins;
• A formação de profissionais que com criatividade analisam os problemas e
necessidades do projeto e usuários de diferentes pontos de vista, aplicando em suas
soluções teorias resultantes de investigações empíricas, novas tecnologias, novos
materiais e conhecimentos de várias áreas afins.
• A participação na criação e montagem de eventos relacionados à área de atuação do
profissional;
• Treinamento nas ferramentas computacionais utilizadas no ambiente de trabalho;
• Uma formação tecnológica específica que abrange conceitos, técnicas, meios e
equipamentos, que permite a sua utilização efetiva;
• A atualização sistemática dos conteúdos tecnológicos curriculares;
• A oferta de visitas técnicas realizados em parcerias com empresas;

•

A utilização dos recursos modernos da informática no processo de
ensino/aprendizagem.

O programa de curso apresentado visa capacitar o futuro profissional em design a partir de
fundamentos humanísticos, artísticos e técnicos suficientes para que ele possa contribuir de
maneira positiva para o mercado de trabalho, aguçando sua capacidade criativa.
2.Atividades Complementares (AC):
As Atividades Complementares do curso de DESIGN da FEA-FUMEC, são exigência das
Diretrizes Curriculares Nacionais (Resolução CES/CNE nº 11 de 11/03/2002) e foram
regulamentadas pela Resolução 002/2007 do Colegiado de Cursos da FEA-FUMEC.
São Atividades Complementares do Curso de DESIGN da FEA-FUMEC, aquelas realizadas fora
da matriz curricular, relacionadas no quadro das atividades complementares, anexo à Resolução
002/2007. Elas são obrigatórias e devem ser cumpridas 120, no decorrer do curso, como requisito
para colação de grau.
As Atividades Complementares desenvolvidas pelo aluno constarão do seu histórico escolar, com
a atribuição da carga horária, obedecendo-se o limite de horas, conforme estabelecido.
A validação de qualquer atividade desenvolvida pelo aluno depende de prévia aprovação, que
ocorrerá após apresentação de requerimento com os comprovantes cabíveis, podendo ser
recusada, se o comprovante for considerado inadequado ou se o desempenho do aluno for
insatisfatório. As Atividades Complementares devem ser realizadas em horário distinto daqueles
das aulas e demais atividades pedagógicas regulares do curso de graduação. Não são abonadas
faltas de alunos que se ausentam de suas atividades pedagógicas regulares para prática de
atividades complementares, sob qualquer pretexto.
Os discentes provenientes do ingresso por transferência interna, transferência externa ou
obtenção de novo título, devem abrir processo de aproveitamento das Atividades Complementares
realizadas antes de sua entrada nos cursos da FEA-FUMEC.
3.Representação gráfica de um perfil de formação:
PER.

1º

2º

3º

CÓDIGO
NET501
NHT506
NET500
NHT500
NCP502
NDC528

DISCIPLINAS

PRÉ-REQUISITOS

Desenho Livre I
História da Arte I
Teoria da Cor
Cultura Brasileira
Estudo da Forma
Tópicos em Soc. e Cultura Contemporânea

COREQUISITOS

CARGA HORÁRIA
Semanal

Semestral

03
02
03
02
02
02

60
40
60
40
40
40

14

280

NET502
NHT511
NCP500
NET533
NPD501
NPD544

Desenho Livre II
História da Arte II
Semiótica
Representação Técnica
Núcleo de Experimentação
Design e Sustentabilidade

NET501
NHT506

03
02
02
03
03
02

60
40
40
60
60
40

15

300

NPD538
NET201
NHT501
NHT502
NDC509
NGP510

Núcleo de Projeto e Pesquisa / INT
Desenho Arquitetônico
Estética
História do Design
Metodologia de Pesquisa/ Projeto em Design
Marketing e Gestão em Design

NPD501

03
05
02
02
02
02

60
100
40
40
40
40

16

320

PER.

4º

5º

6º

7º

8º

CÓDIGO

DISCIPLINAS

NPD512
NHT515
NPD547
NTP589
NET511
NIC501
NTP510

Núcleo de Projeto I / INT
História dos Interiores
Projeto de Móveis
Técnicas, Materiais e Processos/INT
Perspectiva
Computação Gráfica I / INT
Processos Industriais

NPD513
NET513
NCT509
NIC203
NTP509
NCP507

Núcleo de Projeto II/ INT
Desenho de Apresentação
Iluminação
Modelagem em Sketch Up
Maquete
Ergonomia Aplicada/INT

NPD514
NCT503
NPD554
NTP508
NTP511
NCT216
NHT505

Núcleo de Projeto III / INT
Instalações Prediais
Projeto de Paisagismo
Detalhamentos Especiais
Tecnologia Têxtil
Conforto Ambiental
Filosofia do Habitat

NPD515
NCT505
NPD522
NPD543
NPD520

NPD521
NDC203
NCP516
NTP512

PRÉ-REQUISITOS

COREQUISITOS

NPD538,NET510

NET511

NET533,NET510

NET510

NPD512
NET511
NIC501

NPD513
NCT504
NET510
NET510

Núcleo de Projeto I V / INT
Supervisão de Estágio / INT
Projeto de Eventos
Núcleo de Pré-TCC
Cenografia/ INT

NPD513,NPD514
NPD514
NPD515

Trabalho de Conclusão de Curso/ INT
Prática Profissional
Comunicação Visual Aplicada
Gerenciamento de Obras

NPD513, NPD515,
NPD543
NPD521

TOTAL

Carga Horária das Disciplinas
Atividades Complementares
Carga Horária Total

CARGA HORÁRIA
Semanal

Semestral

03
02
04
03
04
03
02
21

60
40
80
60
80
60
40
420

03
04
04
03
03
02
19

60
80
80
60
60
40
380

03
02
03
03
03
02
02

60
40
60
60
60
40
40

18

360

03
02
03
02
03

60
40
60
40
60

13

260

03
02
03
03

60
40
60
60

11

220

127

2540

2.540 horas
120 horas
2.660 horas

Conforme determinação do Conselho de Cursos da FEA/FUMEC, o aluno deverá fazer estágio curricular obrigatório com carga horária
equivalente a 240 horas.

Disciplinas Optativas

CÓDIGOS

DISCIPLINAS

Noções Básicas de Libras*

PRÉ-REQUISITOS

CÓREQUISITOS

CARGA HORÁRIA

04

80

“A disciplina de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais é ofertada como disciplina opcional, todos os semestres, para todos
os alunos que desejarem se matricular, em dias e horários compatíveis com o horário das aulas do Curso, dentro do
número de vagas disponíveis.”

4.Perfil do Egresso
O Designer formado pelo Curso de Design da FEA.FUMEC está apto para produzir projetos que
envolvam sistemas de informações visuais, artísticas, estéticas, culturais e tecnológicas. É um
profissional capaz de elaborar conceitos, planejar e desenvolver alternativas de projetos para
diversas categorias de produtos das áreas do design por ser conhecedor dos variados processos
de fabricação e produção disponíveis no mercado.
Observando a Resolução nº 5 do MEC que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso
de Graduação em Design, de 8 de março de 2004, o perfil do graduado pelo Curso de Design
deverá contemplar as seguintes habilidades e competências:
1. Repudiar qualquer tipo de discriminação ou dominação que coloque à margem da
sociedade a pessoa humana e ameace a existência de seres vivos e sistemas ecológicos;
2. Aplicar os conhecimentos teóricos, científicos, tecnológicos e instrumentais à prática do
Design;
3. Identificar, formular e resolver problemas de Design;
4. Atuar de forma autônoma e com visão sistêmica de projeto, aplicando a metodologia
adequada para cada situação de projeto;
5. Articular diferentes áreas e exercer a interdisciplinaridade para gerar soluções adequadas
para situações complexas de projeto;
6. Analisar e avaliar a viabilidade econômica de projetos de Design;
7. Analisar projetos, oferecer consultoria técnica, orientação técnica, supervisionar e
coordenar estudos, projetos e serviços de Design;
8. Realizar pesquisa e participar como agente no desenvolvimento de novas ferramentas,
técnicas e tecnologias em Design, sendo capaz de gerar inovação;
9. Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;
10. Atuar em equipes multidisciplinares;
11. Compreender e aplicar a ética e a responsabilidade profissional;
12. Avaliar as contribuições e o impacto das atividades do Design no contexto social e ambiental;
13. Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional, desenvolvendo
habilidades para acompanhar a evolução tecnológica da área;
14. Atuar como gestor de projeto a partir do projeto, na especificação dos sistemas de
produção, no acompanhamento da produção e sua inserção no mercado.
O curso de Design de Interiores da FEA/FUMEC possibilita ao aluno uma formação profissional
que o torna de capaz de reconhecer o maior número de possibilidades de trabalho e o direciona
para a sua vocação.
O Designer de Interiores é habilitado para trabalhar em atividades das áreas, entre outras,
residencial, corporativa, comercial, institucional, promocional e cenográfica.
A demanda por designers de interiores, atualmente, que acontece num ambiente mercadológico
cada vez mais sofisticado, de intensa automação e diversidade é muito grande. No entanto, é um
mercado que exige cada vez mais conhecimentos específicos e atualizados.
5.Forma de Acesso ao Curso
O Curso de Design de Interiores está em processo de finalização. Portanto, não há ingresso de
novos alunos por nenhuma forma de acesso.
6.Sistema de Avaliação do Projeto do Curso
O curso é avaliado dentro da Semana de Avaliação Institucional que, a partir de 2004, acontece

anualmente na Universidade em atendimento à Lei 10.861/04 que instituiu o SINAES.
Coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) esse programa de autoavaliação tem
como objetivo a análise de diversos aspectos da vida universitária, buscando identificar as
potencialidades e fragilidades do dia-a-dia na Universidade FUMEC. Com o propósito de fazer um
diagnóstico dos cursos, alunos, professores e coordenadores a avaliam e são avaliados com
referência a: A) Qualidade de ensino. B) Infraestrutura, C) Qualidade de serviços e D) Atividades
de apoio e extraclasses. Também participam desse processo os técnicos administrativos e
coordenadores de setor.
Os dados coletados a partir da pesquisa realizada possibilitam à CPA gerar relatórios que
apresentam análises dos resultados obtidos e a apresentação de quadros comparativos do
desempenho das Faculdades e dos cursos. Esses resultados servem de guia para o
estabelecimento de ações prioritárias na busca da melhoria da qualidade dos serviços prestados.
Os resultados do auto avaliação são também encaminhados às Diretorias e Coordenação de
cursos e núcleos, disponibilizados na área de trabalho informatizada de professores(as) e
alunos(as), e também divulgados para toda a comunidade acadêmica e sociedade no site e/ou
publicações da universidade.
Os resultados da Avaliação do Curso também são objetos de reuniões da Diretoria Acadêmica
com o Coordenador de Curso e das reuniões dos Núcleos de disciplinas.
Questões relativas às ações corretivas demandadas são debatidas, permitindo constante
aperfeiçoamento do curso.
7.Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem
O curso está estruturado de forma a atender às Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de
Design. (Resolução nº 5 do MEC que aprova as diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Design, de 8 de março de 2004).
Na sua Matriz Curricular, constam disciplinas que atendem plenamente aos núcleos de conteúdos
básicos, de conteúdos profissionalizantes e de conteúdos específicos. As disciplinas de conteúdo
básico incluem componentes pedagógicos de formação gerencial, permitindo ao acadêmico
desenvolver habilidades para se comunicar eficientemente e atuar em equipes multidisciplinares,
com ética e a responsabilidade profissional, ciente do impacto das atividades de Design no
contexto social e ambiental;
Completam a formação profissional do acadêmico o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),
desenvolvidos ao longo dos dois últimos semestres do curso, que propiciam uma vivência em
diagnóstico e projeto, além de permitirem verificar se as competências e habilidades adquiridas ao
longo do curso estão alinhadas com o previsto no Projeto Pedagógico.
Objetivando fortalecer a missão da Universidade FUMEC, foi criado o Programa de Avaliação
Institucional que, em 2004, abrangeu, conjuntamente, todas as Faculdades que compõem a
Universidade FUMEC. Estruturado e orientado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), por
esse programa, instrumento de diagnóstico, pretende-se o foco de análise, dos vários aspectos da
vida universitária, a partir do seu dia-a-dia. Para assegurar maior confiabilidade aos resultados, a
Universidade FUMEC se propôs envolver sempre mais, no processo, a comunidade acadêmica.
Alunos, professores e técnicos administrativos participam da produção dos dados, da discussão
dos resultados e da implantação das mudanças.
A Avaliação Institucional disponibiliza indicadores sobre as condições e recursos existentes nos
vários níveis (Universidade, Faculdade e Curso), que incluem:
- Qualidade de ensino (Professores, Coordenador de Curso, Coordenadores de Núcleo);
- Infraestrutura (Biblioteca, Laboratórios, Salas de Aula, Instalações Sanitárias);
- Qualidade de serviços dos setores (Biblioteca, Seção de Ensino, Tesouraria, Cantina,
Copiadora, Setor de Integração Acadêmico Profissional).

A CPA gera um relatório que apresenta a análise das zonas de tolerância para a qualidade de
serviço FUMEC, com base em patamares aceitáveis e desejados de atitudes e intenções
comportamentais dos alunos, professores e funcionários (técnico-administrativos). Ele permite
traçar padrões de comparação do nível adequado de serviço e apresenta um quadro comparativo
do desempenho de faculdades e cursos que servem de guia para estabelecimento de prioridades
para a melhoria da qualidade dos serviços prestados. Procedimentos de controle e
acompanhamento adicionais são sugeridos para os novos conhecimentos levantados.
A Avaliação do Projeto do Curso também é objeto de reuniões da Diretoria Acadêmica com o
Coordenador de Curso e das reuniões dos Núcleos de disciplinas. Questões relativas à ementa,
ao conteúdo programático, critérios de avaliação e bibliografia são debatidas e provocaram várias
evoluções da matriz curricular.
7.1 Atividades Autoinstrucionais
Atividades Autoinstrucionais são atividades desenvolvidas extraclasse na qual os alunos estudam,
de acordo com seu ritmo de aprendizagem e sua disponibilidade de tempo, de acordo com a
determinação do professor. Tem por finalidade a capacitação do aluno a cumprir objetivos
específicos de aprendizagem, através de interações, individuais ou em grupos, com material
didático disponibilizado pelo professor e/ou outros a sua livre escolha. Outra finalidade é de
complementar os conteúdos abordados nos encontros presenciais de modo a reforçar a fixação
dos mesmos. São exemplos de atividades Autoinstrucionais: listas de exercícios, relatórios de
atividades acadêmicas presenciais, projetos, trabalhos, seminários, aulas de laboratório,
atividades na biblioteca, entre outros.
7.2 Avaliação do Desempenho Escolar
A avaliação do desempenho escolar será feita por disciplina abrangendo os
aspectos: I. - Assiduidade (frequência);
II.- Aproveitamento (nota, conceito), ambos eliminatórios por si mesmos.
A avaliação do desempenho escolar, em cada disciplina, tem por base o sistema de notas em
valores inteiros, numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
O aproveitamento escolar é representado por uma Nota resultante da soma das notas obtidas em
atividades de avaliação (exercícios, trabalhos e provas), em 03 (três) etapas denominadas:
1ª Avaliação...............................
2ª Avaliação...............................
3ªAvaliação...............................
Atividades Autoinstrucionais.........
Total .........................................

Valor: 30 pontos
Valor: 30 pontos
Valor: 30 pontos
Valor: 10 pontos
Valor: 100 pontos.

Determinadas disciplinas poderão ter critérios diferenciados de avaliação, desde que aprovados
pelo Colegiado de Cursos, e divulgados previamente para os alunos.
A aprovação é por disciplina e é considerado aprovado o aluno que tiver obtido 60 (sessenta)
pontos, com a respectiva frequência mínima de 75% (setenta e cinco pontos percentuais) da
carga horária.
O aluno que obteve na soma das 03 (três) avaliações valor inferior a 60 (sessenta) pontos, mas cuja
soma das duas maiores notas valor igual ou superior a 27 (vinte sete) pontos, ou tiver perdido 01
(uma) das 03 (três) avaliações, poderá fazer o Exame Especial, o qual terá valor idêntico à avaliação
que vier a ser substituída, decorrente da ausência ou da menor nota dentre as três iniciais.

8.Trabalho de Conclusão de Curso
Todos os alunos dos cursos de graduação em Design desenvolvem, como atividade de síntese e
integração de conhecimento, um Trabalho Conclusão de Curso, que é uma obrigatoriedade do
currículo dos cursos de Design para fins de recebimento do título de Designer, conforme

Resolução nº 5 do MEC que aprova as diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação
em Design, de 8 de março de 2004.
O aluno só poderá iniciar as atividades para concluir o seu projeto de TCC, caso esteja
matriculado no último semestre do curso, com previsão de formatura.
Com o TCC do curso de Design de Interiores, espera-se: graduar profissionais com formação
consistente e adequada habilitação para o exercício profissional com postura crítica, participativa
e um comportamento ético, humano e socialmente compromissado com um senso investigativo e
pesquisador; docentes atuando como facilitadores, ou seja, orientadores que promovam a
formação global do aluno, procurando atender mais plenamente às necessidades do próprio curso
de graduação e/ou ampliar e aprofundar os objetivos e os conteúdos programáticos que integram
sua matriz curricular.
Para ser considerado válido, o Trabalho de Conclusão de Curso de graduação deve atender às
seguintes condições:
6) Ser um trabalho individual, com tema de livre escolha do aluno, obrigatoriamente
relacionado com as atribuições profissionais do Designer de Interiores;
7) Ser realizado ao final do curso, após a integralização curricular;
8) Ter a duração de, pelo menos, um semestre letivo;
9) Ser desenvolvido sob a supervisão de professor orientador, indicado pelo estudante,
considerando a natureza do projeto, dentre um grupo de docentes previamente
indicados pela Coordenação do curso de Design de Interiores.
10) Ser avaliado por banca examinadora final com participação de profissional externo à
FUMEC.
A função primordial da Banca Final é avaliar as competências e habilidades do aspirante ao título
de Designer de Interiores. Portanto, deverá avaliar as condições que o aluno apresenta para o
ingresso à prática profissional. São também funções da Banca Final:
9) Examinar a consistência das informações e dos argumentos que fundamentam a
proposição do projeto de interiores;
10) Interpretar os contextos sociais, culturais, arquitetônicos, históricos, geográficos e
climáticos em que o projeto de interiores se insere e a efetividade dessa interpretação na
solução proposta;
11) Verificar a excelência e profundidade de desenvolvimento das soluções de ordem
técnica e funcional.
12)
Verificar a qualidade estética, expressiva e formal do projeto de interiores;
13) Verificar a legibilidade, organização e expressividade do material gráfico;
14)
Avaliar a clareza e propriedade da exposição oral;
15)
Avaliar o trabalho em até 100% dos pontos totais do semestre;
16)
Emitir parecer e nota única, por aluno, após as apresentações;
17)
Considerar que o produto para a banca final é definitivo.
Também é objetivo do TCC averiguar a autonomia do aspirante ao título de Designer de
Interiores, bem como sua capacidade de investigação, análise crítica, síntese e representação de
um determinado problema de design de interiores.
9.Estágio Curricular
(Lei nº 11.788, de 25/09/2008 e Resolução nº 001/2009 do Colegiado de Cursos da FEA/FUMEC)
As atividades de estágio curricular supervisionado no curso de Design da Universidade FUMEC
funcionam de acordo com a lei federal nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, anexada nesse
documento, e também do acordo com a Resolução nº001/2009, em anexo, que regulamenta o
estágio supervisionado na Faculdade de Engenharia e Arquitetura FEA/FUMEC, onde está
alocado o curso de design e suas 4 habilitações.
A partir desses documentos considera-se estágio supervisionado obrigatório aquele que totaliza a
carga horária mínima de 200 horas e responde aos requisitos mínimos de aproveitamento das
disciplinas dos Núcleos de Conteúdos Específicos necessários para o aluno exercer as atividades
de estágio, além das exigências de procedimentos e documentos para contratação de estagiários

previstos na resolução citada acima.
As atividades de Extensão e de Iniciação Científica, devidamente acompanhadas e relacionadas,
com o aproveitamento das disciplinas dos Núcleos de Conteúdos Específicos também são
consideradas válidas como estágio. As demais atividades extracurriculares opcionais que não se
enquadram nas determinações acima podem ser consideradas atividades complementares,
totalizando um máximo de 60 horas.
A FUMEC conta com o Setor de Integração Acadêmico Profissional/SIAP como agente de
integração próprio e com agentes externos, como por exemplo o Centro de Integração EmpresaEscola/CIEE, Instituto Evaldo Lodi/IEL e outros.
No caso do curso de Design da Universidade FUMEC, o SIAP encaminha a documentação para
contratação dos estagiários composta pelo Convênio de Cooperação Mútua, Memorial Descritivo
sobre a empresa, Termo de Compromisso de Estágio e o Plano de Estágio proposto pela empresa
para o professor orientador da área, que faz uma entrevista individual com cada aluno para
aprovar e orientar as atividades consideradas como estágio obrigatório.
O professor orientador da área também determina se outras atividades profissionais do aluno,
devidamente comprovadas, podem ser equiparadas ao estágio obrigatório, aproveitando a
experiência de estudantes que já se encontram ativos no mercado profissional da área.
Além dos procedimentos já apresentados, o curso de Design possui uma disciplina de Supervisão
de Estágio no seu currículo pleno, com 36 horas/aula, que orienta e avalia o estágio dos
estudantes. O pré-requisito para essa disciplina é o aluno já ter realizado o estágio obrigatório ou
estar realizando durante o semestre em que cursar a disciplina.
A Supervisão de Estágio tem como objetivo formar no aluno uma visão crítica sobre a sua atuação
no estágio e sobre a natureza e qualidade das atividades realizadas durante essa experiência,
observando seus ganhos pessoais e profissionais. A condução da disciplina conta com
orientações individuais abordando experiências particulares de cada aluno e orientações coletivas
sobre normatização da atividade na Universidade, a legislação que rege o estágio de estudantes e
princípios de ética profissional.
Como forma de avaliação, os alunos apresentam um Relatório de Estágio Supervisionado no qual
eles descrevem a empresa onde foi realizada a experiência, as atividades desenvolvidas,
apresentam a fundamentação teórica que sustenta o conhecimento aplicado nessas atividades e
elaboram uma conclusão do processo. Outra etapa de avaliação é a apresentação oral da sua
experiência para o professor e a turma, momento em que surgem debates e trocas essenciais
para a construção da visão crítica sobre o estágio, além da entrega de uma cópia da
documentação que comprova a atividade, que é o Termo de Compromisso de Estágio.

CURSO DE DESIGN DE PRODUTO

1. Perfil do Curso:
O Curso de Design da Universidade FUMEC, através de suas quatro habilitações Moda,
Gráfico, Produto e Interiores, tem como objetivos preparar profissionais aptos a se
integrarem nos diversos setores industriais do mercado, com competência técnica e
criatividade, capazes de criar conceitos, interagir com outras áreas do conhecimento e da
produção, propor novos materiais e modos de fabricação, aperfeiçoar os produtos
existentes, apresentar soluções de uso e costume.
O curso de Design da Universidade FUMEC foi formatado segundo as diretrizes
estabelecidas pela Resolução n° 02 de 16 de junho de 1987 do Conselho Federal de
Educação, e de acordo com o parecer n° 62187 do CFE. O sistema pedagógico proposto
apresenta diversas inovações se forem observadas as instituições de ensino superior do
país, dentre as quais muitas serviram para nortear a formatação da matriz curricular
proposta.
As atividades didáticas do curso incluem aulas expositivas e práticas, exercícios para
fixação de conceitos, trabalhos de pesquisa, estudos dirigidos, seminários, avaliações e
desenvolvimento de projetos. Em suporte às atividades didáticas, se destacam os
laboratórios e as oficinas (Informática, Materiais, Fotografia, Estamparia, Metal/Madeira,
Som, Animação, Plástico, Maquete, Costura, Tecnologia Têxtil, etc.) locais dotados de
equipamentos modernos, enfim, oferecer condições para tornar uma ideia, em realidade. Do
mesmo modo, a comunidade acadêmica tem, a seu dispor, uma infraestrutura (Biblioteca,
CPD, Salas de Aula, Auditório) completa, como apoio às atividades didáticas específicas do
curso.
2.Atividades Complementares:
As Atividades Complementares dos Cursos de Design da FEA-FUMEC, exigidas pelo MEC
através Resoluções CES/CNE 02, de 18/06/2007, e CES/CNE 03, de 02/07/07, foram
regulamentadas pela Resolução 002/2007 do Colegiado de Cursos da FEA-FUMEC.
São Atividades Complementares dos Cursos de Design da FEA-FUMEC, aquelas realizadas
fora da matriz curricular, relacionadas no quadro das atividades complementares, anexo à
Resolução 004/2007. Elas são obrigatórias e devem ser cumpridas 72 (setenta e duas)
horas, no decorrer do curso, como requisito para colação de grau.
As Atividades Complementares desenvolvidas pelo aluno constarão do seu histórico escolar,
com a atribuição da carga horária, obedecendo-se o limite de horas, conforme estabelecido.
A validação de qualquer atividade desenvolvida pelo aluno depende de prévia aprovação,
que ocorrerá após apresentação de requerimento com os comprovantes cabíveis, podendo
ser recusada, se o comprovante for considerado inadequado ou se o desempenho do aluno
for insatisfatório.
As Atividades Complementares devem ser realizadas em horário distinto daqueles das aulas
e demais atividades pedagógicas regulares do curso de graduação. Não são abonadas
faltas de alunos que se ausentam de suas atividades pedagógicas regulares para prática de
atividades complementares, sob qualquer pretexto.
Os discentes provenientes do ingresso por transferência interna, transferência externa ou
obtenção de Novo Título, devem abrir processo de aproveitamento das Atividades
Complementares realizadas antes de sua entrada nos cursos da FEA-FUMEC.Os discentes
provenientes de cursos de graduação de outras Instituições de Ensino que ingressarem nos
cursos da FEA-FUMEC, via vestibular, devem abrir processo de aprovação de Atividades
Complementares, anteriormente realizadas.

3.Representação gráfica de um perfil de formação:
CARGA HORÁRIA
PER.

CÓDIGOS
NET501
NHT521pd

1º

2º

3º

4º

5º

6º

NET500
NCP502
NPD500
NET502
NCP500
NDC528
NET533
NET533
NPD501

NHT501
NDC509
NET531
NPD540

NPD528
NTP538
NTP577
NTP529
NCP510
NIC503

NPD529
NTP533
NTP578
NTP530
NIC504
NGP505
NTP590
NPD530
NTP531
NIC508
NDC521
NTP539
NDC508
NTP579

DISCIPLINAS

PRÉ-REQ.

CO-REQ

Desenho Livre I
História da Arte e do Design
Teoria da Cor
Estudo da Forma
Núcleo de Experimentação [I]
Desenho Livre II
Semiótica
Tópicos em Sociedade e Cultura Contemporânea
Representação Geométrica
Representação Técnica
Núcleo de Experimentação [II]

Estética
Metodologia de Pesquisa/Projeto em Design
Desenho Mecânico
Núcleo e Projeto e Pesquisa/DP

Núcleo de Projeto I [Emotional Design]
Técnicas, Materiais e Processos [Estruturas]
Habilitação-Metal
Técnicas, Materiais e Processos [Metal]
Ergonomia Aplicada
Desenho Informatizado aplicado ao DP

Núcleo de Projeto II [Design de Interfaces]
Técnicas, Materiais e Processos [Mecanismos]
Habilitação-Madeira
Técnicas, Materiais e Processos [Madeira]
Modelagem Tridimensional
Marketing/DP
Sketching e Rendering
Núcleo de Projeto III [Mobiliário Urbano]
Técnicas Materiais e Processos/ Plástico
Protótipo Virtual I
Estudos Econômicos e Estatísticos
Propriedade Intelectual
Expressão Oral →NDC508 [8°p./D]
Habilitação Plástico

NET501

NCP501
NET533
NPD501

NPD540 e
NET531
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CARGA HORÁRIA
PER.

7º

8º

CÓDIGOS
NPD31
NIC509
NPD534
NGP507
NPD545
NPD532
NTP550
NHT517
NTP541
NCT500

DISCIPLINAS

PRÉ-REQ.

Design de Embalagens
Protótipo Virtual II
Projetos Avançados
Org. Industrial e Administração de Empresas
Pré-TCC

CO-REQ

NIC508
NET531
NPD530

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
Técnicas de Representação Tridimensional
Apresentação e Defesa de Projeto
Plano de Negócios [7° p. /DG]
Supervisão de Estágio /Prática Profissional

NPD530
NPD531
NDC520
NGP507 e
NDC521

NHT517 e
NTP550

TOTAL

Carga Horária das Disciplinas

Semanal

Semestral

03
02
03
02
03

60
40
60
40
60

13

260

04
03
03
02
02

80
60
60
40
40

14

280

116

2320

2.320 horas

Atividades Complementares

120 horas

Carga Horária Total

2.440 horas

Conforme determinação do Conselho de Cursos da FEA/FUMEC, o aluno deverá fazer estágio curricular obrigatório com carga horária
equivalente a 240 horas.

Disciplinas Optativas

CÓDIGOS

DISCIPLINAS

PRÉ-REQ.

CÓ-REQ.

CARGA HORÁRIA

Noções Básicas de Libras*

*A disciplina de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais é ofertada como disciplina opcional, todos os semestres, para
todos os alunos que desejarem se matricular, em dias e horários compatíveis com o horário das aulas do Curso, dentro
do número de vagas disponíveis.

4.Perfil do Egresso:
A habilitação em Design de Produto do Curso de Design da FUMEC foi desenvolvida com o
objetivo de proporcionar uma sólida formação ao aluno, cujo legado, ao futuro profissional, visa
oferecer várias possibilidades de atuação no mercado.
A matriz curricular vigente procura associar conhecimentos tecnológicos e humanísticos, aliando
teoria e prática, de maneira objetiva e dinâmica. Há que se lembrar que a atuação profissional do
designer não se limita a certas tecnologias, costumes ou práticas metodológicas, mas sim à
observação e adaptação aos limites da realidade do usuário, do fornecedor e do fabricante. Vale
lembrar o dito de Francis Bacon, filósofo inglês (séc. XVI e XVII) “a natureza não se vence, senão
quando se lhe obedece”. Isto se aplica diretamente ao trabalho do designer se observarmos os
imperativos de produção e de utilização. Portanto, o maior desafio no ensino do design se

encontra em ministrar conhecimentos e práticas sem, no entanto, limitar a criação e sem perder
de vista a realidade.
5.Forma de Acesso ao Curso:
-Tempo de Integralização: Mínimo 08 /Máximo 14 semestres
-Carga Horária: 2.440 horas
-Número de Créditos: 116
-Número de Turmas por Semestre: 01
-Turno de Funcionamento: Vespertino
-Regime: Matrícula por Disciplina
6.Sistema de Avaliação do Projeto do Curso:
O Designer formado pelo Curso de Design da FEA-FUMEC está apto para produzir projetos que
envolvam sistemas de informações visuais, artísticas, estéticas, culturais e tecnológicas. É
profissional capaz de elaborar conceitos, planejar e desenvolver alternativas de projetos para
diversas setores produtivos por ser conhecedor dos variados processos de fabricação disponíveis
no mercado.
7.Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem:
As avaliações dos alunos do Curso de Design serão feitas durante o semestre.
A avaliação, como etapa do processo de ensino e aprendizagem, terá função diagnóstica,
formativa e somativa, procurando relacionar as competências e habilidades adquiridas.
Como instrumentos de avaliação utilizam-se provas, seminários, trabalhos e observação.
A avaliação do desempenho escolar será feita por disciplina abrangendo os aspectos: Assiduidade (freqüência):Em cada disciplina, será reprovado o aluno que não obtiver a
frequ6encia mínima, igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento), vedado o
abono de faltas, exceto os previstos em lei própria. Considera freqüência obrigatória e as
faltas ocorridas a qualquer título, irrecuperáveis.
Portanto, qualquer falta lançada no diário de classe pelo professor não poderá, em nenhuma hipótese,
ser retirada. Não tendo autoridade para aboná-la nem mesmo o professor que a lançou, nem a
secretaria ou direção da Faculdade, ficando vedada, inclusive às duas últimas,
solicitar ao professor que o faça.” (Lei n° 5540/68 – Art. 29 – parágrafos 1° e4°)

-Aproveitamento (nota, conceito: ambos eliminatórios por si mesmos):
A avaliação do desempenho escolar em cada disciplina terá por base o sistema de notas
em valores inteiros, numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
O aproveitamento escolar será representado por uma Nota resultante da soma das notas
obtidas em 3 (três) etapas denominadas:
-1A avaliação
Valor: 30 pontos
A
-2 avaliação
Valor: 30 pontos
-3A avaliação
Valor: 30 pontos
-Atividade Auto Instrucional
Valor: 10 pontos
-Total
Valor: 100 pontos
Determinadas disciplinas poderão ter critérios diferenciados de avaliação, desde que aprovados
pelo Colegiado de cursos, e divulgados previamente para os alunos.
Será considerado aprovado o aluno que obtiver 60 (sessenta) pontos em cada disciplina com a
respectiva freqüência mínima de 75% (setenta e cinco pontos percentuais).
O aluno que obtiver na soma das 03 (três) avaliações valor inferior a 60 (sessenta) pontos ou tiver
perdido uma das três avaliações, será submetido a um “Exame Especial”, que obedecerá aos

seguintes critérios:
O aluno que compareceu às 03 (três) avaliações e não atingiu, na soma destas, valor igual ou
superior a 60 (sessenta) pontos, mas obteve na soma das duas maiores notas valor igual ou
superior a 27 (vinte e sete) pontos, poderá fazer o “Exame Especial”, decorrente da menor nota
dentre as três iniciais.
O aluno que não compareceu a uma ou duas das 03 (três) avaliações mencionadas no subitem
anterior, e cuja soma dos pontos obtidos for igual ou superior a 27 (vinte e sete) pontos, poderá
fazer o “Exame Especial”, com valor idêntico à avaliação que não compareceu. Após a aplicação
do “Exame Especial”, continuam mantidos os critérios do subitem anterior; Entende-se por
“Avaliação” a realização de provas ou testes, práticas de laboratórios e outras atividades
cong6eneres, de acordo com os critérios definidos pelo Professor Responsável pela Disciplina.
8.Trabalho de Conclusão de Curso:
O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC -, segundo sua ementa, caracteriza-se como um
trabalho individual, de livre escolha do aluno, relacionado com as atribuições profissionais, a ser
realizado ao final do curso e após a integralização das matérias do currículo mínimo. Será
desenvolvido com o apoio de professor orientador escolhido pelo estudante entre os professores
do curso e submetido a uma banca de avaliação com participação externa à Instituição.
O objetivo do TCC é avaliar as condições de qualificação do formando para acesso ao exercício
profissional, o que significa demonstrar o domínio sobre os conhecimentos essenciais e a
capacidade de resolução dos projetos, avaliando previamente o domínio por parte do formando
das competências e habilidades para o exercício das atribuições profissionais e para a
responsabilidade técnica e social delas decorrente, em estreita relação entre teoria e prática.
Os princípios que regem o ensino de graduação em Design apontam alguns critérios para a
formulação do TCC.
a) qualidade de vida dos habitantes dos assentamentos humanos e a qualidade
material do ambiente construído e sua durabilidade;
b) o uso da tecnologia em respeito às necessidades sociais, culturais, estéticas e
econômicas das comunidades;
c) o equilíbrio ecológico e o desenvolvimento sustentável do ambiente natural e
construído.
d) processos de fabricação, componentes materiais, aspectos econômicos,
psicológicos e sociológicos do produto.
O TCC deverá abordar, de forma integrada, a compreensão da realidade, a reflexão sobre ela e a
proposição de alteração dessa realidade, completando assim a articulação das áreas de
conhecimento que compõem a formação do Design. Ao enfatizar a capacidade propositiva do
projeto, conceituação teórica do trabalho e das soluções técnicas necessárias.
9.Estágio Curricular:
O Estágio Supervisionado tem com objetivo possibilitar o aluno à aquisição da experiência
profissional, completando os ensinamentos teóricos ministrados na escola.
Durante o Estágio Supervisionado o aluno terá o acompanhamento em suas atividades de
aprendizagem social, profissional e cultural.
Será avaliado em sua atuação como profissional, desenvolvendo trabalhos externos, em
empresas e escritórios que desenvolvam na área do Design.
Na matriz curricular do curso de Design, o Estágio Supervisionado, regulamentado pelo art. 2º do
Decreto 87.497/82, é oferecido no 8º período, e o aluno regularmente matriculado cumprirá uma
carga horária de 320 horas, de acordo com a instituição normativa da FEA.
O curso de Design da FUMEC tem o apoio do Setor de Integração Acadêmico-Profissional (SIEE)
da FEA-FUMEC.

Através do SIEE firmam-se os convênios com as empresas e instituições que proporcionam a
prática da aprendizagem, as oportunidades de empregos para os futuros profissionais.

CURSO DE DESIGN DE MODA
1.Duração / Perfil do Curso
Duração: A carga horária total do curso é de 2.920 horas.
Tempo de Integralização: mínimo 8/ máximo 14 semestres;
Discriminação
Carga Horária das Disciplinas
Atividades Complementares
Estágio Curricular
Carga Horária Total

Horas
2.600 horas
120 horas
160 horas
2.880 horas

Carga Horária: 2.600 horas
Número de Créditos: 127
Número de Vagas por semestre: 40 vagas por semestre.
Turno de Funcionamento: Tarde
Regime: Regime seriado semestral com sistema de créditos em matrícula por disciplina, com a
adoção de pré-requisito.

PERFIL DO CURSO DE DESIGN DE MODA
O Curso de Design de Moda da Universidade FUMEC tem como objetivos preparar profissionais
aptos a se integrarem nos diversos setores industriais do mercado, com competência técnica e
criatividade, capazes de criar conceitos, interagir com outras áreas do conhecimento e da
produção, propor novos materiais e modos de fabricação, aperfeiçoar os produtos existentes,
apresentar soluções de uso e costume.
O Curso de Design de Moda capacita o aluno a criar, desenvolver e agregar valores culturais e
estéticos em produtos do vestuário/moda e acessórios. A partir das experimentações em sala de
aula e ateliers, de diferentes disciplinas nas áreas da teoria, representação, criação, modelagem e
ciência e tecnologia, o aluno adquire a capacidade de desenvolver uma coleção e formatar e
apresentar o seu projeto em forma de desfile, exposição, catálogo ou em monografia, confirmando
o domínio sobre os conhecimentos da criação em Moda.
O curso de Design de Moda da Universidade FUMEC foi formatado segundo as diretrizes
estabelecidas pela Resolução n° 02 de 16 de junho de 1987 do Conselho Federal de Educação, e
de acordo com o parecer n° 62187 do CFE. O sistema pedagógico proposto apresenta diversas
inovações se forem observadas as instituições de ensino superior do país, dentre as quais muitas
serviram para nortear a formatação da matriz curricular proposta.
As atividades didáticas do curso incluem aulas expositivas e práticas, exercícios para fixação de
conceitos, trabalhos de pesquisa, estudos dirigidos, seminários, provas e desenvolvimento de
projetos. (Os laboratórios de Informática, Fotografia, Estamparia, Costura, Tecnologia Têxtil) com
equipamentos modernos, e toda a infraestrutura (Biblioteca, CPD, Salas de Aula, Auditório) foram
implantados como suportes das atividades didáticas específicas do curso).
2.Atividades Complementares (AC):
As Atividades Complementares do curso de DESIGN DE MODA da FEA-FUMEC, são exigência
das Diretrizes Curriculares Nacionais (Resolução CES/CNE nº 11 de 11/03/2002) e foram

regulamentadas pela Resolução 002/2007 do Colegiado de Cursos da FEA-FUMEC.
São Atividades Complementares do Curso de DESIGN DE MODA da FEA-FUMEC, aquelas
realizadas fora da matriz curricular, relacionadas no quadro das atividades complementares,
anexo à Resolução 002/2007. Elas são obrigatórias e devem ser cumpridas 120, no decorrer do
curso, como requisito para colação de grau.
As Atividades Complementares desenvolvidas pelo aluno constarão do seu histórico escolar, com
a atribuição da carga horária, obedecendo-se o limite de horas, conforme estabelecido.
A validação de qualquer atividade desenvolvida pelo aluno depende de prévia aprovação, que
ocorrerá após apresentação de requerimento com os comprovantes cabíveis, podendo ser
recusada, se o comprovante for considerado inadequado ou se o desempenho do aluno for
insatisfatório. As Atividades Complementares devem ser realizadas em horário distinto daqueles
das aulas e demais atividades pedagógicas regulares do curso de graduação. Não são abonadas
faltas de alunos que se ausentam de suas atividades pedagógicas regulares para prática de
atividades complementares, sob qualquer pretexto.
Os discentes provenientes do ingresso por transferência interna, transferência externa ou
obtenção de novo título, devem abrir processo de aproveitamento das Atividades Complementares
realizadas antes de sua entrada nos cursos da FEA-FUMEC.
3.Representação gráfica de um perfil de formação:
PER

1º

2º

3º

4º

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA
Semanal

Semestral

Tópicos em Sociedade e Cultura Bras. Contemporânea.

03

60

Teoria da cor

03

60

Estudo da Forma

02

40

Desenho Livre 1

03

60

Estética

02

40

História da Arte e da Indumentária – Antiga e medieval

03

60

16

320

Desenho e Projeto – Acessórios de moda

03

60

Desenho Livre 2

03

60

Moda, Semiótica e Comunicação

02

40

Fibras, fios e têxteis

03

60

História da Arte e da Indumentária - Moderna

03

60

Costura Industrial básica
Modelagem 1

03
03

60
60

20

400

Representação Gráfica para Croquis de Moda

03

60

Núcleo de Projeto e Pesquisa / Moda

03

60

Materiais têxteis, experimentação e aplicação

03

60

Modelo Vivo

03

60

Costura Industrial Aplicada

03

60

Prática Projectual – acessórios de moda

03

60

Modelagem 2

03

60

21

420

Núcleo de Projeto I / Moda

03

60

Computação Gráfica aplicada à Moda

03

60

Fundamentos da Estamparia

03

60

Desenho Técnico do Vestuário Feminino

03

60

História da Moda – século XIX à contemporaneidade

03

60

Moulage

03

60

Metodologia de Pesquisa/ Projeto em Design

02

40

PER

5º

DISCIPLINAS

Semanal

Semestral

Desenho Técnico do Vestuário Masculino

20
03

400
60

Núcleo de Projeto II/ Moda

03

60

Sustentabilidade e Moda

03

60

Atelier de estamparia – serigrafia

03

60

Planejamento e Desenvolvimento de Coleção

03

60

Técnicas de Expressão / Moda

03

60

18

360

03
03

60
60

Moda e Texto

03

60

Fotografia de Moda

03

60

Empreendedorismo e inovação em moda

02

40

Produção de moda

14
03

280
60

Núcleo de Projeto III / Moda
Arte e Moda
6º

7º

8º

CARGA HORÁRIA

Comportamento do Consumidor

02

40

Prática da cor

03

60

Supervisão de Estágio / Moda

02

40

Marketing Digital, e-commerce e Redes Sociais

02

40

15

300

Trabalho de Conclusão de Curso/ Moda

02

40

Moda e Varejo

02

40

Gerenciamento de Produção

02

40

06

120

Conforme determinação do Conselho de Cursos da FEA/FUMEC, o aluno deverá fazer estágio curricular obrigatório com carga horária
equivalente a 160 horas.

Carga Horária das Disciplinas
Atividades Complementares
Carga Horária Total

2.600 horas
120 horas
2.720 horas

Disciplinas Optativas
DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA

Noções Básicas de Libras*

04

80

Estamparia – design de superfície

03

60

Modelagem e Confecção de Bolsas

03

60

Modelagem e confecção de calçados

04

80

Imagem e som

04

80

Design Editorial

04

80

Arduíno/Makers

02

40

Modelagem e Sketch-up

03

60

Filosofia e ética (EAD)

02

40

Design Estilo e Comportamento

02

40

Consultoria de Imagem

02

40

*A disciplina de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais é ofertada como disciplina opcional, todos os semestres, para todos os alunos
que desejarem se matricular, em dias e horários compatíveis com o horário das aulas do Curso, dentro do número de vagas
disponíveis.

4.Perfil do Egresso
O Design de Moda da Universidade FUMEC forma um profissional com inúmeras competências.
O processo criativo é valorizado como um todo, o que gera uma formação em sintonia com as
melhores escolas do mundo. Dinâmica e com vocação tanto mercadológica, quanto reflexiva, a
graduação é capaz de dar o suporte necessário para que o aluno conheça desde os processos
industriais, em laboratórios compatíveis com o mercado, até os meios de divulgação, em estúdios
de mídia. Por meio de arrojadas parcerias com os nomes mais importantes da moda, o curso
concilia o melhor da vivência acadêmica com as frequentes mudanças de uma área sempre em
movimento.
O designer em formação terá contato com as diversas possibilidades de atuação no mercado que
sua área oferece. Ao adquirir competência técnica, será capaz de exercer a criatividade, por meio
de processos sistematizados, para criar desde coleções, tecidos, modelagens, imagens,
conteúdo,

até conhecimento em Moda. Aulas expositivas, seminários, eventos, desfiles, ensaios fotográficos,
dentre outros, são práticas pedagógicas que incentivam e fomentam o aprendizado. Nos
laboratórios de Informática, Materiais, Fotografia, Estamparia, Modelagem, Costura, Tecnologia
Têxtil, Metal/Madeira, Som, Animação, Plástico, Maquete, o aluno visualiza e experimenta o que
aprendeu.
Cada vez mais, a Economia Criativa cresce e o profissional com formação diferenciada expande
suas possibilidades de atuação. O designer de Moda formado pela FUMEC pode atuar em
inúmeras áreas: confecções, empresas têxteis, estamparia, styling e mídia em geral, figurino de
TV, teatro, cinema, consultoria de estilo, Marketing de Moda, dentre outras.

5.Forma de Acesso ao Curso
O ingresso do aluno na Universidade FUMEC dar-se-á por: Processo Seletivo, Transferência e
Obtenção de Novo Título.
1. Processo Seletivo
O processo seletivo tem por objetivo classificar candidatos, no limite das vagas fixadas para cada
curso; para os cursos de Graduação e Superiores de Tecnologia é aberto a candidatos que
tenham concluído o ensino médio ou equivalente; o edital contendo o disposto na Portaria
Normativa n.º 40, de 12 de dezembro de 2007, art. 32, § 3º e explicitando as cláusulas que o
regem é publicado pela Reitoria; realizado o primeiro processo seletivo e havendo vagas
remanescentes, poderá ser promovido novo processo seletivo; serão divulgadas informações
detalhadas e atualizadas sobre os cursos da Universidade anteriormente à realização de processo
seletivo.
2. Transferência
A Universidade, no limite das vagas existentes para cada curso, mediante processo seletivo, pode
aceitar transferência de alunos provenientes de curso idêntico ou afim, reconhecido ou autorizado,
mantido por instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras, feitas as necessárias
adaptações curriculares, conforme normas fixadas pelo Conselho Universitário, obedecida a

legislação pertinente. A Universidade proporciona ao aluno transferido orientação e
aconselhamento, esclarecendo convenientemente diferenças curriculares e de conteúdo e as
adaptações a que se sujeitará na continuação dos estudos. A transferência de aluno para a
Universidade é realizada diretamente entre as instituições de ensino superior, dependendo de
requerimento do interessado, formalmente apresentado, em época estabelecida no calendário
acadêmico, à Seção de Ensino da respectiva Faculdade.

3. Obtenção de Novo Título
A Universidade, no limite das vagas existentes para cada curso, mediante processo seletivo, pode
aceitar matrícula de portadores de diploma de curso superior, conforme normas fixadas pelo
Conselho Universitário. Podem ser utilizadas nessa forma de ingresso as vagas remanescentes
de processos seletivos, assim como aquelas surgidas no andamento dos diversos cursos
oferecidos.
6.Sistema de Avaliação do Projeto do Curso
O curso é avaliado dentro da Semana de Avaliação Institucional que, a partir de 2004, acontece
anualmente na Universidade em atendimento à Lei 10.861/04 que instituiu o SINAES.
Coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) esse programa de autoavaliação tem
como objetivo a análise de diversos aspectos da vida universitária, buscando identificar as
potencialidades e fragilidades do dia-a-dia na Universidade FUMEC. Com o propósito de fazer um
diagnóstico dos cursos, alunos, professores e coordenadores a avaliam e são avaliados com
referência a: A) Qualidade de ensino. B) Infraestrutura, C) Qualidade de serviços e D) Atividades
de apoio e extraclasses. Também participam desse processo os técnicos administrativos e
coordenadores de setor.
Os dados coletados a partir da pesquisa realizada possibilitam à CPA gerar relatórios que
apresentam análises dos resultados obtidos e a apresentação de quadros comparativos do
desempenho das Faculdades e dos cursos. Esses resultados servem de guia para o
estabelecimento de ações prioritárias na busca da melhoria da qualidade dos serviços prestados.
Os resultados do autoavaliação são também encaminhados às Diretorias e Coordenação de
cursos e núcleos, disponibilizados na área de trabalho informatizada de professores(as) e
alunos(as), e também divulgados para toda a comunidade acadêmica e sociedade no site e/ou
publicações da universidade.
Os resultados da Avaliação do Curso também são objetos de reuniões da Diretoria Acadêmica
com o Coordenador de Curso e das reuniões dos Núcleos de disciplinas.
Questões relativas às ações corretivas demandadas são debatidas, permitindo constante
aperfeiçoamento do curso.
7.Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem
O curso está estruturado de forma a atender às Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de
Design. (Resolução nº 5 do MEC que aprova as diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Design, de 8 de março de 2004).
Na sua Matriz Curricular, constam disciplinas que atendem plenamente aos núcleos de conteúdos
básicos, de conteúdos profissionalizantes e de conteúdos específicos. As disciplinas de conteúdo
básico incluem componentes pedagógicos de formação gerencial, permitindo ao acadêmico
desenvolver habilidades para se comunicar eficientemente e atuar em equipes multidisciplinares,
com ética e a responsabilidade profissional, ciente do impacto das atividades de Design no
contexto social e ambiental;

Completam a formação profissional do acadêmico o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),
desenvolvidos ao longo dos dois últimos semestres do curso, que propiciam uma vivência em
diagnóstico e projeto, além de permitirem verificar se as competências e habilidades adquiridas ao
longo do curso estão alinhadas com o previsto no Projeto Pedagógico.
Objetivando fortalecer a missão da Universidade FUMEC, foi criado o Programa de Avaliação
Institucional que, em 2004, abrangeu, conjuntamente, todas as Faculdades que compõem a
Universidade FUMEC. Estruturado e orientado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), por
esse programa, instrumento de diagnóstico, pretende-se o foco de análise, dos vários aspectos da
vida universitária, a partir do seu dia-a-dia. Para assegurar maior confiabilidade aos resultados, a
Universidade FUMEC se propôs envolver sempre mais, no processo, a comunidade acadêmica.
Alunos, professores e técnicos administrativos participam da produção dos dados, da discussão
dos resultados e da implantação das mudanças.
A Avaliação Institucional disponibiliza indicadores sobre as condições e recursos existentes nos
vários níveis (Universidade, Faculdade e Curso), que incluem:

- Qualidade de ensino (Professores, Coordenador de Curso, Coordenadores de Núcleo);
- Infraestrutura (Biblioteca, Laboratórios, Salas de Aula, Instalações Sanitárias);
- Qualidade de serviços dos setores (Biblioteca, Seção de Ensino, Tesouraria, Cantina, Copiadora,
Setor de Integração Acadêmico Profissional).

A CPA gera um relatório que apresenta a análise das zonas de tolerância para a qualidade de
serviço FUMEC, com base em patamares aceitáveis e desejados de atitudes e intenções
comportamentais dos alunos, professores e funcionários (técnico-administrativos). Ele permite
traçar padrões de comparação do nível adequado de serviço e apresenta um quadro comparativo
do desempenho de faculdades e cursos que servem de guia para estabelecimento de prioridades
para a melhoria da qualidade dos serviços prestados. Procedimentos de controle e
acompanhamento adicionais são sugeridos para os novos conhecimentos levantados.

A Avaliação do Projeto do Curso também é objeto de reuniões da Diretoria Acadêmica com o
Coordenador de Curso e das reuniões dos Núcleos de disciplinas. Questões relativas à ementa,
ao conteúdo programático, critérios de avaliação e bibliografia são debatidas e provocaram várias
evoluções da matriz curricular.

7.1 Atividades Autoinstrucionais
Atividades Autoinstrucionais são atividades desenvolvidas extraclasse na qual os alunos estudam,
de acordo com seu ritmo de aprendizagem e sua disponibilidade de tempo, de acordo com a
determinação do professor. Tem por finalidade a capacitação do aluno a cumprir objetivos
específicos de aprendizagem, através de interações, individuais ou em grupos, com material
didático disponibilizado pelo professor e/ou outros a sua livre escolha. Outra finalidade é de
complementar os conteúdos abordados nos encontros presenciais de modo a reforçar a fixação
dos mesmos. São exemplos de atividades Autoinstrucionais: listas de exercícios, relatórios de
atividades acadêmicas presenciais, projetos, trabalhos, seminários, aulas de laboratório,
atividades na biblioteca, entre outros.

7.2 Avaliação do Desempenho Escolar
A avaliação do desempenho escolar será feita por disciplina abrangendo os aspectos: I. Assiduidade (frequência);
II.- Aproveitamento (nota, conceito), ambos eliminatórios por si mesmos.
A avaliação do desempenho escolar, em cada disciplina, tem por base o sistema de notas em
valores inteiros, numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
O aproveitamento escolar é representado por uma Nota resultante da soma das notas obtidas em
atividades de avaliação (exercícios, trabalhos e provas), em 03 (três) etapas denominadas:
1ª
2ª
3ª

Avaliação............................... Valor: 30 pontos
Avaliação............................... Valor: 30 pontos
Avaliação............................... Valor: 30 pontos
Atividades Autoinstrucionais......... Valor: 10 pontos
Total .........................................
Valor: 100 pontos.

Determinadas disciplinas poderão ter critérios diferenciados de avaliação, desde que aprovados
pelo Colegiado de Cursos, e divulgados previamente para os alunos.
A aprovação é por disciplina e é considerado aprovado o aluno que tiver obtido 60 (sessenta)
pontos, com a respectiva frequência mínima de 75% (setenta e cinco pontos percentuais) da
carga horária.
O aluno que obteve na soma das 03 (três) avaliações valor inferior a 60 (sessenta) pontos, mas
cuja soma das duas maiores notas valor igual ou superior a 27 (vinte sete) pontos, ou tiver perdido
01 (uma) das 03 (três) avaliações, poderá fazer o Exame Especial, o qual terá valor idêntico à
avaliação que vier a ser substituída, decorrente da ausência ou da menor nota dentre as três
iniciais.
8.Trabalho de Conclusão de Curso
O TCC – Trabalho de Conclusão do Curso de Design de Moda da Universidade FUMEC, com
duração de dois semestres, é a etapa conclusiva do curso. Trata-se de uma exigência das
diretrizes curriculares fixadas pelo MEC – Ministério da Educação com o objetivo de avaliar as
habilitações e competência dos formandos para acesso ao exercício profissional. Ainda, averigua
a autonomia do aluno, aspirante ao título de Designer de Moda, bem como sua capacidade de
investigação, análise crítica, síntese e representação de um determinado problema da sua área de
formação. O TCC contempla um projeto escrito ( com investigação de referenciais literários,
semióticos, sociológicos, artísticos e históricos) e a pesquisa iconográfica e autoral. Após essa
etapa, inicia-se o desenvolvimento do formato eleito: monografia, exposição, instalação ou desfile.
O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC consiste em uma etapa conclusiva do curso de Design
de Moda da Universidade FUMEC. Trata-se de uma exigência das diretrizes curriculares fixadas
pelo MEC, tendo como objetivo avaliar as habilitações e competências do formando para acesso
ao exercício profissional. Também consistem, como objetivos, averiguar a autonomia do aspirante
ao título de Designer de Moda, bem como sua capacidade de investigação, análise crítica, síntese
e representação de um determinado problema em sua área de formação. Com o TCC espera-se
concluir o processo de ensino e aprendizagem do curso e graduar profissionais com formação
consistente e adequada habilitação para o exercício profissional com postura crítica, participativa
e um comportamento ético, humano e socialmente compromissado com um senso investigativo e
pesquisador.

No processo de desenvolvimento dos trabalhos, os professores atuando como facilitadores –
orientadores – devem promover a formação global do aluno, procurando atender às necessidades
do próprio curso de graduação, ampliando e aprofundando os objetivos e os conteúdos
programáticos que integram sua matriz curricular.
9.Estágio Curricular
(Lei nº 11.788, de 25/09/2008 e Resolução nº 001/2009 do Colegiado de Cursos da FEA/FUMEC)
As atividades de estágio curricular supervisionado no curso de Design de Moda da Universidade
FUMEC funcionam de acordo com a lei federal nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, anexada
nesse documento, e também do acordo com a Resolução nº001/2009, em anexo, que
regulamenta o estágio supervisionado na Faculdade de Engenharia e Arquitetura FEA/FUMEC,
onde está alocado o curso de Design de Moda.
A partir desses documentos considera-se estágio supervisionado obrigatório aquele que totaliza a
carga horária mínima de 240 horas e responde aos requisitos mínimos de aproveitamento das
disciplinas dos Núcleos de Conteúdos Específicos necessários para o aluno exercer as atividades
de estágio, além das exigências de procedimentos e documentos para contratação de estagiários
previstos na resolução citada acima.
As atividades de Extensão e de Iniciação Científica, devidamente acompanhadas e relacionadas,
com o aproveitamento das disciplinas dos Núcleos de Conteúdos Específicos também são
consideradas válidas como estágio. As demais atividades extracurriculares opcionais que não se
enquadram nas determinações acima podem ser consideradas atividades complementares,
totalizando um máximo de 120 horas.
A FUMEC conta com o Setor de Integração Acadêmico Profissional/SIAP como agente de
integração próprio e com agentes externos, como por exemplo o Centro de Integração EmpresaEscola/CIEE, Instituto Evaldo Lodi/IEL e outros.
No caso do curso de Design de Moda da Universidade FUMEC, o SIAP encaminha a
documentação para contratação dos estagiários composta pelo Convênio de Cooperação Mútua,
Memorial Descritivo sobre a empresa, Termo de Compromisso de Estágio e o Plano de Estágio
proposto pela empresa para o professor orientador da área, que faz uma entrevista individual com
cada aluno para aprovar e orientar as atividades consideradas como estágio obrigatório.

O professor orientador da área também determina se outras atividades profissionais do aluno,
devidamente comprovadas, podem ser equiparadas ao estágio obrigatório, aproveitando a
experiência de estudantes que já se encontram ativos no mercado profissional da área.
Além dos procedimentos já apresentados, o curso de Design de Moda possui uma disciplina de
Supervisão de Estágio no seu currículo pleno, com 40 horas, que orienta e avalia o estágio dos
estudantes. O pré-requisito para essa disciplina é o aluno já ter realizado o estágio obrigatório ou
estar realizando durante o semestre em que cursar a disciplina.
A Supervisão de Estágio tem como objetivo formar no aluno uma visão crítica sobre a sua atuação
no estágio e sobre a natureza e qualidade das atividades realizadas durante essa experiência,
observando seus ganhos pessoais e profissionais. A condução da disciplina conta com
orientações individuais abordando experiências particulares de cada aluno e orientações coletivas
sobre normatização da atividade na Universidade, a legislação que rege o estágio de estudantes e
princípios de ética profissional.
Como forma de avaliação, os alunos apresentam um Relatório de Estágio Supervisionado no qual
eles descrevem a empresa onde foi realizada a experiência, as atividades desenvolvidas,
apresentam a fundamentação teórica que sustenta o conhecimento aplicado nessas atividades e

elaboram uma conclusão do processo. Outra etapa de avaliação é a apresentação oral da sua
experiência para o professor e a turma, momento em que surgem debates e trocas essenciais
para a construção da visão crítica sobre o estágio, além da entrega de uma cópia da
documentação que comprova a atividade, que é o Termo de Compromisso de Estágio.

CURSO DE ENGENHARIA AERONÁUTICA
1.Perfil do Curso:
O objetivo do Curso de Engenharia Aeronáutica da Faculdade de Engenharia e Arquitetura da
Universidade FUMEC (FEA-FUMEC) é dotar o mercado de trabalho de engenheiros capazes de
atuar com segurança e conhecimento amplo nas áreas relacionadas ao campo do projeto, na
operacionalização e na manutenção de aeronaves.
O curso de Engenharia Aeronáutica aeronaves está sendo criado para atender à grande demanda
existente na área de aviação sendo um mercado em franca expansão. O que se pretende com a
sua implantação é dotar o mercado de profissionais com formação sólida nesta área. Profissionais
que estejam efetivamente aptos a trabalhar nas empresas do setor aéreo, que tenham uma visão
sistêmica e que possuam habilidades para acompanhar a evolução tecnológica da área.
As atividades didáticas do curso incluem aulas expositivas, exercícios para fixação de conceitos,
trabalhos de pesquisa, estudos dirigidos, realização de experimentos com o auxílio de
instrumentos, visitas técnicas e provas.
Operacionalmente, o curso objetiva formar o profissional com domínio de conhecimentos
científicos e tecnológicos nas áreas Técnicas, de Relações Humanas, e de Gestão Empresarial,
capacitando-o a analisar informações e dados; formular hipóteses; estabelecer relações que
possibilitem solucionar problemas; desenvolver técnicas e processos de trabalho que contribuam
significativamente para a melhoria da qualidade dos produtos e serviços oferecidos.
Para atender às necessidades do mercado faz-se necessário estar sempre implementando e a
flexibilização, a interdisciplinaridade, a contextualização e a atualização permanente do curso e da
sua Matriz Curricular.
O objetivo do Curso de Engenharia Aeronáutica é propiciar uma formação contemplando os
conceitos básicos das várias áreas afeitas à Engenharia, com uma formação sólida em
Matemática, Física e Computação. Mais especificamente, deverá formar fortemente o aluno em
todas as áreas requeridas para uma prática competente como engenheiro aeronáutico: análise
estrutural, aeroelasticidade, aerodinâmica, propulsão, sistemas de aeronaves, homologação e
manutenção, dentre outras. Consequentemente, o engenheiro aeronáutico assim formado poderá
atuar na concepção, fabricação e manutenção de aeronaves de asas fixas e rotativas, de
pequeno, médio e de grande porte, civis e militares, e também no planejamento e gestão em
empresas de transporte aéreo.
Adicionalmente, foram adotados os seguintes requisitos específicos de formação:
• capacidade para a compreensão dos fenômenos físicos e sua intervenção nos sistemas de
Engenharia.
• formação generalista, em oposição a uma formação especializada, de modo que o egresso
estará apto a desempenhar as funções de Engenheiro em diversos setores da indústria, não
exclusivamente do setor aeronáutico.
• capacidade de comunicação oral e escrita, em Português.

2.Atividades Complementares:
As Atividades Complementares dos cursos de Engenharia da FEA-FUMEC, exigidas pelo MEC,
através Resoluções CES/CNE 02, de 18/06/2007, e CES/CNE 03, de 02/07/07, foram
regulamentadas pela Resolução 002/2007 do Colegiado de Cursos da FEA-FUMEC.
São Atividades Complementares dos Cursos de Engenharia da FEA-FUMEC aquelas realizadas
fora da matriz curricular, relacionadas no quadro das atividades complementares, anexo à
Resolução 002/2007. Elas são obrigatórias e devem ser cumpridas 220 (duzentas e vinte) horas,
no decorrer do curso, como requisito para colação de grau.
As Atividades Complementares desenvolvidas pelo aluno constarão do seu histórico escolar, com
a atribuição da carga horária, obedecendo-se o limite de horas, conforme estabelecido.
A validação de qualquer atividade desenvolvida pelo aluno, depende de prévia aprovação, que
ocorrerá após apresentação de requerimento com os comprovantes cabíveis, podendo ser
recusada, se o comprovante for considerado inadequado ou se o desempenho do aluno for
insatisfatório.
As Atividades Complementares devem ser realizadas em horário distinto daqueles das aulas e
demais atividades pedagógicas regulares do curso de graduação. Não são abonadas faltas de
alunos que se ausentam de suas atividades pedagógicas regulares para prática de atividades
complementares, sob qualquer pretexto.
Os discentes provenientes do ingresso por transferência interna, transferência externa ou
obtenção de novo título, devem abrir processo de aproveitamento das Atividades Complementares
realizadas antes de sua entrada nos cursos da FEA-FUMEC.
Os discentes provenientes de cursos de graduação de outras Instituições de Ensino que
ingressarem nos cursos da FEA-FUMEC, via vestibular, devem abrir processo de aprovação de
Atividades Complementares, anteriormente realizadas.
3.Representação gráfica de um perfil de formação:
PER

DISCIPLINAS

Semestral
80

Geometria Analítica/Álgebra Linear

4

80

Computação na Engenharia I

3

60

Introdução às Engenharias

2

40

Química Geral

3

60

Comunicação e Expressão

2

40

Cálculo I

1º

2º

3º

4º
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Semanal
4

18

360

Cálculo II

4

80

Física I

3

60

Cálculo Numérico

2

40

Sociologia (EAD)

2

40

Fundamentos de Aeronaves

3

60

Desenho Mecânico (CAD)

4

80

Cálculo III e Equações Diferenciais

18
4

360
80

Física II

3

60

Física Experimental

2

40

Estatística e Probabilidade

4

80

Mecânica Geral

3

60

Ciências do Ambiente

2

40

Física III

18
2

360
40

Fenômenos de Transporte I

2

40

Introdução à Economia e Administração de Empresas

2

40

Eletrotécnica

2

40

PER

DISCIPLINAS

Semanal
2

Semestral
40

Ciências dos Materiais

3

60

Sistemas de Aeronaves I

3

60

Cálculo IV

4

80

Dinâmica

20
4

400
80

Fenômenos de Transporte III

3

60

Termodinâmica

4

80

Análise Estrutural

3

60

Tecnologia dos Materiais Aeronáuticos

3

60

Sistemas de Aeronaves II

3

60

Transferência de Calor
Processos de fabricação mecânica

20
4
3

400
80
60

Metodologia e Técnicas de Pesquisa (EAD)

5º

6º

7º

8º

9º

Mecânica dos Sólidos

3

60

Aerodinâmica
Materiais Compostos

4
3

80
60

Motores Convencionais

3

60

Cargas Estruturais Aeronáuticas

20
4

400
80

Estabilidade e Controle

4

80

Estruturas aeronáuticas I

4

80

Instrumentação Aeronáutica/Aviônicos

4

80

Motores à Reação

3

60

19

380

Manutenção de Aeronaves

3

60

Desempenho de Aeronaves

4

80

Projetos de Aeronaves I

4

80

Estruturas Aeronáuticas II

4

80

Dinâmica de Máquinas

4

80

19

380

Trabalho Final de Curso I
Elementos Finitos Aplicados
Controle Técnico de Manutenção

2
3
4

40
60
80
60

Asas Rotativas

3

Administração e Economia de Empresas Aéreas

3

60

Projetos de Aeronaves II

4

80

19

380

Trabalho de Conclusão de Curso II

2
2

40
40

Direito Aeronáutico

2

40

Infraestrutura Industrial e Aeroportuaria

3

60

Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional

4

80

Homologação e Regulamentação Aeronáutica

3

60

16

320

Supervisão de Estágio

10º

CARGA HORÁRIA

Conforme Diretrizes Curriculares Nacionais, RESOLUÇÃO CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, o aluno deverá fazer estágio
curricular obrigatório. O Conselho de Cursos da FEA/FUMEC definiu o estágio curricular obrigatório com carga horária equivalente a
160 horas.

Carga Horária das Disciplinas
Atividades Complementares
Carga Horária Total

3740 horas
120 horas
3860 horas

Disciplinas Optativas
CÓDIGOS

DISCIPLINAS
Noções Básicas de Libras*

PRÉREQUISITOS

CÓ-REQUISITOS

CARGA HORÁRIA
04

80

*A disciplina de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais é ofertada como disciplina opcional, todos os semestres, para todos os alunos
que desejarem se matricular, em dias e horários compatíveis com o horário das aulas do Curso, dentro do número de vagas
disponíveis.

4.Perfil do Egresso
O perfil do graduado pelo Curso de Engenharia Aeronáutica deverá contemplar as seguintes
competências e habilidades:
 Atuar no projeto, na manutenção de aeronaves e no gerenciamento de atividades
aeronáuticas e na construção de aeronaves.
 Ser responsável pelo processo de manutenção, que envolve a realização de reparos e
inspeções periódicas da estrutura, asas, motores e fuselagem;
 Coordenar e supervisionar equipes de trabalho, realizar estudos de viabilidade técnicoeconômica, executa e fiscaliza obras e serviços técnicos;
 Efetuar vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres.
Foi considerado também o que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Engenharia, por meio da resolução CNE nº 11 de 11/03/2002:
“Art. 3º O Curso de Graduação em Engenharia tem 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”.
5.Forma de Acesso ao Curso:
Vestibular:
O ingresso nos cursos de graduação da Universidade FUMEC efetua-se, normalmente,
através de classificação em processo seletivo. O Processo Seletivo/Vestibular é válido somente
para o período a que se destina.
Reopção de Curso:
Alunos de outros cursos da Universidade FUMEC, interessados em transferir-se para outro
curso, providenciam documentação necessária (documentação pessoal, histórico escolar e planos
de ensino) e preenchem um requerimento na seção de ensino. O processo seletivo é realizado
seguindo critérios estabelecidos pela instituição.
Transferência Externa:
Alunos de outras instituições interessados em transferir-se para a Universidade FUMEC
providenciam documentação necessária (documentação pessoal, histórico escolar e planos de
ensino) e preenchem uma ficha de inscrição na seção de ensino. O processo seletivo é realizado
seguindo critérios estabelecidos pela instituição.

Obtenção de Novo Título:
Os alunos já formados interessados em obter um novo título providenciam documentação
necessária (documentação pessoal, histórico escolar e planos de ensino) e preenchem uma ficha
de inscrição na seção de ensino. O processo seletivo é realizado seguindo critérios estabelecidos
pela instituição.
Aproveitamento de Estudos
A requerimento do interessado, mediante o exame de cada caso, a Universidade pode
promover o aproveitamento de estudos idênticos, afins ou equivalentes. O exame da possibilidade
de serem aproveitados os estudos realizados faz-se em termos de qualidade e de densidade,
tomando-se o programa da disciplina para o exame da qualidade e sua duração para o exame da
densidade, conforme norma fixada pelo Colegiado de Cursos da respectiva Faculdade. No
aproveitamento de estudos realizados em curso superior, pode haver processo de adaptação, na
forma adotada no item transferência. A adaptação de estudos, para efeito de dispensa de
disciplina é realizada sob a supervisão e orientação do respectivo professor.

6.Sistema de Avaliação do Projeto do Curso:
O curso de Engenharia Aeronáutica da FEA-FUMEC está estruturado de forma a atender às
Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia. Na sua Matriz Curricular, constam
disciplinas que atendem plenamente aos núcleos de conteúdos básicos, de conteúdos
profissionalizantes e de conteúdos específicos. As disciplinas de conteúdo básico incluem
componentes pedagógicos de formação gerencial, permitindo ao acadêmico desenvolver
habilidades para se comunicar eficientemente e atuar em equipes multidisciplinares, com ética e a
responsabilidade profissional, ciente do impacto das atividades da engenharia mecanica no
contexto social e ambiental;
Completam a formação profissional do acadêmico o Projeto Integrado (PIn) e o Trabalho Final de
Curso (TFC), desenvolvidos ao longo dos últimos semestre do curso, que propiciam uma vivência
em diagnóstico e projeto de telecomunicações, além de permitirem verificar se as competências e
habilidades adquiridas ao longo do curso estão alinhadas com o previsto no Projeto Pedagógico.
A fim de fortalecer a missão da Universidade FUMEC, foi criado o Programa de Avaliação
Institucional que, em 2004, abrangeu, conjuntamente, todas as Faculdades que compõem a
Universidade FUMEC. Estruturado e orientado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), por
esse programa, instrumento de diagnóstico, pretende-se o foco de análise, dos vários aspectos da
vida universitária, a partir do seu dia-a-dia. Para assegurar maior confiabilidade aos resultados, a
Universidade FUMEC se propôs envolver sempre mais, no processo, a comunidade acadêmica.
Alunos, professores e técnicos administrativos participam da produção dos dados, da discussão
dos resultados e da implantação das mudanças.
A Avaliação Institucional disponibiliza indicadores sobre as condições e recursos existentes nos
vários níveis (Universidade, Faculdade e Curso), que incluem:
• Qualidade de ensino (Professores, Coordenador de Curso, Coordenadores de Núcleo);
Infraestrutura (Biblioteca, Laboratórios, Salas de Aula, Instalações Sanitárias);
• Qualidade de serviços dos setores (Biblioteca, Seção de Ensino, Tesouraria, Cantina,
Copiadora, Setor de Integração Acadêmico Profissional).
A CPA gera um relatório que apresenta a análise das zonas de tolerância para a qualidade de
serviço FUMEC, com base em patamares aceitáveis e desejados de atitudes e intenções
comportamentais dos alunos, professores e funcionários (técnico-administrativos). Ele permite
traçar padrões de comparação do nível adequado de serviço e apresenta um quadro comparativo
do desempenho de faculdades e cursos que servem de guia para estabelecimento de prioridades

para a melhoria da qualidade dos serviços prestados. Procedimentos de controle e
acompanhamento adicionais são sugeridos para os novos conhecimentos levantados.
A Avaliação do Projeto do Curso também é objeto de reuniões da Diretoria Acadêmica com o
Coordenador de Curso e das reuniões dos Núcleos de disciplinas. Questões relativas à ementa,
ao conteúdo programático, critérios de avaliação e bibliografia são debatidas e provocaram várias
evoluções da matriz curricular.
7.Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem:
A avaliação do desempenho escolar será feita por disciplina abrangendo os
aspectos: I. - Assiduidade (frequência);
II.- Aproveitamento (nota, conceito), ambos eliminatórios por si mesmos.
A avaliação do desempenho escolar, em cada disciplina, tem por base o sistema de notas em
valores inteiros, numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos
O aproveitamento escolar é representado por uma Nota resultante da soma das notas obtidas em
atividades de avaliação e atividades autoinstrucionais, (exercícios ou trabalhos), dividida em
etapas denominadas:
1ª Avaliação ................................
2ª Avaliação ................................
3ª Avaliação ................................
Atividade autoinstrucional.............

Valor : 30 pontos;
Valor : 30 pontos;
Valor : 30 pontos;
Valor : 10 pontos.
Valor : 100 pontos

Total .................................
Determinadas disciplinas poderão ter critérios diferenciados de avaliação, desde que aprovados
pelo Colegiado de Cursos, e divulgados previamente para os alunos.
A aprovação é por disciplina e é considerado aprovado o aluno que tiver obtido 60 (sessenta)
pontos, com a respectiva frequência mínima de 75% (setenta e cinco pontos percentuais) da
carga horária.
O aluno que obteve na soma das avaliações e atividades autoinstrucionais valor inferior a 60
(sessenta) pontos, mas cuja soma das duas maiores notas valor igual ou superior a 27 (vinte sete)
pontos, ou tiver perdido 01 (uma) das 03 (três) avaliações, poderá fazer o Exame Especial, o qual
terá valor de 30 pontos.
8.Trabalho de conclusão de Curso
Todos os alunos dos cursos de graduação em engenharia desenvolvem, como atividade de
síntese e integração de conhecimento, um Trabalho Final de Curso, que é uma obrigatoriedade do
currículo dos cursos de Engenharia para fins de recebimento do título de Engenheiro, conforme
Resolução CNE/CES 11, de 11/03/2002, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional
de Educação do MEC.
O Trabalho Final de Curso consiste em um trabalho orientado de síntese e integração dos
conhecimentos adquiridos ao longo do curso, nas áreas de conhecimento específico do Curso de
Engenharia, sobre as competências estabelecidas no título que lhe será conferido. O Trabalho
Final de Curso versa sobre a aplicação do conhecimento específico do Curso de Engenharia na
solução de problemas perante situações reais e é precedido de um trabalho de Levantamento de
Dados, Pesquisa Bibliográfica, Projeções e Diagnóstico – desenvolvido na disciplina Projeto
Integrado (PIn).
Na disciplina Trabalho Final Curso (TFC), o acadêmico faz a Caracterização do Problema, a
Conceituação Teórica e o Desenvolvimento da Solução de Engenharia. Em ambas as disciplinas,

PIn e TFC, o aluno faz a apresentação do trabalho perante uma Banca Examinadora.
O aluno só poderá iniciar as atividades para concluir o seu projeto de TFC, caso esteja
matriculado no último semestre do curso, com previsão de formatura.
O Trabalho Final de Curso tem a função de:
I. Inter-relacionar as disciplinas do currículo, proporcionando ao aluno a possibilidade de
sintetizar e integrar seus conhecimentos;
II. Fortalecer a articulação da teoria com a prática;
III. Promover maior associação entre os conceitos adquiridos, adequando-os à legislação em
vigor, e adotando enfoques contemporâneos;
IV. Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva autonomia
profissional e intelectual do aluno em perceber e identificar soluções para os problemas
ou para as deficiências identificadas;
V. Estimular a produção científica;
VII. Promover a reflexão sobre alternativas de atividades que possam surgir a partir da escolha
de atuação profissional;
VIII. Buscar a atualização contínua nas áreas de conhecimento;
IX. Buscar a flexibilidade curricular que atenda à diversidade de tendências, áreas de
conhecimento e necessidades sociais;
X. Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental;
XI. Compreender e aplicar a ética e responsabilidades profissionais.
O Trabalho Final de Curso tem como objetivos específicos, demonstrar o grau de competência do
aluno quanto a:
I.
Abordagem científica de um tema, tanto no conteúdo quanto na metodologia de
trabalho;
II.
Capacidade de localização, seleção e consulta a fontes de informação e, em especial,
de bibliografia especializada;
III.
Capacidade de trabalho em equipe;
IV.
Articulação e aplicação dos conhecimentos e conteúdos adquiridos no curso, com
formulação de soluções apropriadas para um problema apresentado;
V.
Capacidade de comunicação dos resultados, na forma dissertativa e oral;
VI.
Relevância das soluções, sintonizadas com as necessidades da comunidade.
Com o Trabalho Final de Curso busca-se, além de graduar profissionais com uma formação
consistente e adequada, habilitá-lo para o exercício profissional, com postura crítica, participativa
e um comportamento ético, humano e socialmente compromissado, com um senso investigativo e
pesquisador.
9.Estágio Curricular
O Estágio Supervisionado é uma atividade obrigatória e parte integrante do Currículo Pleno dos
cursos da FEA-FUMEC, desenvolvido no ambiente de trabalho, que objetiva proporcionar ao
aluno uma oportunidade de participar diretamente do desenvolvimento de serviços técnicos de
cada área de atuação, observando e aplicando conhecimentos adquiridos durante seu curso de
graduação. O Estágio poderá ser Obrigatório (atividade curricular obrigatória, desenvolvido com a
devida e eficaz supervisão por parte da faculdade, podendo ser cadastrado como estágio
supervisionado, devendo totalizar carga horária mínima de 220 horas/aula para os cursos de
Engenharia) ou Não Obrigatório (atividade extracurricular opcional, desenvolvido com o
conhecimento da Faculdade, com atividades profissionais relacionadas com o Curso, podendo ser
cadastrado como atividade complementar, até um máximo de 192 horas, com relatório do
Supervisor do estudante na empresa e com declaração da empresa).
Através do Setor de Integração Acadêmico Profissional - SIAP, a FEA-FUMEC atua na captação
de estágios e firma convênios com as empresas e instituições que proporcionam a prática da
aprendizagem, as oportunidades de empregos para os seus acadêmicos.
As disciplinas Supervisão de Estágio I e II são partes integrantes da Matriz Curricular dos cursos
de Engenharia da FEA-FUMEC e estão vinculadas aos estágios. Numa primeira etapa, na

disciplina Supervisão de Estágio I, os acadêmicos recebem orientação e supervisão quanto à
elaboração de currículo, postura profissional, regulamentação e elaboração do relatório do
Estágio. Na disciplina Supervisão de Estágio II o professor orienta e avalia o estágio de cada um
dos seus acadêmicos, com base em uma apresentação oral e no Relatório de Estágio
Supervisionado, conforme requerido na Lei Nº. 11.788/2008.

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
1.Perfil do Curso:
O crescimento populacional contínuo observado no mundo tem se mostrado incompatível com um
ambiente no qual a capacidade de absorção e reciclagem de resíduos é limitado. Este fato sugere
a necessidade de se rever o modelo de desenvolvimento atual. As leis físicas e a dinâmica dos
ecossistemas na terra conduziram à concepção de um modelo de desenvolvimento sustentável,
que parte das seguintes premissas:
• Dependência do suprimento contínuo de energia pelo sol;
• Uso racional da energia;
• Reciclagem e reuso dos materiais;
• Minimização da geração de resíduos;
• Controle do crescimento populacional.
Neste contexto, a engenharia, cujas práticas nem sempre foram as mais adequadas do ponto de
vista ambiental, se defronta com um novo desafio, que é desenvolver novas tecnologias, que
minimizem os impactos negativos no meio ambiente, interferindo o mínimo possível no nível de
conforto pretendido pela sociedade. Ou seja, o principal desafio do Engenheiro Ambiental deve
ser encontrar o ponto de equilíbrio entre o conforto individual e a conservação ambiental.
As soluções de engenharia, que até a década de 70 dependiam de dinheiro e decisão, passam
hoje pelo convencimento de entidades de defesa do meio ambiente, pelo atendimento às
exigências da legislação ambiental vigente e dos órgãos de fomento, financiamento e
desenvolvimento econômico e social. Desta forma, à viabilidade técnica e econômica de um
empreendimento deve ser acrescentada sua viabilidade ambiental.
A engenharia é intrinsecamente a grande modificadora do meio ambiente, pelas suas próprias
características de atuação. Ela é, no entanto, o único caminho para que as ações de minimização
ou controle da poluição sejam efetivas e compatíveis com o nível de desenvolvimento pretendido
pela sociedade.
Nesta nova conjuntura, o Engenheiro Ambiental, além de ser um técnico competente, deve estar
aberto à negociação com a sociedade e com os setores envolvidos em um determinado
empreendimento, além de ter grande capacidade de convencimento.
Em síntese pretende-se que, com o curso de Engenharia Ambiental, sejam alcançados os
seguintes OBJETIVOS:
• Dotar o mercado de profissionais com formação ampla na área ambiental, com conhecimento
gerencial, de relações humanas, capacidade de negociação, e conhecimento técnico abrangente
e multidisciplinar.
• Formar profissionais aptos a otimizar processos produtivos, propiciando a redução da geração
de resíduos e da carga poluidora das diversas tipologias de empreendimentos potencialmente
poluidores, reduzindo os custos de tratamento e disposição final no meio ambiente.
• Formar profissionais que estejam efetivamente aptos a desenvolver projetos de controle
ambiental e que tenham uma visão sistêmica das questões ambientais.
• Formar engenheiros aptos e interessados em difundir seus conhecimentos junto às instituições

de ensino e ao setor produtivo.
2.Atividades Complementares:
As Atividades Complementares dos cursos de Engenharia da FEA-FUMEC, exigidas pelo MEC,
através Resoluções CES/CNE 02, de 18/06/2007, e CES/CNE 03, de 02/07/07, foram
regulamentadas pela Resolução 002/2014 do Conselho de Cursos da FEA-FUMEC.
São Atividades Complementares dos Cursos de Engenharia da FEA-FUMEC aquelas realizadas
fora da matriz curricular, relacionadas no quadro das atividades complementares, anexo à
Resolução 002/2014. Elas são obrigatórias e devem ser cumpridas 220 (duzentos e vinte) horas,
no decorrer do curso, como requisito para colação de grau.
As Atividades Complementares desenvolvidas pelo aluno constarão do seu histórico escolar, com
a atribuição da carga horária, obedecendo-se o limite de horas, conforme estabelecido.
A validação de qualquer atividade desenvolvida pelo aluno, depende de prévia aprovação, que
ocorrerá após apresentação de requerimento com os comprovantes cabíveis, podendo ser
recusada, se o comprovante for considerado inadequado ou se o desempenho do aluno for
insatisfatório.
As Atividades Complementares devem ser realizadas em horário distinto daqueles das aulas e
demais atividades pedagógicas regulares do curso de graduação. Não são abonadas faltas de
alunos que se ausentam de suas atividades pedagógicas regulares para prática de atividades
complementares, sob qualquer pretexto.
Os discentes provenientes do ingresso por transferência interna, transferência externa ou
obtenção de novo título, devem abrir processo de aproveitamento das Atividades
Complementares realizadas antes de sua entrada nos cursos da FEA-FUMEC.
Os discentes provenientes de cursos de graduação de outras Instituições de Ensino que
ingressarem nos cursos da FEA-FUMEC, via vestibular, devem abrir processo de aprovação de
Atividades Complementares, anteriormente realizadas.
3) Representação gráfica de um perfil de formação:
PER

1º

2º

3º

DISCIPLINAS

Introdução às Engenharias
Química Geral
Computação na Engenharia
Cálculo I
Geometria Analítica e Álgebra Linear
Comunicação e Expressão
Química Ambiental (Teórica e Experimental)
Desenho Projetivo
Cálculo II
Física I
Cálculo Numérico
Topografia e Cartografia
Biologia
Climatologia
Ciências do Ambiente
Sociologia (EAD)
Estatística e Probabilidades
Física II

CARGA HORÁRIA
Semanal

Semestral

02
03
03
04
04
02

40
60
60
80
80
40

18

360

03
03
04
03
02
03

60
60
80
60
40
60

18

360

03
02
02
02
04
03

60
40
40
40
80
60

PER

DISCIPLINAS

Semanal

Semestral

02
02

40
40

20

400

Mecânica dos Sólidos
Fenômeno dos Transportes
Eletrotécnica
Ecossistemas Terrestres
Introdução à Adm. de Empresas e Economia
Física III
Metodologia e Técnicas de Pesquisa (EAD)
Sist Controle Poluição Atmosférica

02
02
02
04
03
02
02
02

40
40
40
80
60
40
40
40

19

380

Ecossistemas Aquáticos
Recursos Energéticos e Meio Ambiente
Hidráulica Geral
Hidrologia e Recursos Hídricos
Mecânica dos Solos
Materiais de Construção
Sistemas de Abastecimento de Água

04
02
03
03
03
02
03

80
40
60
60
60
40
60

20

400

03
03
02
02
03
03
04

60
60
40
40
60
60
80

20

400

03
04
03
04
02
02

60
80
60
80
40
40

18

360

02
03
04
02
02
04

40
60
80
40
40
80

17

340

02
02
02
02
02
02
02

40
40
40
40
40
40
40

14

280

Poluição do Ar, Visual e Sonora
Física Experimental

4º

5º

6º

7º

8º

9º

CARGA HORÁRIA

Sistemas de Esgotamento Sanitário
Geologia, Geomorfologia e Pedologia
Poluição das Águas
Poluição do Solo
Sistema de Drenagem Pluvial
Geotecnia Ambiental
Geoprocessamento
Engenharia de Recursos Hídricos
Processos Unitários de Tratamento de Esgotos
Sistema e Gestão de Resíduos Sólidos
Tratamento de Água de Abastecimento
Socioeconomia
Saúde Pública
Saneamento Rural
Sistemas de Controle Poluição das Águas
Planejamento e Recuperação Ambiental
Processos de Tratamento de Efluentes Industriais
Trabalho Final de Curso I (TFC- I)
Impactos Ambientais e Análise de Risco
Energia de Biogás
Energia Solar
Energia Eólica
Energia de Biomassa
Optativa 01
Optativa 02
Optativa 03

PER

10º

DISCIPLINAS

Sistemas de Gestão Ambiental
Educação e Marketing Ambientais
Planejamento Regional e Urbano
Legislação e Política Ambientais
Supervisão de Estágio
Trabalho Final de Curso II (TFC - II)

CARGA HORÁRIA
Semanal

Semestral

02
03
03
04
02
02

40
60
60
80
40
40

16

320

Conforme Diretrizes Curriculares Nacionais, RESOLUÇÃO CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, o aluno deverá fazer estágio
curricular obrigatório. O Conselho de Cursos da FEA/FUMEC definiu o estágio curricular obrigatório com carga horária equivalente a
160 horas.

Carga Horária das Disciplinas
Atividades Complementares
Carga Horária Total

3.600 horas
120 horas
3.720 horas

DISCIPLINAS OPTATIVAS
DISCIPLINAS
Recursos Naturais
Produção de Cana de Açúcar e Oleaginosas
Aproveitamento Hidroelétrico
Energia do Mar
Energia Geotérmica
Energia de Células de Hidrogênio
Planejamento Bioenergético
Bioquímica
Biosegurança
Bioética
Instalações Hidráulicas Prediais
Arquitetura e Sustentabilidade Ambiental
Engenharia Econômica
Direito Empresarial
Segurança e Saúde no Trabalho
Ergonomia, Saúde Ocupacional e Seg. do Trabalho
Contabilidade Geral e Tributação
Orçamento e Planejamento
Marketing de Produtos e Serviços
Engenharia e Gestão da Qualidade
Aquisição e Logística
Análise de Investimentos e Operações
Pesquisa Operacional
Gestão Estratégica e de Pessoas
Gestão de Projetos, Planejamento e Orçamento
Engenharia de Produção
Gestão e Tecnologia da Informação
Desenho Informatizado Aplicada à Engenharia
Cálculo III e Equações diferenciais
Cálculo Numérico
Controle Estatístico da Qualidade
Noções Básicas de Libras*

CARGA HORÁRIA
02
40
06
120
04
80
02
40
02
40
02
40
06
120
03
60
02
40
02
40
02
40
03
60
03
60
02
40
02
40
02
40
02
40
02
40
03
60
04
80
02
40
03
60
03
60
02
40
02
40
03
60
02
40
03
60
04
80
02
40
03
60
04
80

*A disciplina de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais é ofertada como disciplina opcional, todos os semestres, para todos os alunos que desejarem se
matricular, em dias e horários compatíveis com o horário das aulas do Curso, dentro do número de vagas disponíveis.

4.Perfil do Egresso:
O Engenheiro Ambiental egresso do curso de Engenharia Ambiental da FEA FUMEC estará apto
a atuar nas seguintes áreas:
• Elaboração e implantação de Sistemas de Gestão Ambiental (SGA);
• Elaboração de Estudos de Impacto Ambiental (EIA);

•
•
•
•
•
•

Elaboração de Planos de Controle Ambiental (PCA);
Elaboração de Relatórios de Avaliação de Desempenho Ambiental (RADA);
Planejamento e Recuperação Ambiental;
Elaboração de Estudos e Projetos de Saneamento Básico;
Projetos de sistemas de controle da poluição do solo, hídrica e atmosférica;
Difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos na área ambiental

5.Forma de Acesso ao Curso:
O ingresso do aluno na Universidade FUMEC dar-se-á por: Processo Seletivo, Transferência e
Obtenção de Novo Título.
• Processo Seletivo:
O processo seletivo tem por objetivo classificar candidatos, no limite das vagas fixadas para cada
curso; para os cursos de Graduação e Superiores de Tecnologia é aberto a candidatos que
tenham concluído o ensino médio ou equivalente; o edital contendo o disposto na Portaria
Normativa n.º 40, de 12 de dezembro de 2007, art. 32, § 3º e explicitando as cláusulas que o
regem é publicado pela Reitoria; realizado o primeiro processo seletivo e havendo vagas
remanescentes, poderá ser promovido novo processo seletivo; serão divulgadas informações
detalhadas e atualizadas sobre os cursos da Universidade anteriormente à realização de processo
seletivo.
• Transferência:
A Universidade, no limite das vagas existentes para cada curso, mediante processo seletivo, pode
aceitar transferência de alunos provenientes de curso idêntico ou afim, reconhecido ou autorizado,
mantido por instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras, feitas as necessárias
adaptações curriculares, conforme normas fixadas pelo Conselho Universitário, obedecida a
legislação pertinente. A Universidade proporciona ao aluno transferido orientação e
aconselhamento, esclarecendo convenientemente diferenças curriculares e de conteúdo e as
adaptações a que se sujeitará na continuação dos estudos. A transferência de aluno para a
Universidade é realizada diretamente entre as instituições de ensino superior, dependendo de
requerimento do interessado, formalmente apresentado, em época estabelecida no calendário
acadêmico, à Seção de Ensino da respectiva Faculdade.
• Obtenção de Novo Título:
A Universidade, no limite das vagas existentes para cada curso, mediante processo seletivo, pode
aceitar matrícula de portadores de diploma de curso superior, conforme normas fixadas pelo
Conselho Universitário. Podem ser utilizadas nessa forma de ingresso as vagas remanescentes
de processos seletivos, assim como aquelas surgidas no andamento dos diversos cursos
oferecidos.
• Aproveitamento de Estudos
A requerimento do interessado, mediante o exame de cada caso, a Universidade pode promover o
aproveitamento de estudos idênticos, afins ou equivalentes. O exame da possibilidade de serem
aproveitados os estudos realizados faz-se em termos de qualidade e de densidade, tomando-se o
programa da disciplina para o exame da qualidade e sua duração para o exame da densidade,
conforme norma fixada pelo Colegiado de Cursos da respectiva Faculdade. No aproveitamento de
estudos realizados em curso superior, pode haver processo de adaptação, na forma adotada no
item transferência. A adaptação de estudos, para efeito de dispensa de disciplina é realizada sob
a supervisão e orientação do respectivo professor.
6.Sistema de Avaliação do Projeto do Curso:
Quando da estruturação do curso, por se tratar de um curso novo no mercado, não havia
experiências consolidadas em outras instituições de ensino que pudessem balizar a estruturação
do curso de Engenharia Ambiental da FEA FUMEC.
Esta realidade exigiu uma ampla e demorada discussão entre os professores da FEA FUMEC e
técnicos de grande experiência na área, na busca da grade curricular mais adequada para se
atingir os objetivos pretendidos pelo curso, sem negligenciar no atendimento à legislação que

regula a matéria, em particular às Diretrizes Curriculares para os Cursos de Engenharia.
As disciplinas que compõem a Matriz Curricular do curso atendem plenamente aos núcleos de
conteúdos básicos, de conteúdos profissionalizantes, de conteúdos específicos e de conteúdos
complementares previstas nas Diretrizes.
Considerando os tópicos de estudo e conteúdos estabelecidos, para a definição do corpo docente,
as disciplinas que compõem o núcleo de conteúdos básicos, comuns a todos os cursos de
Engenharia, foram entregues a professores em grande parte oriundos do curso de Engenharia
Civil, todos com grande experiência profissional e capacitação nas suas respectivas disciplinas.
Para compor a equipe de professores para lecionar as disciplinas dos núcleos de conteúdos
profissionalizantes, específicos e complementares do curso, foram agregados professores com
grande vivência nos assuntos relacionados com a Engenharia Ambiental. São profissionais que
hoje trabalham nos órgãos de normatização e fiscalização ambientais, nas empresas de
consultoria e engenharia ambiental, e em empreendimentos que desenvolveram consistentes
trabalhos de controle ambiental no âmbito de suas atividades empresariais. O núcleo de
conteúdos específicos foi dividido em duas grandes áreas: tecnologia ambiental: processos
produtivos, infraestrutura, poluição e controle da poluição gestão ambiental: planejamento,
licenciamento, fiscalização e gestão
O curso também é avaliado dentro da Semana de Avaliação Institucional que, a partir de 2004,
acontece anualmente na Universidade em atendimento à Lei 10.861/04 que instituiu o SINAES.
Coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) esse programa de auto avaliação tem
como objetivo a análise de diversos aspectos da vida universitária, buscando identificar as
potencialidades e fragilidades do dia-a-dia na Universidade FUMEC. Com o propósito de fazer um
diagnóstico dos cursos, alunos, professores e coordenadores a avaliam e são avaliados com
referência a: A) Qualidade de ensino, B) Infraestrutura, C) Qualidade de serviços e D) Atividades
de apoio e extraclasse. Também participam desse processo os técnicos administrativos e
coordenadores de setor.
Os dados coletados a partir da pesquisa realizada possibilitam à CPA gerar relatórios que
apresentam análises dos resultados obtidos e a apresentação de quadros comparativos do
desempenho das Faculdades e dos cursos. Esses resultados servem de guia para o
estabelecimento de ações prioritárias na busca da melhoria da qualidade dos serviços prestados.
Os resultados da auto avaliação são também encaminhados às Diretorias e Coordenação de
cursos e núcleos, disponibilizados na área de trabalho informatizada de professores(as) e
alunos(as), e também divulgados para toda a comunidade acadêmica e sociedade no site e/ou
publicações da universidade.
Os resultados da Avaliação do Curso também são objeto de reuniões da Diretoria Acadêmica com
o Coordenador de Curso e das reuniões dos Núcleos de disciplinas. Questões relativas às ações
corretivas demandadas são debatidas, permitindo constante aperfeiçoamento do curso.
7.Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem:
A avaliação do desempenho escolar, em cada disciplina, terá por base o sistema de notas em
valores inteiros, numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
O aproveitamento escolar será representado por uma Nota resultante da soma das notas obtidas
em 3 (três) etapas denominadas 1ª, 2ª e 3ª Avaliação somando 90 pontos, aos quais devem ser
acrescidos 10 pontos relativos à atividade autoinstrucional. Estes 10 pontos podem ser
distribuídos
nas três avaliações citadas:
1ª Avaliação ................... Valor: 30 pontos;
2ª Avaliação ................... Valor: 30 pontos;
3ª Avaliação ................... Valor: 30 pontos;
Atividade autoinstrucional.... Valor: 10 pontos;
Total
Valor: 100 pontos.

Determinadas disciplinas poderão ter critérios diferenciados de avaliação, desde que aprovados
pelos colegiados de cursos, e divulgados previamente para os alunos.
Será considerado aprovado o aluno que tiver obtido 60 (sessenta) pontos em cada disciplina, com
a respectiva frequência mínima de 75% (setenta e cinco pontos percentuais).
O aluno que obtiver, somadas as 03 (três) avaliações e os pontos da atividade autoinstrucional,
valor inferior a 60 (sessenta) pontos ou tiver perdido 01 (uma) das 03 (três) avaliações, será
submetido a um Exame Especial, que obedecerá aos seguintes critérios:
O aluno que compareceu às 03 (três) avaliações e não atingiu, na soma destas com os pontos
obtidos na atividade autoinstrucional, valor igual ou superior a 60 (sessenta) pontos, mas obteve
na soma das duas maiores notas, acrescidas dos pontos obtidos na atividade autoinstrucional,
valor igual ou superior a 30 (trinta) pontos, poderá fazer o Exame Especial, o qual terá valor de 30
pontos e substituirá a menor nota dentre as três iniciais. Dessa forma, os pontos adquiridos na
atividade autoinstrucional ficam preservados.
O aluno que não compareceu a uma ou duas das 03 (três) avaliações e cuja soma dos pontos
obtidos (incluídos aqueles da atividade autoinstrucional) for igual ou superior a 30 pontos, poderá
fazer o Exame Especial, com valor igual a 30 pontos.
Após a aplicação do Exame Especial, será considerado aprovado o aluno que tiver obtido 60
(sessenta) pontos em cada disciplina e a frequência mínima de 75%.
Entende-se por avaliação a realização de provas ou testes, práticas de laboratórios e/ou outras
atividades congêneres, de acordo com os critérios definidos pelo Professor Coordenador da
Disciplina.
8.Trabalho de Conclusão de Curso:
Todos os alunos dos cursos de graduação em engenharia desenvolvem, como atividade de
síntese e integração de conhecimento, um Trabalho Final de Curso - TFC, que é uma
obrigatoriedade do currículo dos cursos de Engenharia para fins de recebimento do título de
Engenheiro, conforme Resolução CNE/CES 11, da Câmara de Educação Superior do Conselho
Nacional de Educação do MEC.
O Trabalho Final de Curso consiste em um trabalho orientado de síntese e integração dos
conhecimentos adquiridos ao longo do curso, nas áreas de conhecimento específico do Curso de
Engenharia Ambiental, sobre as competências estabelecidas no título que lhe será conferido.
O Trabalho Final de Curso versa sobre a aplicação do conhecimento específico do Curso de
Engenharia Ambiental na solução de problemas perante situações reais.
O Trabalho Final de Curso é precedido de um trabalho de Levantamento de Dados, Pesquisa
Bibliográfica, Projeções e Diagnóstico – desenvolvido na disciplina Projeto Integrado (PIn).
Na disciplina Trabalho Final Curso (TFC), o acadêmico faz a Caracterização do Problema, a
Conceituação Teórica e o Desenvolvimento da Solução de Engenharia.
Na disciplina TFC, o aluno faz a apresentação do trabalho perante uma Banca Examinadora.
O aluno só poderá iniciar as atividades para concluir o seu projeto de TFC, caso esteja
matriculado no último semestre do curso, com previsão de formatura.
O Trabalho Final de Curso tem a função de:
I. Inter-relacionar as disciplinas do currículo, proporcionando ao aluno a possibilidade de
sintetizar e integrar seus conhecimentos;
II. Fortalecer a articulação da teoria com a prática;
III. Promover maior associação entre os conceitos adquiridos, adequando-os à legislação em
vigor, e adotando enfoques contemporâneos;

IV. Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva autonomia
profissional e intelectual do aluno em perceber e identificar soluções para os problemas ou
para as deficiências identificadas;
V. Estimular a produção científica;
VII Promover a reflexão sobre alternativas de atividades que possam surgir a partir da escolha
de atuação profissional;
VIII.Buscar a atualização contínua nas áreas de conhecimento;
IX. Buscar a flexibilidade curricular que atenda à diversidade de tendências, áreas de
conhecimento e necessidades sociais;
X. Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental;
XI. Compreender e aplicar a ética e responsabilidades profissionais.
O Trabalho Final de Curso tem como objetivos específicos, demonstrar o grau de competência do
aluno quanto a:
I.
Abordagem científica de um tema, tanto no conteúdo quanto na metodologia de trabalho;
II. Capacidade de localização, seleção e consulta a fontes de informação e, em especial, de
bibliografia especializada;
III. Capacidade de trabalho em equipe;
IV. Articulação e aplicação dos conhecimentos e conteúdos adquiridos no curso, com
formulação de soluções apropriadas para um problema apresentado;
V. Capacidade de comunicação dos resultados, na forma dissertativa e oral;
VI. Relevância das soluções, sintonizadas com as necessidades da comunidade.
Com o Trabalho Final de Curso busca-se, além de graduar profissionais com uma formação
consistente e adequada, habilitá-lo para o exercício profissional, com postura crítica, participativa
e um comportamento ético, humano e socialmente compromissado, com um senso investigativo e
pesquisador.
9.Estágio Curricular:
O Estágio Supervisionado compõe o conjunto de atividades regidas pela Resolução 004/2014, do
Colegiado de Cursos da FEA-FUMEC.
O Estágio é uma atividade obrigatória e parte integrante do Currículo Pleno dos cursos da FEAFUMEC, desenvolvido no ambiente de trabalho, que objetiva proporcionar ao aluno uma
oportunidade de participar diretamente do desenvolvimento de serviços técnicos de cada área de
atuação, observando e aplicando conhecimentos adquiridos durante seu curso de graduação.
O Estágio poderá ser Obrigatório (atividade curricular obrigatória, desenvolvido com a devida e
eficaz supervisão por parte da faculdade, podendo ser cadastrado como estágio supervisionado,
devendo totalizar carga horária mínima de 320 horas para os cursos de Engenharia) ou Não
Obrigatório (atividade extracurricular opcional, desenvolvido com o conhecimento da Faculdade,
com atividades profissionais relacionadas com o Curso, podendo ser cadastrado como atividade
complementar, até um máximo de 120 horas, com relatório do Supervisor do estudante na
empresa, e com declaração da empresa).
Através do Setor de Integração Acadêmico Profissional - SIAP, a FEA-FUMEC atua na captação
de estágios e firma convênios com as empresas e instituições que proporcionam a prática da
aprendizagem e as oportunidades de empregos para os seus acadêmicos.
As disciplinas Supervisão de Estágio I e II são partes integrantes da Matriz Curricular dos cursos
de Engenharia da FEA-FUMEC e estão vinculadas aos estágios.
Numa primeira etapa, na disciplina Supervisão de Estágio I, os acadêmicos recebem orientação e
supervisão quanto à elaboração de currículo, postura profissional, regulamentação e elaboração
do Relatório do Estágio. Na disciplina Supervisão de Estágio II, o professor orienta e avalia o
estágio de cada um dos seus acadêmicos, com base em uma apresentação oral e no Relatório de

Estágio Supervisionado, conforme requerido na Lei nº 11.788/2008.

CURSO DE ENGENHARIA BIOENERGÉTICA
1.Perfil do Curso
O objetivo do Curso de Engenharia Bioenergética da Faculdade de Engenharia e Arquitetura da
Universidade FUMEC (FEA-FUMEC) é dotar o mercado de trabalho de engenheiros capazes de atuar
com segurança e conhecimento amplo nas áreas relacionadas a este campo das Ciências Exatas. A
estruturação do curso de Engenharia Bioenergética foi feita considerando três premissas:
• Existe um mercado em franca expansão para os engenheiros bioenergéticos;
Devem ser atendidas as diretrizes estabelecidas pelo MEC;
• Engenheiro egresso do curso de Engenharia Bioenergética deve ter seu diploma de conclusão de
curso registrado no CREA, à luz da legislação do CONFEA.
O curso de Engenharia Bioenergética foi criado para atender à grande demanda existente na área de
recursos bioenergéticos (biocombustíveis e bioenergias) e o que se pretende com a sua implantação é
dotar o mercado de profissionais com formação sólida nestas áreas. Profissionais que estejam
efetivamente aptos a trabalhar nas empresas do setor, que tenham uma visão sistêmica e que possuam
habilidades para acompanhar a evolução tecnológica da área.
As atividades didáticas do curso incluem aulas expositivas, exercícios para fixação de conceitos,
trabalhos de pesquisa, estudos dirigidos, realização de experimentos com o auxílio de instrumentos e kits
educacionais, visitas técnicas e provas. Os laboratórios (de física e eletrotécnica; de informática; de
mecânica dos solos; de saneamento ambiental; de circuitos elétricos e eletrônica analógica; de química
tecnológica e ambiental; de medidas elétricas e eletrônica digital; de recursos bioenergéticos), com
equipamentos modernos, e toda a Infraestrutura (Biblioteca, CPD, Salas de Aula, Auditório) foram
implantados para suportar as atividades didáticas específicas do curso, contando com o serviço de
monitoria. O curso adota concepção moderna, com sólida formação científica, tecnológica e empresarial.
2.Atividades Complementares
As Atividades Complementares dos cursos de Engenharia da FEA-FUMEC, exigidas pelo MEC através
Resoluções CES/CNE 02, de 18/06/2007, e CES/CNE 03, de 02/07/07, foram regulamentadas pela
Resolução 002/2007 do Colegiado de Cursos da FEA-FUMEC.
São Atividades Complementares dos Cursos de Engenharia da FEA-FUMEC, aquelas realizadas fora da
matriz curricular, relacionadas no quadro das atividades complementares, anexo à Resolução 002/2007.
Elas são obrigatórias e devem ser cumpridas 220 (duzentos e vinte) horas, no decorrer do curso, como
requisito para colação de grau.
As Atividades Complementares desenvolvidas pelo aluno constarão do seu histórico escolar, com a
atribuição da carga horária, obedecendo-se o limite de horas, conforme estabelecido.
A validação de qualquer atividade desenvolvida pelo aluno, depende de prévia aprovação, que ocorrerá
após apresentação de requerimento com os comprovantes cabíveis, podendo ser recusada, se o
comprovante for considerado inadequado ou se o desempenho do aluno for insatisfatório.
As Atividades Complementares devem ser realizadas em horário distinto daqueles das aulas e demais
atividades pedagógicas regulares do curso de graduação. Não são abonadas faltas de alunos que se
ausentam de suas atividades pedagógicas regulares para prática de atividades complementares, sob
qualquer pretexto.
Os discentes provenientes do ingresso por transferência interna, transferência externa ou obtenção de
novo título, devem abrir processo de aproveitamento das Atividades Complementares realizadas antes de
sua entrada nos cursos da FEA-FUMEC. Os discentes provenientes de cursos de graduação de outras
Instituições de Ensino que ingressarem nos cursos da FEA-FUMEC, via vestibular, devem abrir processo
de aprovação de Atividades Complementares, anteriormente realizadas.

3.Representação gráfica de um perfil de formação:
CARGA HORÁRIA
PER

1º

2º

3º

4º

5º

CÓDIGOS

DISCIPLINAS

PRÉ-REQUISITOS

CÓ-REQUISITOS
Semanal

Semestral

NBE800

Introdução à Engenharia Bioenergética

02

40

NCA109

Química Geral

03

60

NIC100

Computação na Engenharia I

03

60

NMF129

Cálculo I

05

100

NMF117

Geometria Analítica e Álgebra Linear

05

100

18

360

02

40

NBE802

Recursos Naturais

NCT100

Desenho Projetivo

03

60

NDC101

Comunicação e Expressão

02

40

NDC105

Sociologia

02

40

NMF101

Cálculo II

NMF129

04

80

NMF106

Física I

NMF129

04

80

17

340

03

60

600 horas

02

40

NCA109

02

40

02

40

03

60

02

40

03

60

17

340

NMF101/NMF106

04

80

NCA101

Mecânica dos Fluidos

NCA408

Climatologia

NCT411

Ciência dos Materiais e Ambiente

NDC110

Metodologia e Técnicas de Pesquisa (EAD)

NMF107

Física II

NMF114

Física Experimental

NES404

Resistência dos Materiais

NBE800

NDC101
NMF106
NMF106
NMF101

NMF800

Termodinâmica

NCT404

Eletrotécnica

NMF107

02

40

NDC429

Economia do Meio Ambiente

900 horas

02

40

NGP400

Administração e Organização de Empresas

900 horas

03

60

NMF108

Física III

NMF107/NMF114

02

40

NMF113

Estatística e Probabilidade

NMF101

04

80

17

340

NBE815

Combustão

NMF800

03

60

NBE828

Recursos Energéticos e Meio Ambiente

NBE800

02

40

NCA104

Hidrologia e Recursos Hídricos

NCA101/NCA408

03

60

NCA102

Hidráulica Geral

NCA101

04

80

NBE805

Supervisão de Estágio I

960 horas

02

40

NCT406

Topografia e Cartografia

600 horas

03

60

17

340

CARGA HORÁRIA
PER

6º

7º

8º

CÓDIGOS

DISCIPLINAS

NBE830

Produção de Cana de Açúcar e Oleaginosas

NBE813

Aproveitamento Hidroelétrico

NBE814

PRÉ-REQUISITOS

CÓ-REQUISITOS

NCA408

Semanal

Semestral

06

120

NCA102/NCA104

NEE610

04

80

Energia de Biogás

NCA109

NBE815

04

80

NBE818

Motores à Combustão

NBE815

03

60

NEE610

Medidas Elétricas

NCT404

03

60

20

400

NBE830

04

80

NCA408/NEE610

04

80

04

80

02

40

NBE831

Tecnologia do Etanol e do Biodiesel

NBE816

Energia Solar

NBE820

Energia de Biomassa

NBE815

NBE826

Laboratório de Tec. do Etanol e do Biodiesel

NCA109

NBE823

Energia de Células de Hidrogênio

NEE610

02

40

NEE800

Conversão Eletromecânica

NEE610

03

60

19

380

06

120

04

80

NBE815/NEE800

03

60

NBE831

NBE832

Usinas de Etanol e Biodiesel

NBE826/NBE831

NBE817

Energia Eólica

NBE819

Geradores e Turbinas à Vapor

NBE821

Energia do Mar

2.240 horas

02

40

NBE822

Energia Geotérmica

2.240 horas

02

40

NGP800

Projeto Integrado

2.240 horas

02

40

19

380

20

400

NBE819

03

60

NBE805/Fim de
Curso

03

60

2.240 horas

05

100

NCA408

NEE800

NDC101

Disciplinas Optativas em Eng. Bioenergética
9º

10º

NBE824

Geração Biotermelétrica e Cogeração

NBE825

Supervisão de Estágio II

NBE827

Planejamento Bioenergético

NCA420

Sistemas de Controle da Poluição Atm.

900 horas

02

40

NGP801

Trabalho Final de Curso em Eng. Bio.

NGP800/Fim de
Curso

03

60

16

320

Atividades Complementares

Carga Horária das Disciplinas

200

3.600 horas

Atividades Complementares

120 horas

Estágio Curricular

160 horas

Carga Horária Total

3880 horas

Aprovada no Colegiado de Curso de Engenharia Bioenergética em 07 de outubro de 2013.Aprovada no Conselho de Cursos em 11 de outubro
de 2013.

Disciplinas Optativas
CÓDIGO

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA

PRÉREQUISITOS

CÓ-REQUISITOS

-

Semanal

Semestral

-

04

80

1.300h

-

02

40

NBM017

-

02

40

-

NCA102

02

40

NCA109

-

03

60

-

-

03

60

NBM003

Bioquímica

NBM017

Biossegurança

NBM024

Bioética

NCA103

Instalações Hidráulicas Prediais

NCA403

Química Ambiental

NCA405

Biologia

NCA410

Engenharia e Recursos Hídricos

NCA104

-

03

60

NCA412

Ecossistemas Terrestres

NCA405

-

03

60

NCA413

Ecossistemas Aquáticos

NCA405

-

03

60

NCA414

Poluição das Águas

NCA403

-

02

40

NCA415

Poluição do Solo

NCA403

-

02

40

NCA416

Poluição do Ar, Visual e Sonora

NCA403

-

02

40

NCA417

Processos Unitários de Tratamento de Efluenes
Liq.

NCA414

-

04

80

NCA418

Sistemas de Controle de Poluição das Águas

NCA417

-

04

80

NCA419

Gestão de Resíduos Sólidos

NCA415

-

04

80

NCA424

Impactos Ambientais e Análise de Risco

1.620h

-

04

80

NCA434

Processos Industriais

1.980h

-

04

80

NEQ002

Química Orgânica I

-

NBM003

03

60

NEQ003

Química Orgânica II

NEQ002

-

05

100

NEQ009

Termodinâmica Química

NBE829

-

03

60

NCT131

Instalações Elétricas Prediais

NMF107

-

04

80

NDC102

Engenharia Econômica

NMF113

-

03

60

NDC106

Direito Empresarial

NGP400

-

02

40

NDC111

Segurança e Saúde no Trabalho

2.080h

-

02

40

NDC428

Legislação e Políticas Ambientais

2.750h

-

04

80

NDC432

Sócioeconomia

1.620h

-

02

40

NDC436

Educação e Marketing Ambientela

NDC105

-

03

60

NEE605

Eletrônica Analógica I

NEE610

-

04

80

NEE606

Eletrônica Digital I

NEE610-

-

04

80

NEE607

Circuitos Elétricos I

NMF108

-

04

80

NEE608

Circuitos Elétricos II

NEE607

-

04

60

NEE658

Análise de Sistemas Elétricos

-

-

03

60

NEE660

Gerenciamento de Energia

-

-

03

60

NEE661

Máquinas Elétricas

NEE800

-

04

80

NEE662

Equipamentos Elétricos

-

-

03

60

NEE663

Instrumentação e Controle

-

-

04

80

NEE664

Eletrônica Analógica II

NEE605

-

03

60

CÓDIGO

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA

PRÉREQUISITOS

CÓ-REQUISITOS

NEE606

Semanal

Semestral

-

03

60

NEE661/NEE662

-

03

60

NEE665

Eletrônica Digital II

NEE666

Geração e Transmissão de Energia Elétrica

NEE667

Sistemas Elétricos Industriais

-

NEE662

04

80

NEE674

Proteção de Sistemas Elétricos

-

NEE675

03

60

NEE675

Distribuição de Energia Elétrica

-

-

03

60

NEE676

Eletrônica de Potência

NEE664

-

04

80

NEE677

Projeto e Instalações Elétricas

-

NEE662

05

100

NEE678

Sistemas de Automação

-

-

04

80

NEE680

Operação e Controle de Sistemas Eléricos

NEE666

-

03

60

NGP103

Orçamento e Planejamento

-

NCT411

02

40

NGP324

Gestão Estratégica e de Pessoas

-

-

04

80

NGP326

Gestão e Tecnologia da Informação

NIC100

-

04

80

NGP327

Gestão de Projetos Planejamento e Orçamento

NGP400

-

03

60

NGP328

Engenharia de Produção

NGP400

-

04

80

NGP306

Marketing de Produtos e Serviços

NDC101

-

03

60

NGP313

Engenharia e Gestão da Qualidade

NCT411/NGP400

-

02

40

NGP400

-

02

40

NMF113

-

04

80

-

-

02

40

NMF113

-

02

40

NGP314
NGP320
NGP330
NGP323

Aquisição e Logística
Análise de Investimento e Contabilidade
Gerencial
Empreendendorismo e Plano de Negócios
Pesquisa Operacional

NIC102

Desenho Informatizado Aplicado à Engenharia

NIC100

-

02

40

NIC108

Computação na Engenharia II

NIC100

-

03

60

NIC400

Geoprocessamento

NCT406

-

04

80

NMF121

Cálculo III e Equações Diferenciais

NMF101

-

05

100

NMF112

Cálculo Numérico

NIC100

NMF101/ NMF117

02

40

NMF116

Controle Estatístico da Qualidade

NMF113

-

02

40

NMF618

Cálculo IV

NMF102

-

04

80

NMF610

Eletromagnetismo

NMF107

-

04

80

210

4.180

04

80

TOTAL
Noções Básicas de Libras

A disciplina de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais é ofertada como disciplina opcional, todos os semestres, para todos os alunos que
desejarem se matricular, em dias e horários compatíveis com o horário das aulas do Curso, dentro do número de vagas disponíveis

4.Perfil do Curso
Observando a Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, que institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Engenharia, emitida pela Câmara de
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação do MEC, o perfil do graduado pelo Curso
de Engenharia Bioenergética deverá contemplar as seguintes competências e habilidades:
1 - Aplicar os conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à prática
da engenharia bioenergética;
2 - Identificar, formular e resolver problemas de engenharia bioenergética;
3 - Planejar, conceber, especificar, projetar instalações e processos relacionados com a
produção, desenvolvimento, utilização de biocombustíveis (etanol, biodiesel, biogás e
demais biomassas) e bioenergias (eólica, solar, do mar, hidráulica, geotérmica e células de
hidrogênio);
4 - Analisar e avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia;
5 - Realizar testes de aceitação e inspeção em equipamentos e sistemas relacionados com
a engenharia bioenergéica;
6 - Fiscalizar, executar vistorias e perícias, emitir laudos técnicos e estudos de modelagem e
de viabilidade técnica de sistemas relacionados ao setor bioenergético;
7 - Supervisionar e avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas e
equipamentos nas áreas do biocombustíveis e das bioenergias;
8 - Analisar projetos, oferecer consultoria técnica, orientação técnica, supervisionar e
coordenar estudos, projetos e serviços na área da engenharia bioenergética;
9 - Realizar pesquisa e participar como agente no desenvolvimento de novas ferramentas,
técnicas e tecnologias;
10 - Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e
gráfica; 11 - Atuar em equipes multidisciplinares;
12 - Compreender e aplicar a ética e a responsabilidade profissional;
13 - Avaliar o impacto das atividades da engenharia bioenegética no contexto social e
ambiental; 14 - Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional,
desenvolvendo habilidades para acompanhar a evolução tecnológica da área.
5.Forma de Acesso ao Curso
O ingresso do aluno na Universidade FUMEC dar-se-á por: Processo Seletivo,
Transferência e Obtenção de Novo Título.
• Processo Seletivo:
O processo seletivo tem por objetivo classificar candidatos, no limite das vagas fixadas
para
cada curso; para os cursos de Graduação e Superiores de Tecnologia é aberto a candidatos que
tenham concluído o ensino médio ou equivalente; o edital contendo o disposto na Portaria
Normativa n.º 40, de 12 de dezembro de 2007, art. 32, § 3º e explicitando as cláusulas que o
regem é publicado pela Reitoria; realizado o primeiro processo seletivo e havendo vagas
remanescentes, poderá ser promovido novo processo seletivo; serão divulgadas informações
detalhadas e atualizadas sobre os cursos da Universidade anteriormente á realização de processo
seletivo.
• Transferência:
A Universidade, no limite das vagas existentes para cada curso, mediante processo
seletivo, pode aceitar transferência de alunos provenientes de curso idêntico ou afim, reconhecido
ou autorizado, mantido por instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras, feitas as
necessárias adaptações curriculares, conforme normas fixadas pelo Conselho Universitário,
obedecida a legislação pertinente. A Universidade proporciona ao aluno transferido orientação e
aconselhamento, esclarecendo convenientemente diferenças curriculares e de conteúdo e as
adaptações a que se sujeitará na continuação dos estudos. A transferência de aluno para a
Universidade é realizada diretamente entre as instituições de ensino superior, dependendo de
requerimento do interessado, formalmente apresentado, em época estabelecida no calendário
acadêmico, à Seção de Ensino da respectiva Faculdade.

•

•

Obtenção de Novo Título:
A Universidade, no limite das vagas existentes para cada curso, mediante processo
seletivo, pode aceitar matrícula de portadores de diploma de curso superior, conforme
normas fixadas pelo Conselho Universitário. Podem ser utilizadas nessa forma de ingresso
as vagas remanescentes de processos seletivos, assim como aquelas surgidas no
andamento dos diversos cursos oferecidos.
Aproveitamento de Estudos

A requerimento do interessado, mediante o exame de cada caso, a Universidade pode promover o
aproveitamento de estudos idênticos, afins ou equivalentes. O exame da possibilidade de serem
aproveitados os estudos realizados faz-se em termos de qualidade e de densidade, tomando-se o
programa da disciplina para o exame da qualidade e sua duração para o exame da
densidade, conforme norma fixada pelo Colegiado de Cursos da respectiva Faculdade. No
aproveitamento de estudos realizados em curso superior, pode haver processo de adaptação, na
forma adotada no item transferência. A adaptação de estudos, para efeito de dispensa de
disciplina é realizada sob a supervisão e orientação do respectivo professor.
6.Sistema de Avaliação do Curso
O curso de Engenharia Bioenergética da FEA-FUMEC está estruturado de forma a atender às
Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia. Na sua Matriz Curricular, constam
disciplinas que atendem plenamente aos núcleos de conteúdos básicos, de conteúdos
profissionalizantes, de conteúdos específicos e de conteúdos complementares.
As disciplinas dos núcleos de conteúdos específicos estão estruturadas em 04 (quatro) eixos
pedagógicos, caracterizando a modalidade de Engenharia Bioenergética e garantindo o
desenvolvimento das competências e habilidades definidas no Projeto Pedagógico. As suas
avaliações servem de indicativo da adequada construção do perfil do egresso.
As disciplinas de conteúdos complementares compõem o eixo pedagógico de formação gerencial,
permitindo ao acadêmico desenvolver habilidades para se comunicar eficientemente e atuar em
equipes multidisciplinares, com ética e a responsabilidade profissional, ciente do impacto das
atividades da engenharia de telecomunicações no contexto social e ambiental.
Completam a formação profissional do acadêmico o Projeto Integrado (PIN) e o Trabalho Final de
Curso (TFC), desenvolvidos ao longo dos três últimos semestres do curso, que propiciam uma
vivência em diagnóstico e projeto na área da engenharia bioenergética, além de permitirem
verificar se as competências e habilidades adquiridas ao longo do curso estão alinhadas com o
previsto no Projeto Pedagógico.
O curso também é avaliado dentro da Semana de Avaliação Institucional que, a partir de 2004,
acontece anualmente na Universidade em atendimento à Lei 10.861/04 que instituiu o SINAES.
Coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) esse programa de autoavaliação tem
como objetivo a análise de diversos aspectos da vida universitária, buscando identificar as
potencialidades e fragilidades do dia-a-dia na Universidade FUMEC. Com o propósito de fazer um
diagnóstico dos cursos, alunos, professores e coordenadores a avaliam e são avaliados com
referência a: A) Qualidade de ensino. B) Infraestrutura, C) Qualidade de serviços e D) Atividades
de apoio e extraclasses. Também participam desse processo os técnicos administrativos e
coordenadores de setor.
Os dados coletados a partir da pesquisa realizada possibilitam à CPA gerar relatórios que
apresentam análises dos resultados obtidos e a apresentação de quadros comparativos do
desempenho das Faculdades e dos cursos. Esses resultados servem de guia para o
estabelecimento de ações prioritárias na busca da melhoria da qualidade dos serviços prestados.
Os resultados da autoavaliação são também encaminhados às Diretorias e Coordenação de
cursos e núcleos, disponibilizados na área de trabalho informatizada de professores(as) e
alunos(as), e também divulgados para toda a comunidade acadêmica e sociedade no site e/ou

publicações da universidade.
Os resultados da Avaliação do Curso também são objeto de reuniões da Diretoria Acadêmica com
o Coordenador de Curso e das reuniões dos Núcleos de disciplinas. Questões relativas às ações
corretivas demandadas são debatidas, permitindo constante aperfeiçoamento do curso
7.Sistema de Avaliação do Processo de Ensino Aprendizagem
A avaliação do desempenho escolar, em cada disciplina, terá por base o sistema de notas em
valores inteiros, numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
O aproveitamento escolar será representado por uma Nota resultante da soma das notas obtidas em
(três) etapas denominadas 1ª, 2ª e 3ª Avaliação somando 90 pontos, aos quais devem ser acrescidos
10 pontos relativos à atividade autoinstrucional. Estes 10 pontos podem ser distribuídos nas três
avaliações citadas

1ª Avaliação ................... Valor:
2ª Avaliação ................... Valor:
3ª Avaliação ................... Valor:
Atividade autoinstrucional.... Valor:
Valor:
Total

30 pontos;
30 pontos;
30 pontos;
10 pontos;
100 pontos.

Determinadas disciplinas poderão ter critérios diferenciados de avaliação, desde que aprovados
pelos colegiados de cursos, e divulgados previamente para os alunos.
Será considerado aprovado o aluno que tiver obtido 60 (sessenta) pontos em cada disciplina, com
a respectiva frequência mínima de 75% (setenta e cinco pontos percentuais).
O aluno que obtiver, somadas as 03 (três) avaliações e os pontos da atividade autoinstrucional,
valor inferior a 60 (sessenta) pontos ou tiver perdido 01 (uma) das 03 (três) avaliações, será
submetido a um Exame Especial, que obedecerá aos seguintes critérios:
O aluno que compareceu às 03 (três) avaliações e não atingiu, na soma destas com os pontos
obtidos na atividade autoinstrucional, valor igual ou superior a 60 (sessenta) pontos, mas obteve
na soma das duas maiores notas, acrescidas dos pontos obtidos na atividade autoinstrucional,
valor igual ou superior a 30 (trinta) pontos, poderá fazer o Exame Especial, o qual terá valor de 30
pontos e substituirá a menor nota dentre as três iniciais. Dessa forma, os pontos adquiridos na
atividade autoinstrucional ficam preservados.
O aluno que não compareceu a uma ou duas das 03 (três) avaliações e cuja soma dos pontos
obtidos (incluídos aqueles da atividade autoinstrucional) for igual ou superior a 30 pontos, poderá
fazer o Exame Especial, com valor igual a 30 pontos.
Após a aplicação do Exame Especial, será considerado aprovado o aluno que tiver obtido 60
(sessenta) pontos em cada disciplina e a frequência mínima de 75%.
Entende-se por avaliação a realização de provas ou testes, práticas de laboratórios e/ou outras
atividades congêneres, de acordo com os critérios definidos pelo Professor Coordenador da
Disciplina.
8.Trabalho de Conclusão do Curso
Todos os alunos dos cursos de graduação em engenharia desenvolvem, como atividade de
síntese e integração de conhecimento, um Trabalho Final de Curso, que é uma obrigatoriedade do
currículo dos cursos de Engenharia para fins de recebimento do título de Engenheiro, conforme
Resolução CNE/CES 11, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação
do MEC.

O Trabalho Final de Curso consiste em um trabalho orientado de síntese e integração dos
conhecimentos adquiridos ao longo do curso, nas áreas de conhecimento específico do Curso de
Engenharia, sobre as competências estabelecidas no título que lhe será conferido. O Trabalho
Final de Curso versa sobre a aplicação do conhecimento específico do Curso de Engenharia na
solução de problemas perante situações reais.
O Trabalho Final de Curso é precedido de um trabalho de Levantamento de Dados, Pesquisa
Bibliográfica, Projeções e Diagnóstico – desenvolvido na disciplina Projeto Integrado (PIN). Na
disciplina Trabalho Final Curso (TFC), o acadêmico faz a Caracterização do Problema, a
Conceituação Teórica e o Desenvolvimento da Solução de Engenharia.
Em ambas as disciplinas, PIN e TFC, o aluno faz a apresentação do trabalho perante uma Banca
Examinadora. O aluno só poderá iniciar as atividades para concluir o seu projeto de TFC, caso
esteja matriculado no último semestre do curso, com previsão de formatura. O Trabalho Final de
Curso tem a função de:
1 - Inter-relacionar as disciplinas do currículo, proporcionando ao aluno a possibilidade de
sintetizar e integrar seus conhecimentos;
2 - Fortalecer a articulação da teoria com a prática;
3 - Promover maior associação entre os conceitos adquiridos, adequando-os à legislação
em vigor, e adotando enfoques contemporâneos;
4 - Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva autonomia
profissional e intelectual do aluno em perceber e identificar soluções para os problemas
ou para as deficiências identificadas;
5 - Estimular a produção científica;
6 - Promover a reflexão sobre alternativas de atividades que possam surgir a partir da
escolha de atuação profissional;
7 - Buscar a atualização contínua nas áreas de conhecimento;
8 - Buscar a flexibilidade curricular que atenda à diversidade de tendências, áreas de
conhecimento e necessidades sociais;
9 - Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e
ambiental; 10 - Compreender e aplicar à ética e responsabilidades
profissionais.
O Trabalho Final de Curso tem como objetivos específicos, demonstrar o grau de competência do
aluno quanto a:
1 - Abordagem científica de um tema, tanto no conteúdo quanto na metodologia de trabalho;
2 - Capacidade de localização, seleção e consulta a fontes de informação e, em especial, de
bibliografia especializada;
3 - Capacidade de trabalho em equipe;
4 - Articulação e aplicação dos conhecimentos e conteúdos adquiridos no curso, com
formulação de soluções apropriadas para um problema apresentado;
5 - Capacidade de comunicação dos resultados, na forma dissertativa e oral;
6 - Relevância das soluções, sintonizadas com as necessidades da comunidade.
Com o Trabalho Final de Curso busca-se, além de graduar profissionais com uma formação
consistente e adequada, habilitá-lo para o exercício profissional, com postura crítica, participativa
e um comportamento ético, humano e socialmente compromissado, com um senso investigativo e
pesquisador.
9.Estágio Curricular
O Estágio Supervisionado compõe o conjunto de atividades regidas pela Resolução 004/2014, do
Colegiado de Cursos da FEA-FUMEC.
O Estágio é uma atividade obrigatória e parte integrante do Currículo Pleno dos cursos da FEAFUMEC, desenvolvido no ambiente de trabalho, que objetiva proporcionar ao aluno uma
oportunidade de participar diretamente do desenvolvimento de serviços técnicos de cada área de
atuação, observando e aplicando conhecimentos adquiridos durante seu curso de graduação.

O Estágio poderá ser Obrigatório (atividade curricular obrigatória, desenvolvido com a devida e
eficaz supervisão por parte da faculdade, podendo ser cadastrado como estágio supervisionado,
devendo totalizar carga horária mínima de 320 horas para os cursos de Engenharia) ou Não
Obrigatório (atividade extracurricular opcional, desenvolvido com o conhecimento da Faculdade,
com atividades profissionais relacionadas com o Curso, podendo ser cadastrado como atividade
complementar, até um máximo de 120 horas, com relatório do Supervisor do estudante, na
empresa, e com declaração da empresa).
Através do Setor de Integração Acadêmico Profissional - SIAP, a FEA-FUMEC atua na captação
de estágios e firma convênios com as empresas e instituições que proporcionam a prática da
aprendizagem e as oportunidades de empregos para os seus acadêmicos.
As disciplinas Supervisão de Estágio I e II são partes integrantes da Matriz Curricular dos cursos
de Engenharia da FEA-FUMEC e estão vinculadas aos estágios.
Numa primeira etapa, na disciplina Supervisão de Estágio I, os acadêmicos recebem orientação e
supervisão quanto à elaboração de currículo, postura profissional, regulamentação e elaboração
do relatório do Estágio. Na disciplina Supervisão de Estágio II, o professor orienta e avalia o
estágio de cada um dos seus acadêmicos, com base em uma apresentação oral e no Relatório de
Estágio Supervisionado, conforme requerido na Lei Nº. 11.788/2008.

CURSO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA
1.Perfil do Curso:
Assegurar a formação de um profissional generalista preparado para a formulação de respostas
tecnológicas criativas para a demanda de saúde, por meio do acesso à diversidade do conhecimento das
Engenharias - das Ciências Exatas e das Ciências da Computação, e biológico - das Ciências Biológicas e
da Saúde.

 Garantir formação ético/filosófica, de natureza epistemológica e ético/política em consonância com






os princípios e valores que regem o exercício profissional.
Desenvolver uma postura crítico/reflexiva e humanista que permita ao profissional analisar as
políticas sociais relativas à saúde e responder a elas com condutas, atitudes e tecnologias
propositivas, para a solução de problemas individuais e institucionais relativos à qualidade de vida
das pessoas.
Capacitar o profissional ao diálogo com outras áreas do saber, considerando o processo saúdedoença em todas as áreas de sua atuação.
Formar o Engenheiro Biomédico com competência e habilidade para analisar, projetar e operar
sistemas de diagnósticos e de suporte a vida.
Possibilitar o desenvolvimento de equipamentos simples como eletrocardiógrafo e equipamentos
com alto grau de complexidade, como ressonância magnética

2.Atividades Complementares:
As Atividades Complementares dos cursos de Engenharia da FEA-FUMEC, exigidas pelo MEC, através
Resoluções CES/CNE 02, de 18/06/2007, e CES/CNE 03, de 02/07/07, foram regulamentadas pela
Resolução 002/2014 do Conselho de Cursos da FEA-FUMEC.
São Atividades Complementares dos Cursos de Engenharia da FEA-FUMEC aquelas realizadas fora da
matriz curricular, relacionadas no quadro das atividades complementares, anexo à Resolução 002/2014.
Elas são obrigatórias e devem ser cumpridas 220 (duzentos e vinte) horas, no decorrer do curso, como
requisito para colação de grau.
As Atividades Complementares desenvolvidas pelo aluno constarão do seu histórico escolar, com a
atribuição da carga horária, obedecendo-se o limite de horas, conforme estabelecido.
A validação de qualquer atividade desenvolvida pelo aluno, depende de prévia aprovação, que ocorrerá
após apresentação de requerimento com os comprovantes cabíveis, podendo ser recusada, se o
comprovante for considerado inadequado ou se o desempenho do aluno for insatisfatório.
As Atividades Complementares devem ser realizadas em horário distinto daqueles das aulas e demais
atividades pedagógicas regulares do curso de graduação. Não são abonadas faltas de alunos que se
ausentam de suas atividades pedagógicas regulares para prática de atividades complementares, sob
qualquer pretexto.
Os discentes provenientes do ingresso por transferência interna, transferência externa ou obtenção de novo
título, devem abrir processo de aproveitamento das Atividades Complementares realizadas antes de sua
entrada nos cursos da FEA-FUMEC. Os discentes provenientes de cursos de graduação de outras
Instituições de Ensino que ingressarem nos cursos da FEA-FUMEC, via vestibular, devem abrir processo de
aprovação de Atividades Complementares, anteriormente realizadas.
3.Perfil do Egresso:
No que se refere ao perfil do profissional egresso do Curso, propõe-se a formação de um profissional

generalista, apto a compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidade,
com relação à concepção, organização, pesquisa tecnológica, produção, manutenção, instalação e melhoria
de tecnologias (processos, técnicas e métodos) aplicadas à área da saúde.
O fazer do Engenheiro Biomédico exige formação de profissional capaz de atender ao sistema de saúde
vigente no país, assegurar a qualidade e a humanização do atendimento ao indivíduo, na atenção integral
da saúde e no trabalho em equipe. Para isto é necessária, para além do conteúdo
teórico e prático das disciplinas tecnológicas e biológicas, uma vivência com a realidade do serviço e da
demanda de saúde ambulatorial e hospitalar.
A educação profissional deverá ser orientada para os problemas mais relevantes da sociedade. A seleção
dos conteúdos essenciais à sua formação tomará como base os critérios técnicos, éticos e as necessidades
de saúde da população.

 Pelos princípios que orientam a proposta deste currículo, o profissional a ser formado precisa de um











percurso orientado para o desenvolvimento de atitudes e habilidades que lhe permita: Desenvolver
uma formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício profissional. Compreender a
política de saúde no contexto das políticas sociais.
Assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho multiprofissional.
Reconhecer a saúde como direito e condição digna de vida.
Eleger e quantificar as intervenções e condutas tecnológicas apropriadas para a integração social
dos indivíduos.
Manter a confidencialidade das informações, quando da interação com outros profissionais de saúde
e o público em geral.
Manter o controle sobre a eficácia dos recursos tecnológicos pertinentes à sua atuação, no intuito de
garantir a qualidade e a segurança.
Desenvolver pesquisa, concepção, produção e manutenção de tecnologia aplicada à área da saúde
e das ciências biológicas.
Fomentar o desenvolvimento de novas soluções e alternativas economicamente viáveis para a
distribuição, instalação e manutenção de equipamentos odonto-médico-hospitalares e de
reabilitação.
Perceber os desafios contemporâneos e futuros neste setor, quanto às novas tecnologias. Conceber
projetos baseados nos fatores de custo, de durabilidade, de manutenção e de especificação, bem
como os regulamentos legais, de modo a satisfazer às exigências econômicas, técnicas e
ambientais.
Utilizar conhecimentos especializados para o emprego adequado e econômico dos materiais, dos
biomateriais, das técnicas e dos sistemas de produção, para a definição de instalações e
equipamentos.



A garantia da formação do Engenheiro Biomédico, com o perfil e habilidades que se propõe, envolve um
corpo docente heterogêneo, composto por vários profissionais já integrados ao lidar multifuncional e
multidisciplinar para a formação de Engenheiros, Arquitetos, Biomédicos, Enfermeiros, Educadores Físicos,
Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos e Terapeutas Ocupacionais.
O Engenheiro Biomédico poderá atuar em diversos segmentos, tais como:
Empresas:
Elaboração de projetos de novos equipamentos. Desenvolvimento de tecnologias modernas para possibilitar
a realização de exames não invasivos. Estudos para desenvolvimento de próteses. Especificação para
aquisição de sistemas e equipamentos de alta complexidade. Venda de equipamentos para área de saúde.
Hospitais e Clínicas:
Aquisição e incorporação de novas tecnologias ao ambiente da saúde. Capacitação de pessoal para
manutenção de equipamentos. Estabelecimento de medidas de controle e segurança de equipamentos.
Elaborar projetos de informatização relacionados aos equipamentos médicos – hospitalares. Gerenciamento

das redes de dados, telefonia, eletricidade, gases e ar condicionado. Calibração e ajuste de equipamentos
hospitalares.
Ambiente acadêmicos:
Universidades públicas e privadas e centro de pesquisas.
4.Forma de Acesso ao Curso:
O ingresso do aluno na Universidade FUMEC dar-se-á por: Processo Seletivo, Transferência e Obtenção de
Novo Título.
• Processo Seletivo:
O processo seletivo tem por objetivo classificar candidatos, no limite das vagas fixadas para cada curso;
para os cursos de Graduação e Superiores de Tecnologia é aberto a candidatos que tenham concluído o
ensino médio ou equivalente; o edital contendo o disposto na Portaria Normativa n.º 40, de 12 de dezembro
de 2007, art. 32, § 3º e explicitando as cláusulas que o regem é publicado pela Reitoria; realizado o primeiro
processo seletivo e havendo vagas remanescentes, poderá ser promovido novo processo seletivo; serão
divulgadas informações detalhadas e atualizadas sobre os cursos da Universidade anteriormente à
realização de processo seletivo.
• Transferência:
A Universidade, no limite das vagas existentes para cada curso, mediante processo seletivo, pode aceitar
transferência de alunos provenientes de curso idêntico ou afim, reconhecido ou autorizado, mantido por
instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras, feitas as necessárias adaptações curriculares,
conforme normas fixadas pelo Conselho Universitário, obedecida a legislação pertinente. A Universidade
proporciona ao aluno transferido orientação e aconselhamento, esclarecendo convenientemente diferenças
curriculares e de conteúdo e as adaptações a que se sujeitará na continuação dos estudos. A transferência
de aluno para a Universidade é realizada diretamente entre as instituições de ensino superior, dependendo
de requerimento do interessado, formalmente apresentado, em época estabelecida no calendário
acadêmico, à Seção de Ensino da respectiva Faculdade.
• Obtenção de Novo Título:
A Universidade, no limite das vagas existentes para cada curso, mediante processo seletivo, pode aceitar
matrícula de portadores de diploma de curso superior, conforme normas fixadas pelo Conselho
Universitário. Podem ser utilizadas nessa forma de ingresso as vagas remanescentes de processos
seletivos, assim como aquelas surgidas no andamento dos diversos cursos oferecidos.
• Aproveitamento de Estudos
A requerimento do interessado, mediante o exame de cada caso, a Universidade pode promover o
aproveitamento de estudos idênticos, afins ou equivalentes. O exame da possibilidade de serem
aproveitados os estudos realizados faz-se em termos de qualidade e de densidade, tomando-se o programa
da disciplina para o exame da qualidade e sua duração para o exame da densidade, conforme norma fixada
pelo Conselho de Cursos da respectiva Faculdade. No aproveitamento de estudos realizados em curso
superior, pode haver processo de adaptação, na forma adotada no item transferência. A adaptação de
estudos, para efeito de dispensa de disciplina é realizada sob a supervisão e orientação do respectivo
professor.
5.Representação gráfica de um perfil de formação:
A matriz curricular do Curso de Engenharia Biomédica da FUMEC cumpre o Parecer CNE/CSE No. 8/2007
e a Resolução Nº. 2, de 18 de junho de 2007 do Conselho Nacional de Educação e Câmara de Educação
Superior, que dispõe sobre a carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos
cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial.
A carga horária total do curso de 3720 horas será integralizada em cinco anos ou dez semestres letivos. O
curso será oferecido no período da noite. Considerando a determinação das Diretrizes Curriculares de que
todo o curso de Engenharia, independente de sua modalidade, deve possuir em seu currículo um núcleo de
conteúdos básicos, um núcleo de conteúdos profissionalizantes e um núcleo de conteúdos específicos que

caracterizem a modalidade, as disciplinas da matriz curricular foram distribuídas de acordo com a
característica de seu conteúdo, conforme legenda a seguir:
PER

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA
Semanal

Semestral

04
04
03
02
03
02

80
80
60
40
60
40

18

360

04
03
03
02
04
02

80
60
60
40
80
40

18

360

04
03
02
04
03
04

80
60
40
80
60
80

20

400

Física III
Fenômenos de Transporte
Ciências do Ambiente
Eletrotécnica
Metodologia e Técnicas de Pesquisa (EAD)
Introdução à Adm. de Empresas e Economia
Ciência dos Materiais
Cálculo IV

02
02
02
02
02
02
03
04

40
40
40
40
40
40
60
80

19

380

Eletromagnetismo
Medidas Elétricas
Circuitos Elétricos I
Biofísica
Introdução a Mecânica dos Sólidos
Sociologia

04
03
04
03
04
02

80
60
80
60
80
40

20

400

Biossegurança
Eletrônica Analógica I
Circuitos Elétricos II
Sinais e Sistemas
Eletrônica Digital I
Processamento Digital de Sinais

02
04
04
03
04
03

40
80
80
60
80
60

20

400

Irradiação em Tecidos Vivos
Instrumentação Biomédica
Biomateriais
Redes de Comunicação
Fisiologia Humana

03
04
03
04
05

60
80
60
80
100

Cálculo I
Geometria Analítica e Álgebra Linear
Computação na Engenharia
Introdução às Engenharias
Química Geral
Comunicação e Expressão
Cálculo II
Física I
Desenho Projetivo
Cálculo Numérico
Anatomia Humana
Biologia
Cálculo III e Equações Diferenciais
Física II
Física Experimental
Estatística e Probabilidade
Mecânica Geral
Bioquímica

PER

8º

9º

10º

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA
Semanal

Semestral

19

380

Biomecânica
Imagiologia
Equipamentos Médicos Hospitalares
Bioética
Engenharia Econômica
Administração Hospitalar

04
03
04
02
03
03

80
60
80
40
60
60

19

380

Arquitetura Hospitalar
Informática Médica
Engenharia Clínica
Dispositivos de Reabilitação
Trabalho Final de Curso I

03
04
04
04
02

60
80
80
80
40

17

340

03
03
02
04
02
02

60
60
40
80
40
40

Optativa 1
Optativa 2
Optativa 3
Manutenção e Segurança Hospitalar
Trabalho Final de Curso II
Supervisão de Estágio

16
320
Conforme Diretrizes Curriculares Nacionais, RESOLUÇÃO CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, o aluno deverá fazer estágio curricular
obrigatório. O Conselho de Cursos da FEA/FUMEC definiu o estágio curricular obrigatório com carga horária equivalente a 160 horas

Carga Horária das Disciplinas
Atividades Complementares
Carga Horária Total

3.720 horas
200 horas
3.920 horas

Disciplinas Optativas
DISCIPLINAS
Noções Básicas de Libras*

CARGA HORÁRIA

Administração e Organização de Empresas
Direito Empresarial
Engenharia e Gestão da Qualidade
Aquisição e Logística
Empreendedorismo e Planos de Negócio
Instalações Elétricas Prediais
Computação na Engenharia II
Ergonomia, Saúde Ocupacional e Segur. do Trab.
Compatibilidade Eletromagnética

04
3
2
2
2
2
3
3
2
2

80
60
40
40
40
40
60
60
40
40

Arduíno/Makers
Microbiologia
Biologia Molecular
Neuroanatomia
Diagnóstico por Imagem
Genética Humana
Citologia e Histologia Geral
Bioestatística

2
4
4
4
2
4
4
2

40
80
80
80
40
80
80
40

*A disciplina de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais é ofertada como disciplina opcional, todos os
semestres, para todos os alunos que desejarem se matricular, em dias e horários compatíveis com o horário
das aulas do Curso, dentro do número de vagas disponíveis.

6.Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem:
A avaliação do desempenho escolar, em cada disciplina, terá por base o sistema de notas em
valores inteiros, numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
O aproveitamento escolar será representado por uma Nota resultante da soma das notas obtidas
em 3 (três) etapas denominadas 1ª, 2ª e 3ª Avaliação somando 90 pontos, aos quais devem ser
acrescidos 10 pontos relativos à atividade autoinstrucional. Estes 10 pontos podem ser
distribuídos nas três avaliações citadas:
Valor :
30 pontos;
1ª Avaliação...................
2ª Avaliação ..................
Valor :
30 pontos;
3ª Avaliação ................... Valor :
30 pontos;
Atividade autoinstrucional ...... Valor :
10 pontos;
Total....................
Valor :
100 pontos.
Determinadas disciplinas poderão ter critérios diferenciados de avaliação, desde que aprovados
pelos colegiados de cursos, e divulgados previamente para os alunos.
Será considerado aprovado o aluno que tiver obtido 60 (sessenta) pontos em cada disciplina, com
a respectiva frequência mínima de 75% (setenta e cinco pontos percentuais).
O aluno que obtiver, somadas as 03 (três) Avaliações e os pontos da atividade autoinstrucional,
valor inferior a 60 (sessenta) pontos ou tiver perdido 01 (uma) das 03 (três) Avaliações, será
submetido a um Exame Especial, que obedecerá aos seguintes critérios:
O aluno que compareceu às 03 (três) Avaliações e não atingiu, na soma destas com os pontos
obtidos na atividade autoinstrucional, valor igual ou superior a 60 (sessenta) pontos, mas obteve
na soma das duas maiores notas, acrescidas dos pontos obtidos na atividade autoinstrucional,
valor igual ou superior a 30 (trinta) pontos, poderá fazer o Exame Especial, o qual terá valor de 30
pontos e substituirá a menor nota dentre as três iniciais. Dessa forma, os pontos adquiridos na
atividade autoinstrucional ficam preservados.

O aluno que não compareceu a uma ou duas das 03 (três) Avaliações e cuja soma dos pontos
obtidos (incluídos aqueles da atividade autoinstrucional) for igual ou superior a 30 pontos, poderá
fazer o Exame Especial, com valor igual a 30 pontos.
Após a aplicação do Exame Especial, será considerado aprovado o aluno que tiver obtido 60
(sessenta) pontos em cada disciplina e a frequência mínima de 75%.
Entende-se por Avaliação a realização de provas ou testes, práticas de laboratórios e/ou outras
atividades congêneres, de acordo com os critérios definidos pelo Professor Coordenador da
Disciplina.
7.Sistema de Avaliação do Projeto do Curso:
O curso de Engenharia Biomédica da FEA-FUMEC está estruturado de forma a atender às
Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia. Na sua Matriz Curricular, constam
disciplinas que atendem plenamente aos núcleos de conteúdos básicos, de conteúdos
profissionalizantes e de conteúdos específicos.
As disciplinas dos núcleos de conteúdos específicos estão estruturadas em 03 (três) eixos
pedagógicos, que caracterizam a Engenharia e a Biomedicina, garantindo o desenvolvimento das
competências e habilidades definidas no Projeto Pedagógico. As suas avaliações servem de
indicativo da adequada construção do perfil do egresso.
As disciplinas de conteúdos básico incluem componentes pedagógicos de formação gerencial,
permitindo ao acadêmico desenvolver habilidades para se comunicar eficientemente e atuar em
equipes multidisciplinares, com ética e a responsabilidade profissional, ciente do impacto das
atividades da engenharia biomédica no contexto social e ambiental.
Completam a formação profissional do acadêmico o Projeto Integrado (PIn) e o Trabalho Final de
Curso (TFC), desenvolvidos ao longo dos últimos semestres do curso, que propiciam uma
vivência em diagnóstico e projeto de telecomunicações, além de permitirem verificar se as
competências e habilidades adquiridas ao longo do curso estão alinhadas com o previsto no
Projeto Pedagógico.
A fim de fortalecer a missão da Universidade FUMEC, foi criado o Programa de Avaliação
Institucional que, em 2004, abrangeu, conjuntamente, todas as Faculdades que compõem a
Universidade FUMEC. Estruturado e orientado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), por
esse programa, instrumento de diagnóstico, pretende-se o foco de análise, dos vários aspectos da
vida universitária, a partir do seu dia-a-dia.
Para assegurar maior confiabilidade aos resultados, a Universidade FUMEC se propôs envolver
sempre mais, no processo, a comunidade acadêmica. Alunos, professores e técnicos
administrativos participam da produção dos dados, da discussão dos resultados e da implantação
das mudanças.
A Avaliação Institucional disponibiliza indicadores sobre as condições e recursos existentes nos
vários níveis (Universidade, Faculdade e Curso), que incluem:
- Qualidade de ensino (Professores, Coordenador de Curso, Coordenadores de Núcleo);
- Infraestrutura (Biblioteca, Laboratórios, Salas de Aula, Instalações Sanitárias);
- Qualidade de serviços dos setores (Biblioteca, Seção de Ensino, Tesouraria, Cantina,
Copiadora, Setor de Integração Acadêmico Profissional);
A CPA gera um relatório que apresenta a análise das zonas de tolerância para a qualidade de
serviço FUMEC, com base em patamares aceitáveis e desejados de atitudes e intenções
comportamentais dos alunos, professores e funcionários (técnico-administrativos). Ele permite
traçar padrões de comparação do nível adequado de serviço e apresenta um quadro comparativo
do desempenho de faculdades e cursos que servem de guia para estabelecimento de prioridades

para a melhoria da qualidade dos serviços prestados. Procedimentos de controle e
acompanhamento adicionais são sugeridos para os novos conhecimentos levantados.
A Avaliação do Projeto do Curso também é objeto de reuniões da Diretoria Acadêmica com o
Coordenador de Curso e das reuniões dos Núcleos de disciplinas. Questões relativas à ementa,
ao conteúdo programático, critérios de avaliação e bibliografia são debatidas e provocaram várias
evoluções da matriz curricular.
8.Trabalho de Conclusão de Curso:
Todos os alunos dos cursos de graduação em engenharia desenvolvem, como atividade de
síntese e integração de conhecimento, um Trabalho Final de Curso, que é uma obrigatoriedade do
currículo
dos cursos de Engenharia, para fins de recebimento do título de Engenheiro, conforme Resolução
CNE/CES 11, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação do MEC.
O Trabalho Final de Curso consiste em um trabalho orientado de síntese e integração dos
conhecimentos adquiridos ao longo do curso, nas áreas de conhecimento específico do Curso de
Engenharia, sobre as competências estabelecidas no título que lhe será conferido.
O Trabalho Final de Curso versa sobre a aplicação do conhecimento específico do Curso de
Engenharia na solução de problemas perante situações reais.
O Trabalho Final de Curso é precedido de um trabalho de Levantamento de Dados, Pesquisa
Bibliográfica, Projeções e Diagnóstico – desenvolvido na disciplina Projeto Integrado (PIn).
Na disciplina Trabalho Final Curso (TFC), o acadêmico faz a Caracterização do Problema, a
Conceituação Teórica e o Desenvolvimento da Solução de Engenharia.
Na disciplina TFC, o aluno faz a apresentação do trabalho perante uma Banca Examinadora.
O aluno só poderá iniciar as atividades para concluir o seu projeto de TFC, caso esteja
matriculado no último semestre do curso, com previsão de formatura.
O Trabalho Final de Curso tem a função de:
I. Inter-relacionar as disciplinas do currículo, proporcionando ao aluno a possibilidade de
sintetizar e integrar seus conhecimentos;
II. Fortalecer a articulação da teoria com a prática;
III. Promover maior associação entre os conceitos adquiridos, adequando-os à legislação
em vigor, e adotando enfoques contemporâneos;
IV. Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva autonomia
profissional e intelectual do aluno em perceber e identificar soluções para os problemas ou
para as deficiências identificadas;
V. Estimular a produção científica;
VII. Promover a reflexão sobre alternativas de atividades que possam surgir a partir da
escolha de atuação profissional;
VIII. Buscar a atualização contínua nas áreas de conhecimento;
IX. Buscar a flexibilidade curricular que atenda à diversidade de tendências, áreas de
conhecimento e necessidades sociais;
X. Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e
ambiental; XI. Compreender e aplicar a ética e responsabilidades
profissionais.
O Trabalho Final de Curso tem, como objetivos específicos, demonstrar o grau de competência do
aluno quanto a:
I. Abordagem científica de um tema, tanto no conteúdo quanto na metodologia de trabalho;
II. Capacidade de localização, seleção e consulta a fontes de informação e, em especial, de
bibliografia especializada;
III. Capacidade de trabalho em equipe;
IV. Articulação e aplicação dos conhecimentos e conteúdos adquiridos no curso, com

formulação de soluções apropriadas para um problema apresentado;
V. Capacidade de comunicação dos resultados, na forma dissertativa e oral;
VI. Relevância das soluções, sintonizadas com as necessidades da comunidade.
Com o Trabalho Final de Curso busca-se, além de graduar profissionais com uma formação
consistente e adequada, habilitá-lo para o exercício profissional, com postura crítica, participativa
e um comportamento ético, humano e socialmente compromissado, com um senso investigativo e
pesquisador.
9.Estágio Curricular:
O Estágio Supervisionado compõe o conjunto de atividades regidas pela Resolução 004/2014, do
Colegiado de Cursos da FEA-FUMEC.
O Estágio é uma atividade obrigatória e parte integrante do Currículo Pleno dos cursos da FEAFUMEC, desenvolvido no ambiente de trabalho, que objetiva proporcionar ao aluno uma
oportunidade de participar diretamente do desenvolvimento de serviços técnicos de cada área de
atuação, observando e aplicando conhecimentos adquiridos durante seu curso de graduação.
O Estágio poderá ser obrigatório (atividade curricular obrigatória, desenvolvido com a devida e
eficaz supervisão por parte da faculdade, podendo ser cadastrado como estágio supervisionado,
devendo totalizar carga horária mínima de 320 horas para os cursos de Engenharia) ou Não
Obrigatório (atividade extracurricular opcional, desenvolvido com o conhecimento da Faculdade,
com atividades profissionais relacionadas com o Curso, podendo ser cadastrado como atividade
complementar, até um máximo de 120 horas, com relatório do Supervisor do estudante, na
empresa, e com declaração da empresa).
Através do Setor de Integração Acadêmico Profissional - SIAP, a FEA-FUMEC atua na captação
de estágios e firma convênios com as empresas e instituições que proporcionam a prática da
aprendizagem e as oportunidades de empregos para os seus acadêmicos.
As disciplinas Supervisão de Estágio I e II são partes integrantes da Matriz Curricular dos cursos
de Engenharia da FEA-FUMEC e estão vinculadas aos estágios.
Numa primeira etapa, na disciplina Supervisão de Estágio I, os acadêmicos recebem orientação e
supervisão quanto à elaboração de currículo, postura profissional, regulamentação e elaboração
do relatório do Estágio. Na disciplina Supervisão de Estágio II, o professor orienta e avalia o
estágio de cada um dos seus acadêmicos, com base em uma apresentação oral e no Relatório de
Estágio Supervisionado, conforme requerido na Lei Nº. 11.788/2008.

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
1.Perfil do Curso:
O objetivo do Curso de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia e Arquitetura da
Universidade FUMEC (FEA-FUMEC) é dotar o mercado de trabalho de engenheiros altamente
qualificados, capazes de coordenar informações, interagir com seus pares e interpretar, de
maneira dinâmica, a realidade relacionada às áreas de atuação da Engenhara Civil.
O Curso pretende formar profissional, na área de Engenharia Civil, que tenha: domínio dos
conceitos fundamentais indispensáveis ao exercício da profissão e capacidade para buscar
contínua atualização e aperfeiçoamento; formação abrangente nas diversas áreas, tais como:
construção civil, geotecnia, transportes, recursos hídricos, saneamento ambiental e estruturas;
domínio das técnicas de administração, gerenciamento dos recursos humanos e materiais
utilizados no exercício da profissão; capacidade de assimilação de novas tecnologias e conceitos
científicos; capacidade para atuação em equipes multidisciplinares; senso ético-profissional,
associado à responsabilidade social; formação abrangente que lhe propicie sensibilidade para as
questões humanísticas, sociais e ambientais.
As atividades didáticas do curso incluem aulas expositivas, exercícios para fixação de conceitos,
trabalhos de pesquisa, estudos dirigidos, visitas técnicas e provas. Os laboratórios (Física/
Eletricidade e Instalações Elétricas; Informática; Mecânica dos Fluidos e Hidráulica; Topografia;
Materiais de Construção; Química; Mecânica dos Solos; Saneamento Ambiental), com
equipamentos modernos, e toda a Infraestrutura (Biblioteca, CPD, Salas de Aula, Auditório) foram
implantados para suportar as atividades didáticas específicas do curso, contando com o serviço
de monitoria.
Dentro desta visão sistêmica, é necessário que o gerenciamento esteja sempre aberto para,
quando necessário, como fruto de acompanhamento permanente do Coordenador do Curso, se
atualizar o currículo, buscando adaptá-lo às inovações do mercado. Ainda dentro desta ótica, temse, como objetivo fundamental deste curso, que ele seja um constante “laboratório de pesquisas”,
de modo que se possa, a todo momento, promover a simulação de novos métodos e conceitos,
sempre como respostas aos questionamentos levantados pela comunidade da FEA (professores,
alunos, ex-alunos, funcionários), por meio das avaliações semestrais permanentes, objetivando a
sua constante evolução.
2.Atividades Complementares:
As Atividades Complementares dos cursos de Engenharia da FEA-FUMEC, exigidas pelo MEC,
através Resoluções CES/CNE 02, de 18/06/2007, e CES/CNE 03, de 02/07/07, foram
regulamentadas pela Resolução 002/2014 do Conselho de Cursos da FEA-FUMEC.
São Atividades Complementares dos Cursos de Engenharia da FEA-FUMEC aquelas realizadas
fora da matriz curricular, relacionadas no quadro das atividades complementares, anexo à
Resolução 002/2014. Elas são obrigatórias e devem ser cumpridas 220 (duzentos e vinte) horas,
no decorrer do curso, como requisito para colação de grau.
As Atividades Complementares desenvolvidas pelo aluno constarão do seu histórico escolar, com
a atribuição da carga horária, obedecendo-se o limite de horas, conforme estabelecido.
A validação de qualquer atividade desenvolvida pelo aluno, depende de prévia aprovação, que
ocorrerá após apresentação de requerimento com os comprovantes cabíveis, podendo ser
recusada, se o comprovante for considerado inadequado ou se o desempenho do aluno for
insatisfatório.
As Atividades Complementares devem ser realizadas em horário distinto daqueles das aulas e
demais atividades pedagógicas regulares do curso de graduação. Não são abonadas faltas de

alunos que se ausentam de suas atividades pedagógicas regulares para prática de atividades
complementares, sob qualquer pretexto.
Os discentes provenientes do ingresso por transferência interna, transferência externa ou
obtenção de novo título, devem abrir processo de aproveitamento das Atividades Complementares
realizadas antes de sua entrada nos cursos da FEA-FUMEC.
Os discentes provenientes de cursos de graduação de outras Instituições de Ensino que
ingressarem nos cursos da FEA-FUMEC, via vestibular, devem abrir processo de aprovação de
Atividades Complementares, anteriormente realizadas.
3.Duração:
Mínimo: 10 semestres
Máximo: 18 semestres
4.Representação gráfica de um perfil de formação:
PER

1º

2º

3º

4º

5º

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA
Semanal

Semestral

Cálculo I

04

80

Geometria Analítica e Álgebra Linear

04

80

Computação na Engenharia I

03

60

Introdução às Engenharias

02

40

Química Geral

03

60

Comunicação e Expressão

02

40

18

360

Cálculo II

04

80

Física I

03

60

Desenho Projetivo

03

60

Cálculo Numérico

02

40

Topografia I

03

60

Ciência dos Materiais

03

60

18

360

Cálculo III e Equações Diferenciais

04

80

Física II

03

60

Física Experimental

02

40

Estatística e Probabilidade

04

80

Mecânica Geral

03

60

Topografia II

02

40

Desenho Informatizado aplicado à Engenharia

02

40

20

400

Física III

02

40

Fenômenos de Transportes I

02

40

Introdução à Adm. de Empresas e Economia

02

40

Eletrotécnica

02

40

Metodologia e Técnicas de Pesquisa (EAD)

02

40

Ciências do Ambiente

02

40

Arquitetura e Urbanismo I

03

60

Análise Estrutural I

04

80

19

380

Materiais de Construção I

03

60

Mecânica dos Sólidos I

04

80

Análise Estrutural II

04

80

Hidráulica Geral

03

60

Hidrologia - Recursos Hídricos

03

60

Arquitetura e Urbanismo II

02

40

Sociologia EAD

02

40

PER

6º

7º

8º

9º

CARGA HORÁRIA

DISCIPLINAS

Semanal

Semestral

21

420

Materiais de Construção II

03

60

Mecânica dos Sólidos II

04

80

Análise Estrutural III

02

40

Mecânica dos Solos I

03

60

Infraestrutura da Construção Civil

04

80

Sistemas Hidráulicos Urbanos I

03

60

19

380

Sistemas Hidráulicos Urbanos II

03

60

Concreto Armado I

03

60

Mecânica dos Solos II

04

80

Instalações Hidráulicas Prediais

04

80

Instalações Elétricas Prediais

04

80

Orçamento e Planejamento

02

40

20

400

Concreto Armado II

04

80

Engenharia Econômica

03

60

Técnicas Construtivas

03

60

Eng. Transporte e Trânsito

02

40

Saneamento Ambiental

04

80

Patologia das Construções

02

40

Optativa I

02

40

20

400

Pontes e Concreto Protendido
Fundações e Obras de Terra

04
04

80
80

Estruturas Metálicas

04

80

Gestão Ambiental

02

40

Infraestrutura de Estradas
Trabalho Final de Curso I (TFC- I) - (Atividade
Orientada/Supervisionada)

04

80

02

40

20

400

02
02

40
40

Direito Empresarial
Estruturas de Madeira

10º

Org. Industrial Adm. de Empresas

03

60

Superestrutura de Estradas

03

60

Conforto Ambiental

02

40

Estruturas mistas: Aço e Concreto

02

40

Supervisão de Estágio – (Atividade Orientada/Supervisionada)
Trabalho Final de Curso II (TFC - II) (Atividade
Orientada/Supervisionada)

02

40

02

40

18

360

Carga Horária das Disciplinas
Atividades Complementares
Carga Horária Total

3.860 horas
100 horas
3.960 horas

Conforme Diretrizes Curriculares Nacionais, RESOLUÇÃO CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, o aluno deverá fazer estágio
curricular obrigatório. O Conselho de Cursos da FEA/FUMEC definiu o estágio curricular obrigatório com carga horária equivalente a
160 horas.

Disciplinas Optativas
DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA

Noções Básicas de Libras*

04

80

Avaliação e Perícia

02

40

Engenharia Experimental

02

40

Engenharia Virtual

02

40

Geoprocessamento

04

80

Impermeabilização

02

40

Arquitetura e Sustentabilidade

02
04

40
80

Fundamentos de Geologia para Engenharia

02

40

Estruturas Especiais de Concreto Armado

02

40

Alvenaria Estrutural

02

40

Gestão de Obras Públicas

02

40

Segurança e Saúde no Trabalho

02

40

Gerenciamento de Resíduos Sólidos

02

40

Engenharia e Gestão da Qualidade

02

40

Empreendedorismo e Plano de Negócio

02

40

Empreendedorismo e Inovação

02

40

Gestão Estratégica e de Pessoas

04

80

Legislação e Política Ambientais

04

80

Marketing de Produtos e Serviços

03

60

Humanidade (EAD)

04

80

Impactos Ambientais e Análise de Risco

Psicologia Ciência, Ética e Profissão

*A disciplina de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais é ofertada como disciplina opcional, todos os semestres, para todos os
alunos que desejarem se matricular, em dias e horários compatíveis com o horário das aulas do Curso, dentro do número de
vagas disponíveis.
** Esta disciplina equivale a duas optativas de 40h

5.Perfil do Egresso:
Observando a Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, que institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Engenharia, emitida pela Câmara de
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação do MEC, o perfil do graduado pelo Curso
de Engenharia Civil contempla as seguintes competências e habilidades:
 Aplicar os conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à prática
da engenharia civil;
 Identificar, formular e resolver problemas de engenharia civil;
 Planejar, conceber, especificar, projetar nas diversas áreas da
engenharia civil; Analisar e avaliar a viabilidade econômica de projetos
de engenharia civil; Realizar testes de aceitação e inspeção em obras e
projetos;
 Fiscalizar, executar vistorias e perícias, emitir laudos técnicos;
 Supervisionar e avaliar, criticamente, a operação e a manutenção de sistemas
relacionados com a engenharia civil;
 Analisar projetos, oferecer consultoria técnica, orientação técnica, supervisionar e
coordenar estudos, projetos e serviços de engenharia civil;
 Realizar pesquisa e participar como agente no desenvolvimento de novas ferramentas,
técnicas e tecnologias;

 Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e
gráfica; Atuar em equipes multidisciplinares;

 Compreender e aplicar a ética e a responsabilidade profissional;
 Avaliar o impacto das atividades da engenharia civil no contexto social e ambiental;
 Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional, desenvolvendo
habilidades para acompanhar a evolução tecnológica da área.

6.Forma de Acesso ao Curso:
O ingresso do aluno na Universidade FUMEC dar-se-á por: Processo Seletivo, Transferência e
Obtenção de Novo Título.
• Processo Seletivo:
O processo seletivo tem por objetivo classificar candidatos, no limite das vagas fixadas para cada
curso; para os cursos de Graduação e Superiores de Tecnologia é aberto a candidatos que
tenham concluído o ensino médio ou equivalente; o edital contendo o disposto na Portaria
Normativa n.º 40, de 12 de dezembro de 2007, art. 32, § 3º e explicitando as cláusulas que o
regem é publicado pela Reitoria; realizado o primeiro processo seletivo e havendo vagas
remanescentes, poderá ser promovido novo processo seletivo; serão divulgadas informações
detalhadas e atualizadas sobre os cursos da Universidade anteriormente á realização de processo
seletivo.
• Transferência:
A Universidade, no limite das vagas existentes para cada curso, mediante processo seletivo, pode
aceitar transferência de alunos provenientes de curso idêntico ou afim, reconhecido ou autorizado,
mantido por instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras, feitas as necessárias
adaptações curriculares, conforme normas fixadas pelo Conselho Universitário, obedecida a
legislação pertinente. A Universidade proporciona ao aluno transferido orientação e
aconselhamento, esclarecendo convenientemente diferenças curriculares e de conteúdo e as
adaptações a que se sujeitará na continuação dos estudos. A transferência de aluno para a
Universidade é realizada diretamente entre as instituições de ensino superior, dependendo de
requerimento do interessado, formalmente apresentado, em época estabelecida no calendário
acadêmico, à Seção de Ensino da respectiva Faculdade.
• Obtenção de Novo Título:
A Universidade, no limite das vagas existentes para cada curso, mediante processo seletivo, pode
aceitar matrícula de portadores de diploma de curso superior, conforme normas fixadas pelo Conselho
Universitário. Podem ser utilizadas nessa forma de ingresso as vagas remanescentes de processos
seletivos, assim como aquelas surgidas no andamento dos diversos cursos oferecidos.
• Aproveitamento de Estudos
A requerimento do interessado, mediante o exame de cada caso, a Universidade pode promover o
aproveitamento de estudos idênticos, afins ou equivalentes. O exame da possibilidade de serem
aproveitados os estudos realizados faz-se em termos de qualidade e de densidade, tomando-se o
programa da disciplina para o exame da qualidade e sua duração para o exame da densidade,
conforme norma fixada pelo Conselho de Cursos da respectiva Faculdade. No aproveitamento de
estudos realizados em curso superior, pode haver processo de adaptação, na forma adotada no
item transferência. A adaptação de estudos, para efeito de dispensa de disciplina é realizada sob
a supervisão e orientação do respectivo professor.
7.Sistema de Avaliação do Projeto do Curso:
O curso de Engenharia Civil da FEA-FUMEC está estruturado de forma a atender às Diretrizes
Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia. Na sua Matriz Curricular, constam disciplinas
que atendem plenamente aos núcleos de conteúdos básicos, de conteúdos profissionalizantes, de
conteúdos específicos e de conteúdos complementares.
As disciplinas dos núcleos de conteúdos profissionalizantes e específicos estão estruturadas,

caracterizando a modalidade de Engenharia Civil, com vistas a garantir o desenvolvimento das
competências e habilidades definidas no
1ª Avaliação...................
Valor : 30 pontos;
Projeto Pedagógico. As suas avaliações
2ª Avaliação ..................
Valor : 30 pontos;
servem de indicativo da adequada
3ª Avaliação ................... Valor : 30 pontos;
construção do perfil do egresso.
Atividade autoinstrucional ...... Valor : 10 pontos;
Valor : 100 pontos.
Total....................
Completam a formação profissional do
acadêmico, o Projeto Integrado (PIn) e o Trabalho Final de Curso (TFC), disciplinas do núcleo de
conteúdos complementares, desenvolvidas ao longo dos últimos semestre do curso, que
propiciam uma vivência em diagnóstico e projeto de engenharia civil, além de possibilitarem
verificar se as competências e habilidades adquiridas ao longo do curso estão alinhadas com o
previsto no Projeto Pedagógico, permitindo ao aluno, assim, desenvolver habilidades para se
comunicar eficientemente e atuar em equipes multidisciplinares, com ética e responsabilidade
profissional, ciente do impacto das atividades da engenharia civil no contexto social e ambiental.
O curso também é avaliado dentro da Semana de Avaliação Institucional que, a partir de 2004,
acontece anualmente na Universidade em atendimento à Lei 10.861/04 que instituiu o SINAES.
Coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) esse programa de autoavaliação tem
como objetivo a análise de diversos aspectos da vida universitária, buscando identificar as
potencialidades e fragilidades do dia-a-dia na Universidade FUMEC. Com o propósito de fazer um
diagnóstico dos cursos, alunos, professores e coordenadores a avaliam e são avaliados com
referência a: A) Qualidade de ensino. B) Infraestrutura, C) Qualidade de serviços e D) Atividades
de apoio e extraclasses. Também participam desse processo os técnicos administrativos e
coordenadores de setor.
Os dados coletados a partir da pesquisa realizada possibilitam à CPA gerar relatórios que
apresentam análises dos resultados obtidos e a apresentação de quadros comparativos do
desempenho das Faculdades e dos cursos. Esses resultados servem de guia para o
estabelecimento de ações prioritárias na busca da melhoria da qualidade dos serviços prestados.
Os resultados da autoavaliação são também encaminhados às Diretorias e Coordenação de
cursos e núcleos, disponibilizados na área de trabalho informatizada de professores(as) e
alunos(as), e também divulgados para toda a comunidade acadêmica e sociedade no site e/ou
publicações da universidade.
Os resultados da Avaliação do Curso também são objeto de reuniões da Diretoria Acadêmica com
o Coordenador de Curso e das reuniões dos Núcleos de disciplinas. Questões relativas às ações
corretivas demandadas são debatidas, permitindo constante aperfeiçoamento do curso
8.Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem:
A avaliação do desempenho escolar, em cada disciplina, terá por base o sistema de notas em
valores inteiros, numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
O aproveitamento escolar será representado por uma Nota resultante da soma das notas obtidas
em 3 (três) etapas denominadas 1ª, 2ª e 3ª Avaliação somando 90 pontos, aos quais devem ser
acrescidos 10 pontos relativos à atividade autoinstrucional. Estes 10 pontos podem ser
distribuídos nas três avaliações citadas:
Determinadas disciplinas poderão ter critérios diferenciados de avaliação, desde que aprovados
pelos colegiados de cursos, e divulgados previamente para os alunos.
Será considerado aprovado o aluno que tiver obtido 60 (sessenta) pontos em cada disciplina, com
a respectiva frequência mínima de 75% (setenta e cinco pontos percentuais).
O aluno que obtiver, somadas as 03 (três) Avaliações e os pontos da atividade autoinstrucional,
valor inferior a 60 (sessenta) pontos ou tiver perdido 01 (uma) das 03 (três) Avaliações, será

submetido a um Exame Especial, que obedecerá aos seguintes critérios:
O aluno que compareceu às 03 (três) Avaliações e não atingiu, na soma destas com os pontos
obtidos na atividade autoinstrucional, valor igual ou superior a 60 (sessenta) pontos, mas obteve
na soma das duas maiores notas, acrescidas dos pontos obtidos na atividade autoinstrucional,
valor igual ou superior a 30 (trinta) pontos, poderá fazer o Exame Especial, o qual terá valor de 30
pontos e substituirá a menor nota dentre as três iniciais. Dessa forma, os pontos adquiridos na
atividade autoinstrucional ficam preservados.

O aluno que não compareceu a uma ou duas das 03 (três) Avaliações e cuja soma dos pontos
obtidos (incluídos aqueles da atividade autoinstrucional) for igual ou superior a 30 pontos, poderá
fazer o Exame Especial, com valor igual a 30 pontos.
Após a aplicação do Exame Especial, será considerado aprovado o aluno que tiver obtido 60
(sessenta) pontos em cada disciplina e a frequência mínima de 75%.
Entende-se por Avaliação a realização de provas ou testes, práticas de laboratórios e/ou outras
atividades congêneres, de acordo com os critérios definidos pelo Professor Coordenador da
Disciplina.
9.Trabalho de Conclusão de Curso:
Todos os alunos dos cursos de graduação em engenharia desenvolvem, como atividade de
síntese e integração de conhecimento, um Trabalho Final de Curso, que é uma obrigatoriedade do
currículo dos cursos de Engenharia, para fins de recebimento do título de Engenheiro, conforme
Resolução CNE/CES 11, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação
do MEC.
O Trabalho Final de Curso consiste em um trabalho orientado de síntese e integração dos
conhecimentos adquiridos ao longo do curso, nas áreas de conhecimento específico do Curso de
Engenharia, sobre as competências estabelecidas no título que lhe será conferido.
O Trabalho Final de Curso versa sobre a aplicação do conhecimento específico do Curso de
Engenharia na solução de problemas perante situações reais.
O Trabalho Final de Curso é precedido de um trabalho de Levantamento de Dados, Pesquisa
Bibliográfica, Projeções e Diagnóstico – desenvolvido na disciplina Projeto Integrado (PIn).
Na disciplina Trabalho Final Curso (TFC), o acadêmico faz a Caracterização do Problema, a
Conceituação Teórica e o Desenvolvimento da Solução de Engenharia.
Na disciplina TFC, o aluno faz a apresentação do trabalho perante uma Banca Examinadora.
O aluno só poderá iniciar as atividades para concluir o seu projeto de TFC, caso esteja
matriculado no último semestre do curso, com previsão de formatura.
O Trabalho Final de Curso tem a função de:
I. Inter-relacionar as disciplinas do currículo, proporcionando ao aluno a possibilidade de
sintetizar e integrar seus conhecimentos;
II. Fortalecer a articulação da teoria com a prática;
III. Promover maior associação entre os conceitos adquiridos, adequando-os à legislação
em vigor, e adotando enfoques contemporâneos;
IV. Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva autonomia
profissional e intelectual do aluno em perceber e identificar soluções para os problemas
ou para as deficiências identificadas;
V. Estimular a produção científica;
VII. Promover a reflexão sobre alternativas de atividades que possam surgir a partir da
escolha de atuação profissional;
VIII. Buscar a atualização contínua nas áreas de conhecimento;
IX. Buscar a flexibilidade curricular que atenda à diversidade de tendências, áreas de
conhecimento e necessidades sociais;

X. Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e
ambiental; XI. Compreender e aplicar a ética e responsabilidades
profissionais.
O Trabalho Final de Curso tem, como objetivos específicos, demonstrar o grau de competência do
aluno quanto a:
I. Abordagem científica de um tema, tanto no conteúdo quanto na metodologia de trabalho;
II. Capacidade de localização, seleção e consulta a fontes de informação e, em especial, de
bibliografia especializada;
III. Capacidade de trabalho em equipe;
IV. Articulação e aplicação dos conhecimentos e conteúdos adquiridos no curso, com
formulação de soluções apropriadas para um problema apresentado;
V. Capacidade de comunicação dos resultados, na forma dissertativa e oral;
VI. Relevância das soluções, sintonizadas com as necessidades da comunidade.
Com o Trabalho Final de Curso busca-se, além de graduar profissionais com uma formação
consistente e adequada, habilitá-lo para o exercício profissional, com postura crítica, participativa
e um comportamento ético, humano e socialmente compromissado, com um senso investigativo e
pesquisador.
10.Estágio Curricular:
O Estágio Supervisionado compõe o conjunto de atividades regidas pela Resolução 004/2014, do
Colegiado de Cursos da FEA-FUMEC.
O Estágio é uma atividade obrigatória e parte integrante do Currículo Pleno dos cursos da FEAFUMEC, desenvolvido no ambiente de trabalho, que objetiva proporcionar ao aluno uma
oportunidade de participar diretamente do desenvolvimento de serviços técnicos de cada área de
atuação, observando e aplicando conhecimentos adquiridos durante seu curso de graduação.
O Estágio poderá ser Obrigatório (atividade curricular obrigatória, desenvolvido com a devida e
eficaz supervisão por parte da faculdade, podendo ser cadastrado como estágio supervisionado,
devendo totalizar carga horária mínima de 320 horas para os cursos de Engenharia) ou Não
Obrigatório (atividade extracurricular opcional, desenvolvido com o conhecimento da Faculdade,
com atividades profissionais relacionadas com o Curso, podendo ser cadastrado como atividade
complementar, até um máximo de 120 horas, com relatório do Supervisor do estudante, na
empresa, e com declaração da empresa).
Através do Setor de Integração Acadêmico Profissional - SIAP, a FEA-FUMEC atua na captação
de estágios e firma convênios com as empresas e instituições que proporcionam a prática da
aprendizagem e as oportunidades de empregos para os seus acadêmicos.
As disciplinas Supervisão de Estágio I e II são partes integrantes da Matriz Curricular dos cursos
de Engenharia da FEA-FUMEC e estão vinculadas aos estágios.
Numa primeira etapa, na disciplina Supervisão de Estágio I, os acadêmicos recebem orientação e
supervisão quanto à elaboração de currículo, postura profissional, regulamentação e elaboração
do relatório do Estágio. Na disciplina Supervisão de Estágio II, o professor orienta e avalia o
estágio de cada um dos seus acadêmicos, com base em uma apresentação oral e no Relatório de
Estágio Supervisionado, conforme requerido na Lei Nº. 11.788/2008.

CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
1.Perfil do Curso:
O objetivo do Curso de Engenharia Elétrica da Faculdade de Engenharia e Arquitetura da
Universidade FUMEC (FEA-FUMEC) é dotar o mercado de trabalho de engenheiros capazes de
atuar com segurança e conhecimento amplo nas áreas relacionadas a este campo das Ciências
Exatas.
A estruturação do curso de Engenharia Elétrica foi feita considerando três premissas:
- Existe um mercado em continua expansão para os engenheiros de eletricistas;
- Devem ser atendidas as diretrizes estabelecidas pelo MEC;
- Engenheiro egresso do curso de Engenharia Elétrica deve ter seu diploma de conclusão de
curso registrado no CREA, à luz da legislação do CONFEA.
O curso de Engenharia Elétrica foi criado para atender à crescente demanda existente na área
elétrica e o que se pretende com a sua implantação é dotar o mercado de profissionais com
formação sólida na área elétrica. Profissionais que estejam efetivamente aptos a trabalhar nas
empresas de energia elétrica, que tenham uma visão sistêmica e que possuam habilidades para
acompanhar a evolução tecnológica das áreas.
As atividades didáticas do curso incluem aulas expositivas, exercícios para fixação de conceitos,
trabalhos de pesquisa, estudos dirigidos, realização de experimentos com o auxílio de
instrumentos e kits educacionais, visitas técnicas e provas.
2.Atividades Complementares:
As Atividades Complementares dos cursos de Engenharia da FEA-FUMEC, exigidas pelo MEC,
através Resoluções CES/CNE 02, de 18/06/2007, e CES/CNE 03, de 02/07/07, foram
regulamentadas pela Resolução 002/2014 do Conselho de Cursos da FEA-FUMEC.
São Atividades Complementares dos Cursos de Engenharia da FEA-FUMEC aquelas realizadas
fora da matriz curricular, relacionadas no quadro das atividades complementares, anexo à
Resolução 002/2014. Elas são obrigatórias e devem ser cumpridas 220 (duzentos e vinte) horas,
no decorrer do curso, como requisito para colação de grau.
As Atividades Complementares desenvolvidas pelo aluno constarão do seu histórico escolar, com
a atribuição da carga horária, obedecendo-se o limite de horas, conforme estabelecido.
A validação de qualquer atividade desenvolvida pelo aluno, depende de prévia aprovação, que
ocorrerá após apresentação de requerimento com os comprovantes cabíveis, podendo ser
recusada, se o comprovante for considerado inadequado ou se o desempenho do aluno for
insatisfatório.
As Atividades Complementares devem ser realizadas em horário distinto daqueles das aulas e
demais atividades pedagógicas regulares do curso de graduação. Não são abonadas faltas de
alunos que se ausentam de suas atividades pedagógicas regulares para prática de atividades
complementares, sob qualquer pretexto.
Os discentes provenientes do ingresso por transferência interna, transferência externa ou
obtenção de novo título, devem abrir processo de aproveitamento das Atividades Complementares
realizadas antes de sua entrada nos cursos da FEA-FUMEC.
Os discentes provenientes de cursos de graduação de outras Instituições de Ensino que
ingressarem nos cursos da FEA-FUMEC, via vestibular, devem abrir processo de aprovação de
Atividades Complementares, anteriormente realizadas.
3.Representação gráfica de um perfil de formação:
A carga horária total do curso de 3680 horas será integralizada em cinco anos ou dez semestres
letivos. O curso será oferecido no período da noite.

Considerando a determinação das Diretrizes Curriculares de que todo o curso de Engenharia,
independente de sua modalidade, deve possuir em seu currículo um núcleo de conteúdos básicos,
um núcleo de conteúdos profissionalizantes e um núcleo de conteúdo específicos que
caracterizem a modalidade, as disciplinas da matriz curricular foram distribuídas de acordo com a
característica de seu conteúdo, conforme legenda a seguir:
PER

1º

2º

3º

DISCIPLINAS

Semanal

Semestral

Computação na Engenharia I

03

60

Geometria Analítica e Álgebra Linear

04

80

Introdução às Engenharias

02

40

Cálculo I

04

80

Química Geral

03

60

Comunicação e Expressão

02

40

18

360

Computação na Engenharia II

03

60

Física I

03

60

Ciência dos Materiais

03

60

Desenho Projetivo

03

60

Cálculo II

04

80

Cálculo Numérico

02

40

18

360

Mecânica Geral

03

60

Física II

03

60

Física Experimental

02

40

Estatística e Probabilidade

04

80

Cálculo III e Equações Diferenciais

04

80

Princípios de Eletrônica Digital

4º

5º

02

40

18

360

Eletrotécnica

02

40

Física III

02

40

Fenômenos de Transporte I

02

40

Introdução à Adm. de Empresas e Economia

02

40

Cálculo IV

04

80

Ciências do Ambiente

02

40

Circuitos Elétricos I

04

80

Metodologia e Técnicas de Pesquisa (EAD)

02

40

20

400

Eletromagnetismo

04

80

Medidas Elétricas

03

60

Circuitos Elétricos II

04

80

Eletrônica Digital I

04

80

Eletrônica Analógica I

04
19
03
03

80
380
60
60

Conversão Eletromecânica
Eletrônica Analógica II
6º

7º

CARGA HORÁRIA

Telecomunicações I

03

60

Sociologia

02

40

Engenharia de Segurança

02

40

Equipamentos Elétricos

03

60

16

320

Máquinas Elétricas

04

80

Sinais e Sistemas

03

60

Eletrônica Digital II

03

60

Telecomunicações II

04

80

Ondas e Linhas

03

60

Administração e Organização de Empresas

03

60

20

400

PER

8º

9º

CARGA HORÁRIA

DISCIPLINAS

Semanal

Semestral

Sistemas de Automação

04

80

Processamento Digital de Sinais

03

60

Eletrônica de Potência

04

80

Instrumentação e Controle

04

80

Acionamentos Elétricos

02

40

Engenharia Econômica

03

60

20

400

Projetos e Instalações Elétricas
Sistemas Elétricos Industriais
Trabalho Final de Curso I

05
04
02

100
80
40

Optativa

03

60

Optativa

03

60

Optativa

03

60

20

400

Supervisão de Estágio

02
02

40
40

Optativa

03

60

Optativa

03

60

Optativa

03

60

Optativa

03

60

Trabalho Final de Curso II

10º

16
320
Conforme Diretrizes Curriculares Nacionais, RESOLUÇÃO CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, o aluno deverá fazer estágio
curricular obrigatório. O Conselho de Cursos da FEA/FUMEC definiu o estágio curricular obrigatório com carga horária equivalente a
160 horas.

3.700 horas
120 horas
3.820 horas

Carga Horária das Disciplinas
Atividades Complementares
Carga Horária Total

Disciplinas Optativas
DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA

Noções Básicas de Libras*

04

80

Internet das Coisas

03

60

Comunicações Digitais (9ºperiodo)

03

60

Redes Locais e Internet (9ºperiodo)

03

60

Antenas e Propagação (9ºperiodo)

03

60

Comunicações Móveis (10º período)

03

60

Comunicações Ópticas e Via Satélite (10º período)

03

60

Rádio e TV (10º período)

03

60

Micro-ondas (10º período)

03

60

Materiais Elétricos, Eletrônicos, Ópticos e Magnéticos

03

60

Análise de Sistemas Elétricos (9ºperiodo)

03

60

Geração e Transmissão de Energia Elétrica (9ºperiodo)

03

60

Distribuição de Energia Elétrica (10º período)

03

60

Operação e Controle de Sistemas Elétricos (10º período)

03

60

Proteção de Sistemas Elétricos (10º período)

03

60

Gerenciamento de Energia (10º período)

03

60

*A disciplina de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais é ofertada como disciplina opcional, todos os semestres,
para todos os alunos que desejarem se matricular, em dias e horários compatíveis com o horário das aulas do
Curso, dentro do número de vagas disponíveis.

4.Perfil do Egresso:
O futuro Engenheiro Eletricista não pode mais se satisfazer em estar apto a desenvolver suas
atividades com conceitos bem fundamentados para o exercício da profissão. Este engenheiro
não só se limitara a aplicação de conceitos tecnicamente corretos, terá que ir além.
O mercado exige um Engenheiro Eletricista altamente qualificado, com visão de mercado e ser
capaz de coordenar informações, pessoas e também interpretar dinamicamente a realidade.
A FEA.FUMEC pretende formar profissional, na área de Engenharia Elétrica, que tenha:
domínio dos conceitos fundamentais indispensáveis ao exercício da profissão e capacidade
para buscar continua atualização e aperfeiçoamento; formação abrangente as diversas áreas.
 Aplicar os conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à
prática da engenharia elétrica; Identificar, formular e resolver problemas de engenharia
elétrica;
 Planejar, conceber, especificar, projetar sistemas de geração, distribuição, residenciais,
comerciais e industriais;
 Planejar, conceber, especificar, projetar sistemas de comunicações e transmissão de
voz, dados e imagem, bem como modelar e dimensionar os canais físicos de
comunicações, modulações e potências envolvidas;
 Analisar e avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia;
 Realizar testes de aceitação e inspeção em equipamentos e sistemas elétricos;
 Fiscalizar, executar vistorias e perícias, emitir laudos técnicos e estudos de modelagem
e de viabilidade técnica de sistemas elétricos;
 Supervisionar e avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas e
equipamentos elétricos;
 Realizar pesquisa e participar como agente no desenvolvimento de novas ferramentas,
técnicas e tecnologias;
 Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral
e gráfica; Atuar em equipes multidisciplinares;
 Compreender e aplicar a ética e a responsabilidade profissional;
 Avaliar o impacto das atividades da engenharia elétrica no contexto social e ambiental;
 Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional, desenvolvendo
habilidades para acompanhar a evolução tecnológica da área.
O profissional com graduação em Engenharia de Elétrica encontra um mercado maduro em
crescimento continuo em função da permanente demanda de energia tão necessária ao
permanente desenvolvimento da nação.
5.Forma de Acesso ao Curso:
O ingresso do aluno na Universidade FUMEC dar-se-á por: Processo Seletivo, Transferência e
Obtenção de Novo Título.
• Processo Seletivo:
O processo seletivo tem por objetivo classificar candidatos, no limite das vagas fixadas para
cada curso; para os cursos de Graduação e Superiores de Tecnologia é aberto a candidatos
que tenham concluído o ensino médio ou equivalente; o edital contendo o disposto na Portaria
Normativa n.º 40, de 12 de dezembro de 2007, art. 32, § 3º e explicitando as cláusulas que o
regem é publicado pela Reitoria; realizado o primeiro processo seletivo e havendo vagas
remanescentes, poderá ser promovido novo processo seletivo; serão divulgadas informações
detalhadas e atualizadas sobre os cursos da Universidade anteriormente á realização de
processo seletivo.
• Transferência:
A Universidade, no limite das vagas existentes para cada curso, mediante processo seletivo,
pode aceitar transferência de alunos provenientes de curso idêntico ou afim, reconhecido ou
autorizado, mantido por instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras, feitas as
necessárias adaptações curriculares, conforme normas fixadas pelo Conselho Universitário,
obedecida a legislação pertinente. A Universidade proporciona ao aluno transferido orientação

e aconselhamento, esclarecendo convenientemente diferenças curriculares e de conteúdo e
as adaptações a que se sujeitará na continuação dos estudos. A transferência de aluno para a
Universidade é realizada diretamente entre as instituições de ensino superior, dependendo de
requerimento do interessado, formalmente apresentado, em época estabelecida no calendário
acadêmico, à Seção de Ensino da respectiva Faculdade.
• Obtenção de Novo Título:
A Universidade, no limite das vagas existentes para cada curso, mediante processo seletivo, pode
aceitar matrícula de portadores de diploma de curso superior, conforme normas fixadas pelo
Conselho Universitário. Podem ser utilizadas nessa forma de ingresso as vagas remanescentes
de processos seletivos, assim como aquelas surgidas no andamento dos diversos cursos
oferecidos.
• Aproveitamento de Estudos
A requerimento do interessado, mediante o exame de cada caso, a Universidade pode promover o
aproveitamento de estudos idênticos, afins ou equivalentes. O exame da possibilidade de serem
aproveitados os estudos realizados faz-se em termos de qualidade e de densidade, tomando-se o
programa da disciplina para o exame da qualidade e sua duração para o exame da densidade,
conforme norma fixada pelo Conselho de Cursos da respectiva Faculdade. No aproveitamento de
estudos realizados em curso superior, pode haver processo de adaptação, na forma adotada no
item transferência. A adaptação de estudos, para efeito de dispensa de disciplina é realizada sob
a supervisão e orientação do respectivo professor.
6.Sistema de Avaliação do Projeto do Curso:
O curso de Engenharia Biomédica da FEA-FUMEC está estruturado de forma a atender às
Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia. Na sua Matriz Curricular, constam
disciplinas que atendem plenamente aos núcleos de conteúdos básicos, de conteúdos
profissionalizantes e de conteúdos específicos.
As disciplinas dos núcleos de conteúdos específicos estão estruturadas em 03 (três) eixos
pedagógicos, que caracterizam a Engenharia e a Biomedicina, garantindo o desenvolvimento das
competências e habilidades definidas no Projeto Pedagógico. As suas avaliações servem de
indicativo da adequada construção do perfil do egresso.
As disciplinas de conteúdos básico incluem componentes pedagógicos de formação gerencial,
permitindo ao acadêmico desenvolver habilidades para se comunicar eficientemente e atuar em
equipes multidisciplinares, com ética e a responsabilidade profissional, ciente do impacto das
atividades da engenharia biomédica no contexto social e ambiental.
Completam a formação profissional do acadêmico o Projeto Integrado (PIn) e o Trabalho Final de
Curso (TFC), desenvolvidos ao longo dos últimos semestres do curso, que propiciam uma
vivência em diagnóstico e projeto de telecomunicações, além de permitirem verificar se as
competências e habilidades adquiridas ao longo do curso estão alinhadas com o previsto no
Projeto Pedagógico.
A fim de fortalecer a missão da Universidade FUMEC, foi criado o Programa de Avaliação
Institucional que, em 2004, abrangeu, conjuntamente, todas as Faculdades que compõem a
Universidade FUMEC. Estruturado e orientado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), por
esse programa, instrumento de diagnóstico, pretende-se o foco de análise, dos vários aspectos da
vida universitária, a partir do seu dia-a-dia.
Para assegurar maior confiabilidade aos resultados, a Universidade FUMEC se propôs envolver
sempre mais, no processo, a comunidade acadêmica. Alunos, professores e técnicos
administrativos participam da produção dos dados, da discussão dos resultados e da implantação
das mudanças.
A Avaliação Institucional disponibiliza indicadores sobre as condições e recursos existentes nos
vários níveis (Universidade, Faculdade e Curso), que incluem:
- Qualidade de ensino (Professores, Coordenador de Curso, Coordenadores de Núcleo);
- Infraestrutura (Biblioteca, Laboratórios, Salas de Aula, Instalações Sanitárias);

- Qualidade de serviços dos setores (Biblioteca, Seção de Ensino, Tesouraria, Cantina,
Copiadora, Setor de Integração Acadêmico Profissional);
A CPA gera um relatório que apresenta a análise das zonas de tolerância para a qualidade de
serviço FUMEC, com base em patamares aceitáveis e desejados de atitudes e intenções
comportamentais dos alunos, professores e funcionários (técnico-administrativos). Ele permite
traçar padrões de comparação do nível adequado de serviço e apresenta um quadro comparativo
do desempenho de faculdades e cursos que servem de guia para estabelecimento de prioridades
para a melhoria da qualidade dos serviços prestados. Procedimentos de controle e
acompanhamento adicionais são sugeridos para os novos conhecimentos levantados.
A Avaliação do Projeto do Curso também é objeto de reuniões da Diretoria Acadêmica com o
Coordenador de Curso e das reuniões dos Núcleos de disciplinas. Questões relativas à ementa,
ao conteúdo programático, critérios de avaliação e bibliografia são debatidas e provocaram várias
evoluções da matriz curricular.
7.Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem:
A avaliação do desempenho escolar, em cada disciplina, terá por base o sistema de notas em
valores inteiros, numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
O aproveitamento escolar será representado por uma Nota resultante da soma das notas obtidas
em 3 (três) etapas denominadas 1ª, 2ª e 3ª Avaliação somando 90 pontos, aos quais devem ser
acrescidos 10 pontos relativos à atividade autoinstrucional. Estes 10 pontos podem ser
distribuídos nas três avaliações citadas:
1ª Avaliação ................... Valor:
2ª Avaliação ................... Valor:
3ª Avaliação ................... Valor:
Atividade autoinstrucional.... Valor:
Total
Valor:

30 pontos;
30 pontos;
30 pontos;
10 pontos;
100 pontos.

Determinadas disciplinas poderão ter critérios diferenciados de avaliação, desde que aprovados
pelos colegiados de cursos, e divulgados previamente para os alunos.
Será considerado aprovado o aluno que tiver obtido 60 (sessenta) pontos em cada disciplina, com
a respectiva frequência mínima de 75% (setenta e cinco pontos percentuais).
O aluno que obtiver, somadas as 03 (três) Avaliações e os pontos da atividade autoinstrucional,
valor inferior a 60 (sessenta) pontos ou tiver perdido 01 (uma) das 03 (três) Avaliações, será
submetido a um Exame Especial, que obedecerá aos seguintes critérios:
O aluno que compareceu às 03 (três) Avaliações e não atingiu, na soma destas com os pontos
obtidos na atividade autoinstrucional, valor igual ou superior a 60 (sessenta) pontos, mas obteve
na soma das duas maiores notas, acrescidas dos pontos obtidos na atividade autoinstrucional,
valor igual ou superior a 30 (trinta) pontos, poderá fazer o Exame Especial, o qual terá valor de 30
pontos e substituirá a menor nota dentre as três iniciais. Dessa forma, os pontos adquiridos na
atividade autoinstrucional ficam preservados.
O aluno que não compareceu a uma ou duas das 03 (três) Avaliações e cuja soma dos pontos
obtidos (incluídos aqueles da atividade autoinstrucional) for igual ou superior a 30 pontos, poderá
fazer o Exame Especial, com valor igual a 30 pontos.
Após a aplicação do Exame Especial, será considerado aprovado o aluno que tiver obtido 60
(sessenta) pontos em cada disciplina e a frequência mínima de 75%.
Entende-se por Avaliação a realização de provas ou testes, práticas de laboratórios e/ou outras
atividades congêneres, de acordo com os critérios definidos pelo Professor Coordenador da
Disciplina.

8.Trabalho de Conclusão de Curso:
Todos os alunos dos cursos de graduação em engenharia desenvolvem, como atividade de
síntese e integração de conhecimento, um Trabalho Final de Curso, que é uma obrigatoriedade do
currículo dos cursos de Engenharia, para fins de recebimento do título de Engenheiro, conforme
Resolução CNE/CES 11, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação
do MEC.
O Trabalho Final de Curso consiste em um trabalho orientado de síntese e integração dos
conhecimentos adquiridos ao longo do curso, nas áreas de conhecimento específico do Curso de
Engenharia, sobre as competências estabelecidas no título que lhe será conferido.
O Trabalho Final de Curso versa sobre a aplicação do conhecimento específico do Curso de
Engenharia na solução de problemas perante situações reais.
O Trabalho Final de Curso é precedido de um trabalho de Levantamento de Dados, Pesquisa
Bibliográfica, Projeções e Diagnóstico – desenvolvido na disciplina Projeto Integrado (PIn).
Na disciplina Trabalho Final Curso (TFC), o acadêmico faz a Caracterização do Problema, a
Conceituação Teórica e o Desenvolvimento da Solução de Engenharia.
Na disciplina TFC, o aluno faz a apresentação do trabalho perante uma Banca Examinadora.
O aluno só poderá iniciar as atividades para concluir o seu projeto de TFC, caso esteja
matriculado no último semestre do curso, com previsão de formatura.
O Trabalho Final de Curso tem a função de:
I. Inter-relacionar as disciplinas do currículo, proporcionando ao aluno a possibilidade de
sintetizar e integrar seus conhecimentos;
II. Fortalecer a articulação da teoria com a prática;
III. Promover maior associação entre os conceitos adquiridos, adequando-os à legislação
em vigor, e adotando enfoques contemporâneos;
IV. Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva autonomia
profissional e intelectual do aluno em perceber e identificar soluções para os problemas
ou para as deficiências identificadas;
V. Estimular a produção científica;
VII. Promover a reflexão sobre alternativas de atividades que possam surgir a partir da
escolha de atuação profissional;
VIII. Buscar a atualização contínua nas áreas de conhecimento;
IX. Buscar a flexibilidade curricular que atenda à diversidade de tendências, áreas de
conhecimento e necessidades sociais;
X. Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e
ambiental; XI. Compreender e aplicar a ética e responsabilidades
profissionais.
O Trabalho Final de Curso tem, como objetivos específicos, demonstrar o grau de competência do
aluno quanto a:
I. Abordagem científica de um tema, tanto no conteúdo quanto na metodologia de trabalho;
II. Capacidade de localização, seleção e consulta a fontes de informação e, em especial, de
bibliografia especializada;
III. Capacidade de trabalho em equipe;
IV. Articulação e aplicação dos conhecimentos e conteúdos adquiridos no curso, com
formulação de soluções apropriadas para um problema apresentado;
V. Capacidade de comunicação dos resultados, na forma dissertativa e oral;
VI. Relevância das soluções, sintonizadas com as necessidades da comunidade.
Com o Trabalho Final de Curso busca-se, além de graduar profissionais com uma formação
consistente e adequada, habilitá-lo para o exercício profissional, com postura crítica, participativa
e um e um comportamento ético, humano e socialmente compromissado, com um senso
investigativo e pesquisador.

9.Estágio Curricular:
O Estágio Supervisionado compõe o conjunto de atividades regidas pela Resolução 004/2014, do
Colegiado de Cursos da FEA-FUMEC.
O Estágio é uma atividade obrigatória e parte integrante do Currículo Pleno dos cursos da FEAFUMEC, desenvolvido no ambiente de trabalho, que objetiva proporcionar ao aluno uma
oportunidade de participar diretamente do desenvolvimento de serviços técnicos de cada área de
atuação, observando e aplicando conhecimentos adquiridos durante seu curso de graduação.
O Estágio poderá ser Obrigatório (atividade curricular obrigatória, desenvolvido com a devida e
eficaz supervisão por parte da faculdade, podendo ser cadastrado como estágio supervisionado,
devendo totalizar carga horária mínima de 320 horas para os cursos de Engenharia) ou Não
Obrigatório (atividade extracurricular opcional, desenvolvido com o conhecimento da Faculdade,
com atividades profissionais relacionadas com o Curso, podendo ser cadastrado como atividade
complementar, até um máximo de 120 horas, com relatório do Supervisor do estudante, na
empresa, e com declaração da empresa).
Através do Setor de Integração Acadêmico Profissional - SIAP, a FEA-FUMEC atua na captação
de estágios e firma convênios com as empresas e instituições que proporcionam a prática da
aprendizagem e as oportunidades de empregos para os seus acadêmicos.
As disciplinas Supervisão de Estágio I e II são partes integrantes da Matriz Curricular dos cursos
de Engenharia da FEA-FUMEC e estão vinculadas aos estágios.
Numa primeira etapa, na disciplina Supervisão de Estágio I, os acadêmicos recebem orientação e
supervisão quanto à elaboração de currículo, postura profissional, regulamentação e elaboração
do relatório do Estágio. Na disciplina Supervisão de Estágio II, o professor orienta e avalia o
estágio de cada um dos seus acadêmicos, com base em uma apresentação oral e no Relatório de
Estágio Supervisionado, conforme requerido na Lei Nº. 11.788/2008.

CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA
1.Perfil do Curso:
O objetivo do Curso de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia e Arquitetura da
Universidade FUMEC (FEA-FUMEC) é dotar o mercado de trabalho de engenheiros capazes
de atuar com segurança e conhecimento amplo nas áreas relacionadas ao campo do projeto,
na construção, operação e na manutenção dos mais diversos tipos de maquinas mecânicas
da atualidade. O curso de Engenharia Mecânica está sendo criado para atender à grande
demanda existente na área de industrial de última geração sendo um mercado em franca
expansão. O que se pretende com a sua implantação é dotar o mercado de profissionais com
formação sólida nesta área. Profissionais que estejam efetivamente aptos a trabalhar nas
empresas modernas, buscando a interação das diversas áreas para aperfeiçoar resultados.
Em maior ou menor grau, os conhecimentos da Engenharia Mecânica compõem o
conhecimento de todas as engenharias. As atividades didáticas do curso incluem aulas
expositivas, exercícios para fixação de conceitos, trabalhos de pesquisa, estudos dirigidos,
realização de experimentos com o auxílio de instrumentos, visitas técnicas e provas.
Operacionalmente, o curso objetiva formar o profissional com domínio de conhecimentos
científicos e tecnológicos nas áreas Técnicas, de Relações Humanas, e de Gestão
Empresarial, capacitando-o a analisar informações e dados, formular hipóteses, estabelecer
relações que possibilitem solucionar problemas, desenvolver técnicas e processos de trabalho
que contribuam significativamente para a melhoria da qualidade dos produtos e serviços
oferecidos.
Para atender às necessidades do mercado faz-se necessário estar sempre implementando a
flexibilização, a interdisciplinaridade, a contextualização e a atualização permanente do curso
e da sua Matriz Curricular. O objetivo do Curso de Engenharia Mecânica é propiciar uma
formação contemplando os conceitos básicos das várias áreas afeitas à Engenharia, com
uma formação sólida em Matemática, Física e Computação. Mais especificamente, deverá
formar fortemente o aluno em todas as áreas requeridas para uma prática competente como
engenheiro mecânico: análise estrutural, projeto e construção de maquinas, propulsão,
sistemas diversos de geração de energia, manutenção, dentre outras. Consequentemente, o
engenheiro mecânico assim formado poderá atuar na concepção, fabricação e manutenção
de maquinas operatrizes, automotivas, ferroviárias, geradores eólicos, todas de pequeno,
médio e de grande porte, civis e militares, e também no planejamento e gestão em empresas
ligadas ao setor.
2.Atividades Complementares:
As Atividades Complementares dos cursos de Engenharia da FEA-FUMEC, exigidas pelo
MEC, através Resoluções CES/CNE 02, de 18/06/2007, e CES/CNE 03, de 02/07/07, foram
regulamentadas pela Resolução 002/2007 do Colegiado de Cursos da FEA-FUMEC.
São Atividades Complementares dos Cursos de Engenharia da FEA-FUMEC aquelas
realizadas fora da matriz curricular, relacionadas no quadro das atividades complementares,
anexo à Resolução 002/2007. Elas são obrigatórias e devem ser cumpridas 220 (duzentas e
vinte) horas,
no decorrer do curso, como requisito para colação de grau.
As Atividades Complementares desenvolvidas pelo aluno constarão do seu histórico escolar,
com a atribuição da carga horária, obedecendo-se o limite de horas, conforme estabelecido.
A validação de qualquer atividade desenvolvida pelo aluno, depende de prévia aprovação,

que ocorrerá após apresentação de requerimento com os comprovantes cabíveis, podendo
ser recusada, se o comprovante for considerado inadequado ou se o desempenho do aluno
for insatisfatório.
As Atividades Complementares devem ser realizadas em horário distinto daqueles das aulas
e demais atividades pedagógicas regulares do curso de graduação. Não são abonadas faltas
de alunos que se ausentam de suas atividades pedagógicas regulares para prática de
atividades complementares, sob qualquer pretexto.
Os discentes provenientes do ingresso por transferência interna, transferência externa ou
obtenção de novo título, devem abrir processo de aproveitamento das Atividades
Complementares realizadas antes de sua entrada nos cursos da FEA-FUMEC.
Os discentes provenientes de cursos de graduação de outras Instituições de Ensino que
ingressarem nos cursos da FEA-FUMEC, via vestibular, devem abrir processo de aprovação
de Atividades Complementares, anteriormente realizadas.
3.Representação gráfica de um perfil de formação:
PER

1º

2º

3º

4º

5º

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA
Semanal

Semestral

Cálculo I

4

80

Geometria Analítica/Álgebra Linear

4

80

Computação na Engenharia I

3

60

Introdução às Engenharias

2

40

Química Geral

3

60

Comunicação e Expressão

2

40

18

360

Cálculo II

4

80

Física I

3

60

Cálculo Numérico

2

40

Sociologia (EAD)

2

40

Introdução aos Sistemas Automotivos

3

60

Desenho Mecânico (CAD)

4

80

Cálculo III e Equações Diferenciais

18
4

360
80

Física II

3

60

Física Experimental

2

40

Estatística e Probabilidade

4

80

Mecânica Geral

3

60

Ciências do Ambiente

2

40

Física III

18
2

360
40

Fenômenos de Transporte I

2

40

Introdução à Economia e Administração de Empresas

2

40

Eletrotécnica (Eletricidade Aplicada/Circuitos)

2

40

Metodologia e Técnicas de Pesquisa (EAD)

2

40

Ciências dos Materiais

3

60

Metrologia

3

60

Cálculo IV

4

80

Dinâmica

20
4

400
80

Fenômenos de Transporte III

3

60

Termodinâmica

4

80

Análise Estrutural

3

60

PER

6º

7º

CARGA HORÁRIA

DISCIPLINAS

Semanal

Semestral

Materiais para Construção Mecânica

3

60

Mecânica dos Sólidos

3

60

Transferência de Calor
Processos de fabricação mecânica

20
4
3

400
80
60

Resistência dos Materiais

4

80

Máquinas de Fluxo e Sistemas Hidráulicos

4

80

Modelagem de Sistemas Dinâmicos

4

80

19

380

Dinâmica das máquinas

04

80

Usinagem

03

60

Sistemas Térmicos I

04

80

Projeto de sistemas de controle

04

80

Laboratório de fluidos e térmica

02

40

Eletrônica

02

40

19

380

4

80

Vibrações de Sistemas Mecânicos

8º

Projetos de Elementos de Máquinas

4

80

Manutenção Mecânica

3

60

Sistemas Térmicos II

2

40

Soldagem

3

60

OPTATIVA I

3

60

19

380

2
3
4

40
60
80

Trabalho Final de Curso I
Elementos Finitos Aplicados
Sistemas de Automação
9º

Projetos Industriais

3

60

Projetos Mecânicos

3

60

OPTATIVA II

Supervisão de Estágio

10º

3

60

18

360

2

40

Trabalho de Conclusão de Curso II

2

40

Filosofia e Ética (EAD)

2

40

Engenharia Econômica

3

60

OPTATIVA III

2

40

OPTATIVA IV

3

60

18

360

Carga Horária das Disciplinas
Atividades Complementares
Carga Horária Total

3.740 horas
120 horas
3.860 horas

Disciplinas Optativas
DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA

Noções Básicas de Libras*

04

80

Aerodinâmica

04

80

03

60

Equipamentos de Processo: Vasos de Pressão e Tanques de
Armazenamento

Usinas de Etanol e Biodíesel

06

120

Fundamentos de aeronaves

03

60

Cargas estruturais aeronáuticas

04

80

Estruturas Aeronáuticas

04

80

Estruturas Metálicas

04

80

Topografia I

03

60

Engenharia da corrosão

02

40

Direito Empresarial

03

60

Administração e Organização de Empresas

03

60

Engenharia e Gestão da Qualidade

02

40

Aquisição e Logística

02

40

Empreendedorismo e Planos de Negócio

02

40

Computação na Engenharia II

03

60

Ergonomia, Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho

02

40

Empreendedorismo e Inovação

02

40

Impactos Ambientais e Análise de Risco

04

80

Legislações e Políticas Ambientais

04

80

Análise de Investimento e Contabilidade Gerencial

03

60

Marketing de Produtos e Serviços

03

60

Programação de computadores

03

60

MATLAB aplicado à engenharia

03

60

Modelos e maquetes tridimensionais

03

60

Controle Estatístico da Qualidade

02

40

Motores a reação

04

80

Modelagem tridimensional

03

60

4.Perfil do Egresso:
O perfil do graduado pelo Curso de Engenharia Mecânica deverá contemplar as seguintes
competências e habilidades:
 Atuar no projeto, na manutenção de maquinas diversas e no gerenciamento de
atividades mecânicas de equipamentos diversos;
 Ser responsável pelo processo de manutenção, que envolve a realização de
reparos e inspeções periódicas em sistemas e componentes mecânicos;
 Coordenar e supervisionar equipes de trabalho, realizar estudos de viabilidade
técnico-econômica, executar e fiscalizar obras e serviços técnicos;
 Efetuar vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres.
Adicionalmente, foram adotados os seguintes requisitos específicos de formação:
capacidade para a compreensão dos fenômenos físicos e sua intervenção nos
sistemas de Engenharia. formação generalista, em oposição a uma formação
especializada, de modo que o egresso estará apto a desempenhar as funções de
Engenheiro em diversos setores da indústria, não exclusivamente do setor mecânico.
 capacidade de comunicação oral e escrita, em Português.



Característica particularmente valorizada do perfil do egresso é capacidade de promover
inovações tecnológicas em produtos, processos e serviços na área de Engenharia Mecânica.
Diversos estudos realizados por órgãos governamentais evidenciam que se, por um lado, a
produção científica brasileira, representada por artigos publicados em periódicos indexados, hoje
corresponde a aproximadamente 2% da produção mundial, os índices referentes à propriedade

industrial, especialmente em termos de registros de patentes, são muito mais modestos. Este fato
coloca o Brasil em desvantagem, em virtude do pagamento de royalties a empresas de outros
países, e diminui significativamente a competitividade dos produtos brasileiros no mercado
internacional.
Foi considerado, também, o que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Engenharia, por meio da resolução CNE nº 11 de 11/03/2002:
“Art. 3º O Curso de Graduação em Engenharia tem 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”.
5.Forma de Acesso ao Curso:
Vestibular:
O ingresso nos cursos de graduação da Universidade FUMEC efetua-se, normalmente,
através de classificação em processo seletivo. O Processo Seletivo/Vestibular é válido somente
para o período a que se destina.
Reopção de Curso:
Alunos de outros cursos da Universidade FUMEC, interessados em transferir-se para outro
curso, providenciam documentação necessária (documentação pessoal, histórico escolar e planos
de ensino) e preenchem um requerimento na seção de ensino. O processo seletivo é realizado
seguindo critérios estabelecidos pela instituição.
Transferência Externa:
Alunos de outras instituições interessados em transferir-se para a Universidade FUMEC
providenciam documentação necessária (documentação pessoal, histórico escolar e planos de
ensino) e preenchem uma ficha de inscrição na seção de ensino. O processo seletivo é realizado
seguindo critérios estabelecidos pela instituição.
Obtenção de Novo Título:
Os alunos já formados interessados em obter um novo título providenciam documentação
necessária (documentação pessoal, histórico escolar e planos de ensino) e preenchem uma ficha
de inscrição na seção de ensino. O processo seletivo é realizado seguindo critérios estabelecidos
pela instituição.
Aproveitamento de Estudos
A requerimento do interessado, mediante o exame de cada caso, a Universidade pode
promover o aproveitamento de estudos idênticos, afins ou equivalentes. O exame da possibilidade
de serem aproveitados os estudos realizados faz-se em termos de qualidade e de densidade,
tomando-se o programa da disciplina para o exame da qualidade e sua duração para o exame da
densidade, conforme norma fixada pelo Colegiado de Cursos da respectiva Faculdade. No
aproveitamento de estudos realizados em curso superior, pode haver processo de adaptação, na
forma adotada no item transferência. A adaptação de estudos, para efeito de dispensa de
disciplina é realizada sob a supervisão e orientação do respectivo professor.
6.Sistema de Avaliação do Projeto do Curso:
O curso de Engenharia Mecânica da FEA-FUMEC está estruturado de forma a atender às
Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia. Na sua Matriz Curricular, constam
disciplinas que atendem plenamente aos núcleos de conteúdos básicos, de conteúdos
profissionalizantes e de conteúdos específicos. As disciplinas de conteúdo básico incluem
componentes pedagógicos de formação gerencial, permitindo ao acadêmico desenvolver

habilidades para se comunicar eficientemente e atuar em equipes multidisciplinares, com ética e a
responsabilidade profissional, ciente do impacto das atividades da engenharia mecânica no
contexto social e ambiental;
Completam a formação profissional do acadêmico o Projeto Integrado (PIn) e o Trabalho Final de
Curso (TFC), desenvolvidos ao longo dos últimos semestres do curso, que propiciam uma
vivência em diagnóstico e projeto de telecomunicações, além de permitirem verificar se as
competências e habilidades adquiridas ao longo do curso estão alinhadas com o previsto no
Projeto Pedagógico.
A fim de fortalecer a missão da Universidade FUMEC, foi criado o Programa de Avaliação
Institucional que, em 2004, abrangeu, conjuntamente, todas as Faculdades que compõem a
Universidade FUMEC. Estruturado e orientado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), por
esse programa, instrumento de diagnóstico, pretende-se o foco de análise, dos vários aspectos da
vida universitária, a partir do seu dia-a-dia. Para assegurar maior confiabilidade aos resultados, a
Universidade FUMEC se propôs envolver sempre mais, no processo, a comunidade acadêmica.
Alunos, professores e técnicos administrativos participam da produção dos dados, da discussão
dos resultados e da implantação das mudanças.
A Avaliação Institucional disponibiliza indicadores sobre as condições e recursos existentes nos
vários níveis (Universidade, Faculdade e Curso), que incluem:
• Qualidade de ensino (Professores, Coordenador de Curso, Coordenadores de Núcleo);
Infraestrutura (Biblioteca, Laboratórios, Salas de Aula, Instalações Sanitárias);
• Qualidade de serviços dos setores (Biblioteca, Seção de Ensino, Tesouraria, Cantina,
Copiadora, Setor de Integração Acadêmico Profissional).
A CPA gera um relatório que apresenta a análise das zonas de tolerância para a qualidade de
serviço FUMEC, com base em patamares aceitáveis e desejados de atitudes e intenções
comportamentais dos alunos, professores e funcionários (técnico-administrativos). Ele permite
traçar padrões de comparação do nível adequado de serviço e apresenta um quadro comparativo
do desempenho de faculdades e cursos que servem de guia para estabelecimento de prioridades
para a melhoria da qualidade dos serviços prestados. Procedimentos de controle e
acompanhamento adicionais são sugeridos para os novos conhecimentos levantados.
A Avaliação do Projeto do Curso também é objeto de reuniões da Diretoria Acadêmica com o
Coordenador de Curso e das reuniões dos Núcleos de disciplinas. Questões relativas à ementa,
ao conteúdo programático, critérios de avaliação e bibliografia são debatidas e provocaram várias
evoluções da matriz curricular.
7.Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem:
A avaliação do desempenho escolar será feita por disciplina abrangendo os
aspectos: I. - Assiduidade (frequência);
II.- Aproveitamento (nota, conceito), ambos eliminatórios por si mesmos.
A avaliação do desempenho escolar, em cada disciplina, tem por base o sistema de notas em
valores inteiros, numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
O aproveitamento escolar é representado por uma Nota resultante da soma das notas obtidas em
atividades de avaliação e atividades autoinstrucionais, (exercícios ou trabalhos), dividida em
etapas denominadas:
1ª Avaliação ................................ Valor : 30 pontos;
2ª Avaliação ................................ Valor : 30 pontos;
3ª Avaliação ................................ Valor : 30 pontos;
Atividade autoinstrucional.................. Valor :
10 pontos.
Total .......................................
Valor : 100 pontos

Determinadas disciplinas poderão ter critérios diferenciados de avaliação, desde que aprovados
pelo Colegiado de Cursos, e divulgados previamente para os alunos.
A aprovação é por disciplina e é considerado aprovado o aluno que tiver obtido 60 (sessenta)
pontos, com a respectiva frequência mínima de 75% (setenta e cinco pontos percentuais) da
carga horária.
O aluno que obteve na soma das avaliações e atividades autoinstrucionais valor inferior a 60
(sessenta) pontos, mas cuja soma das duas maiores notas valor igual ou superior a 27 (vinte sete)
pontos, ou tiver perdido 01 (uma) das 03 (três) avaliações, poderá fazer o Exame Especial, o qual
terá valor de 30 pontos.
8.Trabalho de conclusão de Curso
Todos os alunos dos cursos de graduação em engenharia desenvolvem, como atividade de
síntese e integração de conhecimento, um Trabalho Final de Curso, que é uma obrigatoriedade do
currículo dos cursos de Engenharia para fins de recebimento do título de Engenheiro, conforme
Resolução CNE/CES 11, de 11/03/2002, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional
de Educação do MEC.
O Trabalho Final de Curso consiste em um trabalho orientado de síntese e integração dos
conhecimentos adquiridos ao longo do curso, nas áreas de conhecimento específico do Curso de
Engenharia, sobre as competências estabelecidas no título que lhe será conferido. O Trabalho
Final de Curso versa sobre a aplicação do conhecimento específico do Curso de Engenharia na
solução de problemas perante situações reais e é precedido de um trabalho de Levantamento de
Dados, Pesquisa Bibliográfica, Projeções e Diagnóstico – desenvolvido na disciplina Projeto
Integrado (PIn).
Na disciplina Trabalho Final Curso (TFC), o acadêmico faz a Caracterização do Problema, a
Conceituação Teórica e o Desenvolvimento da Solução de Engenharia. Em ambas as disciplinas,
PIn e TFC, o aluno faz a apresentação do trabalho perante uma Banca Examinadora.
O aluno só poderá iniciar as atividades para concluir o seu projeto de TFC, caso esteja
matriculado no último semestre do curso, com previsão de formatura.
O Trabalho Final de Curso tem a função de:
I. Inter-relacionar as disciplinas do currículo, proporcionando ao aluno a possibilidade de
sintetizar e integrar seus conhecimentos;
II. Fortalecer a articulação da teoria com a prática;
III. Promover maior associação entre os conceitos adquiridos, adequando-os à legislação em
vigor, e adotando enfoques contemporâneos;
IV. Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva autonomia
profissional e intelectual do aluno em perceber e identificar soluções para os problemas
ou para as deficiências identificadas;
V. Estimular a produção científica;
VII. Promover a reflexão sobre alternativas de atividades que possam surgir a partir da escolha
de atuação profissional;
VIII. Buscar a atualização contínua nas áreas de conhecimento;
IX. Buscar a flexibilidade curricular que atenda à diversidade de tendências, áreas de
conhecimento e necessidades sociais;
X. Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental;
XI. Compreender e aplicar a ética e responsabilidades profissionais.
O Trabalho Final de Curso tem como objetivos específicos, demonstrar o grau de competência do
aluno quanto a:

VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.

Abordagem científica de um tema, tanto no conteúdo quanto na metodologia de trabalho;
Capacidade de localização, seleção e consulta a fontes de informação e, em especial, de
bibliografia especializada;
Capacidade de trabalho em equipe;
Articulação e aplicação dos conhecimentos e conteúdos adquiridos no curso, com
formulação de soluções apropriadas para um problema apresentado;
Capacidade de comunicação dos resultados, na forma dissertativa e oral;
Relevância das soluções, sintonizadas com as necessidades da comunidade.

Com o Trabalho Final de Curso busca-se, além de graduar profissionais com uma formação
consistente e adequada, habilitá-lo para o exercício profissional, com postura crítica, participativa
e um comportamento ético, humano e socialmente compromissado, com um senso investigativo e
pesquisador.

9.Estágio Curricular
O Estágio Supervisionado é uma atividade obrigatória e parte integrante do Currículo Pleno dos
cursos da FEA-FUMEC, desenvolvido no ambiente de trabalho, que objetiva proporcionar ao
aluno uma oportunidade de participar diretamente do desenvolvimento de serviços técnicos de
cada área de atuação, observando e aplicando conhecimentos adquiridos durante seu curso de
graduação. O Estágio poderá ser Obrigatório (atividade curricular obrigatória, desenvolvido com a
devida e eficaz supervisão por parte da faculdade, podendo ser cadastrado como estágio
supervisionado, devendo totalizar carga horária mínima de 220 horas/aula para os cursos de
Engenharia) ou Não Obrigatório (atividade extracurricular opcional, desenvolvido com o
conhecimento da Faculdade, com atividades profissionais relacionadas com o Curso, podendo ser
cadastrado como atividade complementar, até um máximo de 192 horas, com relatório do
Supervisor do estudante na empresa e com declaração da empresa).
Através do Setor de Integração Acadêmico Profissional - SIAP, a FEA-FUMEC atua na captação
de estágios e firma convênios com as empresas e instituições que proporcionam a prática da
aprendizagem, as oportunidades de empregos para os seus acadêmicos.
As disciplinas Supervisão de Estágio I e II são partes integrantes da Matriz Curricular dos cursos
de Engenharia da FEA-FUMEC e estão vinculadas aos estágios. Numa primeira etapa, na
disciplina Supervisão de Estágio I, os acadêmicos recebem orientação e supervisão quanto à
elaboração de currículo, postura profissional, regulamentação e elaboração do relatório do
Estágio. Na disciplina Supervisão de Estágio II o professor orienta e avalia o estágio de cada um
dos seus acadêmicos, com base em uma apresentação oral e no Relatório de Estágio
Supervisionado, conforme requerido na Lei Nº. 11.788/2008.

CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL
1.Perfil do Curso:
Atualmente, o Engenheiro para ter sucesso em sua vida profissional não pode se limitar ao
desenvolvimento de atividades especializadas.
O mercado de trabalho exige um profissional que, além de desenvolver suas atividades
especializadas na área da Engenharia Civil corretamente, possua outras qualificações
consideradas extremamente importantes diante do cenário do mundo atual.
Saber lidar com as mudanças, a globalização, a gestão da informação e de tecnologias são hoje
atributos imprescindíveis para o êxito profissional.
A Faculdade de Engenharia e Arquitetura da FUMEC em seu curso de Engenharia de
Produção/Civil tem uma preocupação muito grande em moldar o aluno, através das disciplinas de
tomada de decisão de tal maneira que ele tenha competência para lidar com processos
mercadológicos e empresariais e objetivar as melhores garantias para êxito nos resultados.
O curso de Engenharia de Produção/Civil pretende ser um formador de profissionais capacitados
e preparados para exercer com êxito sua atividade profissional, considerando sempre as
Diretrizes estabelecidas pelo MEC.
A intensificação do conhecimento nos impele a redesenhar a engenharia civil dos novos tempos,
calcada na qualidade do processo, no investimento, na formação profissional, em conhecer o
homem em todas as suas potencialidades.
O Curso de Engenharia de Produção/Civil pretende ser esta resultante de interesses, objetivando
preparar os profissionais para este novo milênio.
As atividades didáticas do curso incluem aulas expositivas, exercícios para fixação de conceitos,
trabalhos de pesquisa, estudos dirigidos, visitas técnicas, atividades autoinstrucionais e provas.
Os laboratórios (Física / Eletricidade e Instalações Elétricas; Informática; Mecânica dos Fluidos e
Hidráulica; Topografia; Materiais de Construção; Química; Mecânica dos Solos; Saneamento
Ambiental) com equipamentos modernos, e toda a infraestrutura (Biblioteca, CPD, Salas de Aula,
Auditório) foram implantados para suportar as atividades didáticas específicas do curso, contando
com o serviço de monitoria.
Dentro desta visão sistêmica é necessário que estejamos sempre abertos para, fruto de
acompanhamento permanente do Coordenador do Curso, em conjunto com seu NDE (Núcleo
Docente Estruturante) avaliar e atualizar o PPC – Projeto Pedagógico do Curso zelando pela
integração curricular interdisciplinar e pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais –
DCN para os cursos de graduação cuidando então que questões e temáticas referentes aos
afrodescendentes e ainda que políticas de educação ambiental estejam incluídas em disciplinas e
atividades curriculares do curso, mantendo o currículo adaptado às inovações do mercado. Ainda
dentro desta ótica, tem-se como objetivo fundamental deste curso, que ele seja um constante
“laboratório de pesquisas” de modo que se possa, a todo momento, promover a simulação de
novos métodos e conceitos, sempre como respostas aos questionamentos levantados pela
comunidade da FEA (professores, alunos, ex-alunos, funcionários) fruto das avaliações
semestrais permanentes, com o objetivo de sua constante evolução.
2.Atividades Complementares:
As Atividades Complementares dos cursos de Engenharia da FEA-FUMEC, exigidas pelo MEC,
através Resoluções CES/CNE 02, de 18/06/2007, e CES/CNE 03, de 02/07/07, foram

regulamentadas pela Resolução 002/2014 do Conselho de Cursos da FEA-FUMEC.
São Atividades Complementares dos Cursos de Engenharia da FEA-FUMEC aquelas realizadas
fora da matriz curricular, relacionadas no quadro das atividades complementares, anexo à
Resolução 002/2014. Elas são obrigatórias e devem ser cumpridas 220 (duzentos e vinte) horas,
no decorrer do curso, como requisito para colação de grau.
As Atividades Complementares desenvolvidas pelo aluno constarão do seu histórico escolar, com
a atribuição da carga horária, obedecendo-se o limite de horas, conforme estabelecido.
A validação de qualquer atividade desenvolvida pelo aluno, depende de prévia aprovação, que
ocorrerá após apresentação de requerimento com os comprovantes cabíveis, podendo ser
recusada, se o comprovante for considerado inadequado ou se o desempenho do aluno for
insatisfatório.
As Atividades Complementares devem ser realizadas em horário distinto daqueles das aulas e
demais atividades pedagógicas regulares do curso de graduação. Não são abonadas faltas de
alunos que se ausentam de suas atividades pedagógicas regulares para prática de atividades
complementares, sob qualquer pretexto.
Os discentes provenientes do ingresso por transferência interna, transferência externa ou
obtenção de novo título, devem abrir processo de aproveitamento das Atividades
Complementares realizadas antes de sua entrada nos cursos da FEA-FUMEC.
Os discentes provenientes de cursos de graduação de outras Instituições de Ensino que
ingressarem nos cursos da FEA-FUMEC, via vestibular, devem abrir processo de aprovação de
Atividades Complementares, anteriormente realizadas.
3.Representação gráfica de um perfil de formação:
PER

1º

2º

DISCIPLINAS

Semanal

Semestral

Cálculo I

04

80

Geometria Analítica e Álgebra Linear

04

80

Computação na Engenharia I

03

60

Introdução às Engenharias

02

40

Química Geral

03

60

Comunicação e Expressão

02

40

18

360

Cálculo II

04

80

Física I

03

60

Desenho Projetivo

03

60

Cálculo Numérico

02

40

Topografia I

03

60

Ergonomia, Saúde Ocupacional e Seg. do Trabalho

3º

02

40

17

340

Cálculo III e Equações Diferenciais

04

80

Física II

03

60

Física Experimental

02

40

Estatística e Probabilidade

04

80

Mecânica Geral

03

60

Topografia II

4º

CARGA HORÁRIA

02

40

18

360

Física III

02

40

Fenômenos de Transportes

02

40

Introdução à Adm. de Empresas e Economia

02

40

PER

5º

6º

7º

8º

9º

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA
Semanal

Semestral

Eletrotécnica

02

40

Metodologia e Técnicas de Pesquisa (EAD)

02

40

Ciências do Ambiente

02

40

Arquitetura e Urbanismo I

03

60

Análise Estrutural I

04

80

19

380

Materiais de Construção I

03

60

Laboratório de Mat. de Construção I

00

00

Mecânica dos Sólidos I

03

60

Análise Estrutural II

04

80

Hidráulica Geral

03

60

Hidrologia - Recursos Hídricos

03

60

Sociologia EAD

02

40

Gestão Ambiental

02

40

20

400

Materiais de Construção II
Laboratório de Mat. de Construção II
Mecânica dos Sólidos II

03
00

60
00
80

Instalações Hidráulicas Prediais

04

60

Mecânica dos Solos I

03

60

Saneamento Ambiental

03

60

Marketing de Produtos e Serviços

03

60

Organização Industrial e Adm. de Empresas

03

40

21

420

Sistemas Hidráulicos Urbanos I

03

60

Concreto Armado I

03

60

Mecânica dos Solos II

03

60

Engenharia Econômica

03

60

Engenharia de Transporte e Trânsito

02

40

Gestão Estratégica

02

40

Gestão da Informação e Tecnologia

03

60

19

380

Concreto Armado II

04

80

Planejamento e Orçamento

02

40

Gestão de Projetos

03

60

Análise de Investimento e Contabilidade Gerencial

03

60

Instalações Elétricas Prediais

03

60

Infraestrutura de Estradas

03

60

Optativa

02

40

20

400

Pontes e Concreto Protendido
Fundações e Obras de Terra

04
04

80
80

Estruturas Metálicas

03

60

Aquisição e Logística

02

40

Engenharia e Gestão de Qualidade

02

40

Superestrutura de Estradas
Trabalho Final de Curso I (TFC) Atividade
Orientada/Supervisionada

03

60

02

40

20

400

02

40

Empreendedorismo e Plano de Negócios

PER
10º

CARGA HORÁRIA

DISCIPLINAS

Semanal

Semestral

Construção Civil e Edificações

04

80

Direito Empresarial

02

40

Estruturas de Madeira

02

40

Gestão de Pessoas

02

40

Pesquisa Operacional

02

40

Supervisão de Estágio – (Atividade Orientada/Supervisionada)
Trabalho Final de Curso II (TFC - II) (Atividade
Orientada/Supervisionada)

02

40

02

40

02

40

Engenharia de Produção

20
400
Conforme Diretrizes Curriculares Nacionais, RESOLUÇÃO CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, o aluno deverá fazer estágio
curricular obrigatório. O Conselho de Cursos da FEA/FUMEC definiu o estágio curricular obrigatório com carga horária equivalente a
160 horas.

Carga Horária das Disciplinas
Atividades Complementares
Carga Horária Total

3.840horas
120 horas
3.960 horas

Disciplina Optativa
DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA

Noções Básicas de Libras*

04

80

Avaliação e Perícia

02

40

Engenharia Experimental

02

40

Engenharia Virtual

02

40

Geoprocessamento

04

80

Impermeabilização

02

40

Arquitetura e Sustentabilidade

02

40

Impactos Ambientais e Análise de Risco

04

80

Ciência dos Materiais

03

60

Sistemas Hidráulicos Urbanos II

03

60

Arquitetura e Urbanismo II

03

60

Fundamentos de Geologia para Engenharia

02

40

Estruturas Especiais de Concreto Armado

02

40

Alvenaria Estrutural

02

40

Gestão de Obras Públicas

02

40

Segurança e Saúde no Trabalho

02

40

Gerenciamento de Resíduos Sólidos

02

40

Engenharia e Gestão da Qualidade

02

40

Empreendedorismo e Plano de Negócio

02

40

Empreendedorismo e Inovação

02

40

Gestão Estratégica e de Pessoas

04

80

Legislação e Política Ambientais

04

80

Marketing de Produtos e Serviços

03

60

Humanidade (EAD) FCH

04

80

Psicologia Ciência, Ética e Profissão

04

80

*A disciplina de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais é ofertada como disciplina opcional, todos os semestres, para todos os alunos

que desejarem se matricular, em dias e horários compatíveis com o horário das aulas do Curso, dentro do número de vagas
disponíveis.

4.Perfil do Egresso:
A proposta do curso é desenvolver no aluno o perfil de empreendedor estando ele com a sólida
formação científica e tecnológica das disciplinas da Engenharia Civil, aliada aos conhecimentos de
gerência de investimentos, marketing pessoal e empresarial, planejamento, tecnologia e gerência
de informação, racionalização, industrialização, direito empresarial, gestão (ambiental, de
pessoas, de projetos, da informação, estratégica, financeira, econômica e mercadológica),
logística e conceitos de comunicação, psicologia e sociologia.
O curso visa formar um engenheiro de produção/civil que também seja gerente e gestor na área
de engenharia civil, preparado para tomar decisões acertadas e que tenha uma visão ética e
humanista.
5.Forma de Acesso ao Curso:
O ingresso do aluno na Universidade FUMEC dar-se-á por: Processo Seletivo, Transferência e
Obtenção de Novo Título.
• Processo Seletivo:
O processo seletivo tem por objetivo classificar candidatos, no limite das vagas fixadas para cada
curso; para os cursos de Graduação e Superiores de Tecnologia é aberto a candidatos que
tenham concluído o ensino médio ou equivalente; o edital contendo o disposto na Portaria
Normativa n.º 40, de 12 de dezembro de 2007, art. 32, § 3º e explicitando as cláusulas que o
regem é publicado pela Reitoria; realizado o primeiro processo seletivo e havendo vagas
remanescentes, poderá ser promovido novo processo seletivo; serão divulgadas informações
detalhadas e atualizadas sobre os cursos da Universidade anteriormente á realização de processo
seletivo.
• Transferência:
A Universidade, no limite das vagas existentes para cada curso, mediante processo seletivo, pode
aceitar transferência de alunos provenientes de curso idêntico ou afim, reconhecido ou autorizado,
mantido por instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras, feitas as necessárias
adaptações curriculares, conforme normas fixadas pelo Conselho Universitário, obedecida a
legislação pertinente. A Universidade proporciona ao aluno transferido orientação e
aconselhamento, esclarecendo convenientemente diferenças curriculares e de conteúdo e as
adaptações a que se sujeitará na continuação dos estudos. A transferência de aluno para a
Universidade é realizada diretamente entre as instituições de ensino superior, dependendo de
requerimento do interessado, formalmente apresentado, em época estabelecida no calendário
acadêmico, à Seção de Ensino da respectiva Faculdade.
• Obtenção de Novo Título:
A Universidade, no limite das vagas existentes para cada curso, mediante processo seletivo, pode
aceitar matrícula de portadores de diploma de curso superior, conforme normas fixadas pelo
Conselho Universitário. Podem ser utilizadas nessa forma de ingresso as vagas remanescentes
de processos seletivos, assim como aquelas surgidas no andamento dos diversos cursos
oferecidos.
• Aproveitamento de Estudos
A requerimento do interessado, mediante o exame de cada caso, a Universidade pode promover o
aproveitamento de estudos idênticos, afins ou equivalentes. O exame da possibilidade de serem
aproveitados os estudos realizados faz-se em termos de qualidade e de densidade, tomando-se o
programa da disciplina para o exame da qualidade e sua duração para o exame da densidade,
conforme norma fixada pelo Colegiado de Cursos da respectiva Faculdade. No aproveitamento de
estudos realizados em curso superior, pode haver processo de adaptação, na forma adotada no

item transferência. A adaptação de estudos, para efeito de dispensa de disciplina é realizada sob
a supervisão e orientação do respectivo professor.
6.Sistema de Avaliação do Projeto do Curso:
O curso de Engenharia de Produção/Civil da FEA-FUMEC está estruturado de forma a atender às
Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia. Na sua Matriz Curricular, constam
disciplinas que atendem plenamente aos núcleos de conteúdos básicos, de conteúdos
profissionalizantes, de conteúdos específicos e de conteúdos complementares.
As disciplinas dos núcleos de conteúdos específicos estão estruturadas caracterizando a
modalidade de Engenharia de Produção/Civil e garantindo o desenvolvimento das competências e
habilidades definidas no Projeto Pedagógico. As suas avaliações servem de indicativo da
adequada construção do perfil do egresso.
As disciplinas de conteúdos específicos compõem o eixo pedagógico de formação gerencial
permitindo ao acadêmico desenvolver um perfil empreendedor para eficientemente atuar no
mercado de trabalho com ética e responsabilidade social para o desenvolvimento humano em
suas áreas de competência.
Completam a formação profissional do acadêmico o Projeto Integrado (PIn) e o Trabalho Final de
Curso (TFC), desenvolvidos ao longo dos últimos semestres do curso, que propiciam uma
vivência em diagnóstico e projetos da área de engenharia de produção/civil, além de permitirem
verificar se as competências e habilidades adquiridas ao longo do curso estão alinhadas com o
previsto no Projeto Pedagógico.
O curso também é avaliado dentro da Semana de Avaliação Institucional que, a partir de 2004,
acontece anualmente na Universidade em atendimento à Lei 10.861/04 que instituiu o SINAES.
Coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) esse programa de autoavaliação tem
como objetivo a análise de diversos aspectos da vida universitária, buscando identificar as
potencialidades e fragilidades do dia-a-dia na Universidade FUMEC. Com o propósito de fazer um
diagnóstico dos cursos, alunos, professores e coordenadores a avaliam e são avaliados com
referência a: A) Qualidade de ensino. B) Infraestrutura, C) Qualidade de serviços e D) Atividades
de apoio e extraclasses. Também participam desse processo os técnicos administrativos e
coordenadores de setor.
Os dados coletados a partir da pesquisa realizada possibilitam à CPA gerar relatórios que
apresentam análises dos resultados obtidos e a apresentação de quadros comparativos do
desempenho das Faculdades e dos cursos. Esses resultados servem de guia para o
estabelecimento de ações prioritárias na busca da melhoria da qualidade dos serviços prestados.
Os resultados da autoavaliação são também encaminhados às Diretorias e Coordenadenação de
cursos e núcleos, disponibilizados na área de trabalho informatizada de professores(as) e
alunos(as), e também divulgados para toda a comunidade acadêmica e sociedade no site e/ou
publicações da universidade.
Os resultados da Avaliação do Curso também são objeto de reuniões da Diretoria Acadêmica com
o Coordenador de Curso e das reuniões dos Núcleos de disciplinas. Questões relativas às ações
corretivas demandadas são debatidas, permitindo constante aperfeiçoamento do curso.
7.Sistema de avaliação do processo de ensino e aprendizagem:
A avaliação do desempenho escolar, em cada disciplina, terá por base o sistema de notas em
valores inteiros, numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
O aproveitamento escolar será representado por uma Nota resultante da soma das notas obtidas
em 3 (três) etapas denominadas 1ª, 2ª e 3ª Avaliação somando 90 pontos, aos quais devem ser

acrescidos 10 pontos relativos à atividade autoinstrucional. Estes 10 pontos podem ser
distribuídos nas três avaliações citadas:
1ª Avaliação...................
Valor : 30 pontos;
2ª Avaliação ..................
Valor : 30 pontos;
3ª Avaliação ................... Valor : 30 pontos;
Atividade autoinstrucional ...... Valor : 10 pontos;
Total................ Valor : 100 pontos.
Determinadas disciplinas poderão ter critérios diferenciados de avaliação, desde que aprovados
pelos colegiados de cursos, e divulgados previamente para os alunos.
Será considerado aprovado o aluno que tiver obtido 60 (sessenta) pontos em cada disciplina, com
a respectiva frequência mínima de 75% (setenta e cinco pontos percentuais).
O aluno que obtiver, somadas as 03 (três) Avaliações e os pontos da atividade autoinstrucional,
valor inferior a 60 (sessenta) pontos ou tiver perdido 01 (uma) das 03 (três) Avaliações, será
submetido a um Exame Especial, que obedecerá aos seguintes critérios:
O aluno que compareceu às 03 (três) Avaliações e não atingiu, na soma destas com os pontos
obtidos na atividade autoinstrucional, valor igual ou superior a 60 (sessenta) pontos, mas obteve
na soma das duas maiores notas, acrescidas dos pontos obtidos na atividade autoinstrucional,
valor igual ou superior a 30 (trinta) pontos, poderá fazer o Exame Especial, o qual terá valor de 30
pontos e substituirá a menor nota dentre as três iniciais. Dessa forma, os pontos adquiridos na
atividade autoinstrucional ficam preservados.
O aluno que não compareceu a uma ou duas das 03 (três) Avaliações e cuja soma dos pontos
obtidos (incluídos aqueles da atividade autoinstrucional) for igual ou superior a 30 pontos, poderá
fazer o Exame Especial, com valor igual a 30 pontos.
Após a aplicação do Exame Especial, será considerado aprovado o aluno que tiver obtido 60
(sessenta) pontos em cada disciplina e a frequência mínima de 75%.
Entende-se por Avaliação a realização de provas ou testes, práticas de laboratórios e/ou outras
atividades congêneres, de acordo com os critérios definidos pelo Professor Coordenador da
Disciplina.
8.Trabalho de Conclusão de Curso:
Todos os alunos dos cursos de graduação em engenharia desenvolvem, como atividade de
síntese e integração de conhecimento, um Trabalho Final de Curso, que é uma obrigatoriedade do
currículo dos cursos de Engenharia para fins de recebimento do título de Engenheiro, conforme
Resolução CNE/CES 11, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação
do MEC.
O Trabalho Final de Curso consiste em um trabalho orientado de síntese e integração dos
conhecimentos adquiridos ao longo do curso, nas áreas de conhecimento específico do Curso de
Engenharia, sobre as competências estabelecidas no título que lhe será conferido.
O Trabalho Final de Curso é precedido de um trabalho de Levantamento de Dados, Pesquisa
Bibliográfica, Projeções e Diagnóstico – desenvolvido na disciplina Projeto Integrado (PIn).
Na disciplina Trabalho Final Curso (TFC), o acadêmico faz a Caracterização do Problema, a
Conceituação Teórica e o Desenvolvimento da Solução.
Na disciplinas TFC, o aluno faz a apresentação do trabalho perante uma Banca Examinadora.
O Trabalho Final de Curso versa sobre a aplicação do conhecimento específico do Curso de
Engenharia na solução de problemas perante situações reais.

O aluno só poderá iniciar as atividades para concluir o seu projeto de TFC, caso esteja
matriculado no último semestre do curso, com previsão de formatura.
O Trabalho Final de Curso tem a função de:
I. Inter-relacionar as disciplinas do currículo, proporcionando ao aluno a possibilidade de
sintetizar e integrar seus conhecimentos;
II. Fortalecer a articulação da teoria com a prática;
III. Promover maior associação entre os conceitos adquiridos, adequando-os à legislação em
vigor, e adotando enfoques contemporâneos;
IV. Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva autonomia
profissional e intelectual do aluno em perceber e identificar soluções para os problemas ou
para as deficiências identificadas;
V. Estimular a produção científica;
VII. Promover a reflexão sobre alternativas de atividades que possam surgir a partir da
escolha de atuação profissional;
VIII. Buscar a atualização contínua nas áreas de conhecimento;
IX. Buscar a flexibilidade curricular que atenda à diversidade de tendências, áreas de
conhecimento e necessidades sociais;
X. Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e
ambiental; XI. Compreender e aplicar a ética e responsabilidades
profissionais.
O Trabalho Final de Curso tem como objetivos específicos, demonstrar o grau de competência do
aluno quanto a:
I. Abordagem científica de um tema, tanto no conteúdo quanto na metodologia de trabalho;
II. Capacidade de localização, seleção e consulta a fontes de informação e, em especial, de
bibliografia especializada;
III. Capacidade de trabalho em equipe;
IV. Articulação e aplicação dos conhecimentos e conteúdos adquiridos no curso, com
formulação de soluções apropriadas para um problema apresentado;
V. Capacidade de comunicação dos resultados, na forma dissertativa e oral;
VI. Relevância das soluções, sintonizadas com as necessidades da comunidade.
Com o Trabalho Final de Curso busca-se, além de graduar profissionais com uma formação
consistente e adequada, habilitá-lo para o exercício profissional, com postura crítica, participativa
e um comportamento ético, humano e socialmente compromissado, com um senso investigativo e
pesquisador.
9.Estágio Curricular:
O Estágio Supervisionado compõe o conjunto de atividades regidas pela Resolução 004/2014, do
Colegiado de Cursos da FEA-FUMEC.
O Estágio é uma atividade obrigatória e parte integrante do Currículo Pleno dos cursos da FEAFUMEC, desenvolvido no ambiente de trabalho, que objetiva proporcionar ao aluno uma
oportunidade de participar diretamente do desenvolvimento de serviços técnicos de cada área
de atuação, observando e aplicando conhecimentos adquiridos durante seu curso de graduação.
O Estágio poderá ser Obrigatório (atividade curricular obrigatória, desenvolvido com a devida e
eficaz supervisão por parte da faculdade, podendo ser cadastrado como estágio supervisionado,
devendo totalizar carga horária mínima de 320 horas para os cursos de Engenharia) ou Não
Obrigatório (atividade extracurricular opcional, desenvolvido com o conhecimento da Faculdade,
com atividades profissionais relacionadas com o Curso, podendo ser cadastrado como atividade
complementar, até um máximo de 120 horas, com relatório do Supervisor do estudante, na
empresa, e com declaração da empresa).

Através do Setor de Integração Acadêmico Profissional - SIAP, a FEA-FUMEC atua na captação
de estágios e firma convênios com as empresas e instituições que proporcionam a prática da
aprendizagem e as oportunidades de empregos para os seus acadêmicos.
As disciplinas Supervisão de Estágio I e II são partes integrantes da Matriz Curricular dos cursos
de Engenharia da FEA-FUMEC e estão vinculadas aos estágios.
Numa primeira etapa, na disciplina Supervisão de Estágio I, os acadêmicos recebem orientação e
supervisão quanto à elaboração de currículo, postura profissional, regulamentação e elaboração
do relatório do Estágio. Na disciplina Supervisão de Estágio II, o professor orienta e avalia o
estágio de cada um dos seus acadêmicos, com base em uma apresentação oral e no Relatório de
Estágio Supervisionado, conforme requerido na Lei Nº. 11.788/2008.

CURSO DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES
1.Perfil do Curso:
O objetivo do Curso de Engenharia de Telecomunicações da Faculdade de Engenharia e
Arquitetura da Universidade FUMEC (FEA-FUMEC) é dotar o mercado de trabalho de
engenheiros capazes de atuar com segurança e conhecimento amplo nas áreas relacionadas a
este campo das Ciências Exatas.
A estruturação do curso de Engenharia de Telecomunicações foi feita considerando duas
premissas:
Devem ser atendidas as diretrizes estabelecidas pelo MEC;
Engenheiro egresso do curso de Engenharia de Telecomunicações deve ter seu diploma de
conclusão de curso registrado no CREA, à luz da legislação do CONFEA.
O curso de Engenharia de Telecomunicações foi criado para atender à grande demanda existente
na área de telecomunicações e o que se pretende com a sua implantação é dotar o mercado de
profissionais com formação sólida na área de telecomunicações. Profissionais que estejam
efetivamente aptos a trabalhar nas empresas de telecomunicações, que tenham uma visão
sistêmica e que possuam habilidades para acompanhar a evolução tecnológica da área.
As atividades didáticas do curso incluem aulas expositivas, exercícios para fixação de conceitos,
trabalhos de pesquisa, estudos dirigidos, realização de experimentos com o auxílio de
instrumentos e kits educacionais, visitas técnicas e provas. Os laboratórios (Física / Eletrotécnica;
Informática; Materiais; Química; Circuitos Elétricos e Eletrônica Analógica; Medidas Elétricas e
Eletrônica Digital; Microondas e Rádio Frequência; Redes de Telecomunicações) com
equipamentos modernos, e toda a Infraestrutura (Biblioteca, CPD, Salas de Aula, Auditório) foram
implantados para suportar as atividades didáticas específicas do curso, contando com o serviço
de monitoria.
O curso adota concepção moderna, com sólida formação científica, tecnológica e empresarial.
2.Atividades Complementares:
As Atividades Complementares dos cursos de Engenharia da FEA-FUMEC, exigidas pelo MEC,
através Resoluções CES/CNE 02, de 18/06/2007, e CES/CNE 03, de 02/07/07, foram
regulamentadas pela Resolução 002/2014 do Conselho de Cursos da FEA-FUMEC.
São Atividades Complementares dos Cursos de Engenharia da FEA-FUMEC aquelas realizadas
fora da matriz curricular, relacionadas no quadro das atividades complementares, anexo à
Resolução 002/2014. Elas são obrigatórias e devem ser cumpridas 220 (duzentos e vinte) horas,
no decorrer do curso, como requisito para colação de grau.
As Atividades Complementares desenvolvidas pelo aluno constarão do seu histórico escolar, com
a atribuição da carga horária, obedecendo-se o limite de horas, conforme estabelecido.
A validação de qualquer atividade desenvolvida pelo aluno, depende de prévia aprovação, que
ocorrerá após apresentação de requerimento com os comprovantes cabíveis, podendo ser
recusada, se o comprovante for considerado inadequado ou se o desempenho do aluno for
insatisfatório.
As Atividades Complementares devem ser realizadas em horário distinto daqueles das aulas e
demais atividades pedagógicas regulares do curso de graduação. Não são abonadas faltas de
alunos que se ausentam de suas atividades pedagógicas regulares para prática de atividades
complementares, sob qualquer pretexto.
Os discentes provenientes do ingresso por transferência interna, transferência externa ou
obtenção de novo título, devem abrir processo de aproveitamento das Atividades Complementares

realizadas antes de sua entrada nos cursos da FEA-FUMEC.
Os discentes provenientes de cursos de graduação de outras Instituições de Ensino que
ingressarem nos cursos da FEA-FUMEC, via vestibular, devem abrir processo de aprovação de
Atividades Complementares, anteriormente realizadas.

3.Representação gráfica de um perfil de formação:
A matriz curricular do Curso de Engenharia de Telecomunicações da FUMEC cumpre o Parecer
CNE/CSE No. 8/2007 e a Resolução Nº. 2, de 18 de junho de 2007 do Conselho Nacional de
Educação e Câmara de Educação Superior, que dispõe sobre a carga horária mínima e
procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na
modalidade presencial.
A carga horária total do curso de 3680 horas será integralizada em cinco anos ou dez semestres
letivos. O curso será oferecido no período da noite.
Considerando a determinação das Diretrizes Curriculares de que todo o curso de Engenharia,
independente de sua modalidade, deve possuir em seu currículo um núcleo de conteúdos básicos,
um núcleo de conteúdos profissionalizantes e um núcleo de conteúdos específicos que
caracterizem a modalidade, as disciplinas da matriz curricular foram distribuídas de acordo com a
característica de seu conteúdo, conforme legenda a seguir:

PER.

1º

2º

CÓDIGO

DISCIPLINAS

PRÉ-REQUISITOS

CÓREQUISITOS

Carga Horária
Semanal

Semestral

NMF117

Geometria Analítica e Álgebra Linear

5

100

NMF129

Cálculo I

5

100

NCA109

Química Geral

3

60

NIC100

Computação na Engenharia I

3

60

NEE601

Introdução à Eng. de Telecomunicações

2

40

18

360

4

80

3

60

NMF106

Física I

NMF100

NCA101

Mecânica dos Fluidos

LAB101

LAB101

Laboratório de Mecânica dos Fluídos

NCA101

NMF101

Cálculo II

NDC105

NMF100

0
4

80

Sociologia

2

40

NDC101

Comunicação e Expressão

2

40

NEE602

Sistemas de Telecomunicações

2

40

17

340

NEE601

PER.

3º

4º

5º

6º

7º

CÓDIGO

DISCIPLINAS

PRÉ-REQUISITOS

CÓREQUISITOS

Carga Horária
Semanal

Semestral

2

40

2

40

NMF108

Física III

NMF106

NMF114

Física Experimental

NMF106

NMF121

Cálculo III e Equações Diferenciais

NMF101

5

100

NCT605

Ciência e Tecnologia dos Materiais

NCA 109

3

60

NEE603

Materiais e Infraestrutura de Telecomunicações

NCA109

3

60

NES404

Resistência dos Materiais

NMF101

3

60

18

360

4

80

NMF108

NEE602

NMF610

Eletromagnetismo

NMF121

NEE607

NEE607

Circuitos Elétricos I

NMF108

3

60

NMF618

Cálculo IV

NMF121

4

80

NEE610

Medidas Elétricas

3

60

NGP400

Administração e Organização de Empresas

3

60

NDC110

Metodologia e Técnicas de Pesquisa (EAD)

2

40

19

380

3

60

NEE607

NDC 101

NEE608

Circuitos Elétricos II

NEE607

NMF618

NMF113

Estatística e Probabilidade

NMF101

4

80

NEE605

Eletrônica Analógica I

NEE610/NEE607

4

80

NEE606

Eletrônica Digital I

NEE610

4

80

NCA605

Ciências do Ambiente

2

40

NEE611

Sinais e Sistemas

3

60

20

400

NMF610

3

60

Ter cursado 1600 CH

4

80

NMF618

NEE612

Ondas e Linhas

NEE617

Teoria das Comunicações

NEE613

Modelagem e Simulação

NEE611

3

60

NEE622

Redes de Comunicação

NEE611

4

80

NEE614

Processamento Digital de Sinais

NEE611

3

60

NEE650

Supervisão de Estágio I

Ter cursado 1152C/H

2

40

19

380

NEE615

Antenas e Propagação

NEE612

3

60

NIC 600

Desenho Técnico (CAD)

NIC 100

3

60

NEE640

Comunicações Digitais I

NEE617 / NEE606

3

60

NEE619

Sistemas Telefônicos

NEE613

4

80

NEE635

Laboratório de Redes de Dados

NEE622

2

40

NDC102

Engenharia Econômica

NMF113

3

60

18

360

NEE614

PER.

8º

9º

10º

CÓDIGO

DISCIPLINAS

PRÉ-REQUISITOS

CÓREQUISITOS

Carga Horária
Semanal

Semestral

NEE615

3

60

NEE625

Micro-ondas

NEE652

Comunicações Digitais II

NEE640 / NMF113

3

60

NEE621

Comunicações Móveis I

NEE615

3

60

NEE631

Laboratório de Telefonia

NEE619

2

40

NEE633

Redes de Longa Distância

NEE635

3

60

NEE641

Legislação e Gestão de Sistemas de
Telecomunicações

NGP400

2

40

NGP601

Projeto Integrado

Ter cursado 2520 CH

2

40

18

360

3

60

NEE630

Laboratório de RF e Micro-ondas

NEE625

NEE638

Comunicações Móveis II

NEE621

3

60

NEE616

Rádio e TV

NEE625

3

60

NEE626

Redes e Serviços de Telecomunicações

NEE619

4

80

NEE623

Comunicações Ópticas

NEE612

3

60

NEE636

VoIP e novas Tecnologias de Redes

NEE635

2

40

18

360

NEE627

Compatibilidade Eletromagnética

NEE625

2

40

NEE624

Comunicações via Satélite

NEE625

4

80

NEE628

Planejamento e Projeto de Sistemas de
Telecomunicações

2

40

NEE629

Gerenciamento de Sistemas de Telecomunicações

NEE626

2

40

NIC 108

Computação na Engenharia II

NIC 100

3

60

NEE651

Supervisão de Estágio II

NEE650/ Fim de
Curso

3

60

NGP602

Trabalho Final de Curso

NGP601/ Fim de
Curso

3

60

19

380

NEE629

Carga Horária das Disciplinas

3680 horas

Atividades Complementares

220 horas

Carga Horária Total

NEE613

3.900 horas

Conforme Diretrizes Curriculares Nacionais, RESOLUÇÃO CNE/CES 11, DE 11 DE MARÇO DE 2002, o aluno deverá fazer estágio curricular obrigatório.
O Conselho de Cursos da FEA definiu o estágio obrigatório com 320 horas

Disciplinas Optativas

Código
NEE637

Disciplina
TV Digital
Noções Básicas de Libras

PréRequisito
NEE616

CH
Semanal

CH
Semestral

2

40

04

80

A disciplina de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais é ofertada como disciplina opcional, todos os semestres, para todos os alunos que
desejarem se matricular, em dias e horários compatíveis com o horário das aulas do Curso, dentro do número de vagas disponíveis.

4.Perfil do Egresso:
Observando a Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, que institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Engenharia, emitida pela Câmara de
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação do MEC, o perfil do graduado pelo Curso
de Engenharia de Telecomunicações deverá contemplar as seguintes competências e
habilidades: Aplicar os conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à
prática da engenharia de telecomunicações;
 Identificar, formular e resolver problemas de engenharia de telecomunicações;
 Planejar, conceber, especificar, projetar sistemas de comunicações e transmissão de voz,
dados e imagem, bem como modelar e dimensionar os canais físicos de comunicações,
modulações e potências envolvidas;
 Analisar e avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia;
 Realizar testes de aceitação e inspeção em equipamentos e sistemas de
telecomunicações; Fiscalizar, executar vistorias e perícias, emitir laudos técnicos e estudos
de modelagem e de viabilidade técnica de sistemas de telecomunicações;
 Supervisionar e avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas e
equipamentos de telecomunicações;
 Analisar projetos, oferecer consultoria técnica, orientação técnica, supervisionar e
coordenar estudos, projetos e serviços de sistemas de telecomunicações;
 Realizar pesquisa e participar como agente no desenvolvimento de novas ferramentas,
técnicas e tecnologias;
 Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e
gráfica; Atuar em equipes multidisciplinares;
 Compreender e aplicar a ética e a responsabilidade profissional;
 Avaliar o impacto das atividades da engenharia de telecomunicações no contexto social e
ambiental; Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional,
desenvolvendo habilidades para acompanhar a evolução tecnológica da área.
5.Forma de Acesso ao Curso:
O ingresso do aluno na Universidade FUMEC dar-se-á por: Processo Seletivo, Transferência e
Obtenção de Novo Título.
• Processo Seletivo:
O processo seletivo tem por objetivo classificar candidatos, no limite das vagas fixadas para cada
curso; para os cursos de Graduação e Superiores de Tecnologia é aberto a candidatos que
tenham concluído o ensino médio ou equivalente; o edital contendo o disposto na Portaria
Normativa n.º 40, de 12 de dezembro de 2007, art. 32, § 3º e explicitando as cláusulas que o
regem é publicado pela Reitoria; realizado o primeiro processo seletivo e havendo vagas
remanescentes, poderá ser promovido novo processo seletivo; serão divulgadas informações
detalhadas e atualizadas sobre os cursos da Universidade anteriormente á realização de processo
seletivo.
• Transferência:
A Universidade, no limite das vagas existentes para cada curso, mediante processo seletivo, pode
aceitar transferência de alunos provenientes de curso idêntico ou afim, reconhecido ou autorizado,

mantido por instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras, feitas as necessárias
adaptações curriculares, conforme normas fixadas pelo Conselho Universitário, obedecida a
legislação pertinente. A Universidade proporciona ao aluno transferido orientação e
aconselhamento, esclarecendo convenientemente diferenças curriculares e de conteúdo e as
adaptações a que se sujeitará na continuação dos estudos. A transferência de aluno para a
Universidade é realizada diretamente entre as instituições de ensino superior, dependendo de
requerimento do interessado, formalmente apresentado, em época estabelecida no calendário
acadêmico, à Seção de Ensino da respectiva Faculdade.
• Obtenção de Novo Título:
A Universidade, no limite das vagas existentes para cada curso, mediante processo seletivo, pode
aceitar matrícula de portadores de diploma de curso superior, conforme normas fixadas pelo
Conselho Universitário. Podem ser utilizadas nessa forma de ingresso as vagas remanescentes
de processos seletivos, assim como aquelas surgidas no andamento dos diversos cursos
oferecidos.
• Aproveitamento de Estudos
A requerimento do interessado, mediante o exame de cada caso, a Universidade pode promover o
aproveitamento de estudos idênticos, afins ou equivalentes. O exame da possibilidade de serem
aproveitados os estudos realizados faz-se em termos de qualidade e de densidade, tomando-se o
programa da disciplina para o exame da qualidade e sua duração para o exame da densidade,
conforme norma fixada pelo Conselho de Cursos da respectiva Faculdade. No aproveitamento de
estudos realizados em curso superior, pode haver processo de adaptação, na forma adotada no
item transferência. A adaptação de estudos, para efeito de dispensa de disciplina é realizada sob
a supervisão e orientação do respectivo professor.
6.Sistema de Avaliação do Projeto do Curso:
O curso de Engenharia de Telecomunicações da FEA-FUMEC está estruturado de forma a
atender às Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia. Na sua Matriz Curricular,
constam disciplinas que atendem plenamente aos núcleos de conteúdos básicos, de conteúdos
profissionalizantes e de conteúdos específicos.
As disciplinas dos núcleos de conteúdos específicos estão estruturadas em 03 (três) eixos
pedagógicos, que caracterizam a Engenharia e a Biomedicina, garantindo o desenvolvimento das
competências e habilidades definidas no Projeto Pedagógico. As suas avaliações servem de
indicativo da adequada construção do perfil do egresso.
As disciplinas de conteúdos básico incluem componentes pedagógicos de formação gerencial,
permitindo ao acadêmico desenvolver habilidades para se comunicar eficientemente e atuar em
equipes multidisciplinares, com ética e a responsabilidade profissional, ciente do impacto das
atividades da engenharia biomédica no contexto social e ambiental;
Completam a formação profissional do acadêmico o Projeto Integrado (PIn) e o Trabalho Final de
Curso (TFC), desenvolvidos ao longo dos últimos semestres do curso, que propiciam uma
vivência em diagnóstico e projeto de telecomunicações, além de permitirem verificar se as
competências e habilidades adquiridas ao longo do curso estão alinhadas com o previsto no
Projeto Pedagógico.
A fim de fortalecer a missão da Universidade FUMEC, foi criado o Programa de Avaliação
Institucional que, em 2004, abrangeu, conjuntamente, todas as Faculdades que compõem a
Universidade FUMEC. Estruturado e orientado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), por
esse programa, instrumento de diagnóstico, pretende-se o foco de análise, dos vários aspectos da
vida universitária, a partir do seu dia-a-dia.
Para assegurar maior confiabilidade aos resultados, a Universidade FUMEC se propôs envolver
sempre mais, no processo, a comunidade acadêmica. Alunos, professores e técnicos
administrativos participam da produção dos dados, da discussão dos resultados e da implantação
das mudanças.
A Avaliação Institucional disponibiliza indicadores sobre as condições e recursos existentes nos
vários níveis (Universidade, Faculdade e Curso), que incluem:

- Qualidade de ensino (Professores, Coordenador de Curso, Coordenadores de Núcleo);
- Infraestrutura (Biblioteca, Laboratórios, Salas de Aula, Instalações Sanitárias);
- Qualidade de serviços dos setores (Biblioteca, Seção de Ensino, Tesouraria, Cantina,
Copiadora, Setor de Integração Acadêmico Profissional);
A CPA gera um relatório que apresenta a análise das zonas de tolerância para a qualidade de
serviço FUMEC, com base em patamares aceitáveis e desejados de atitudes e intenções
comportamentais dos alunos, professores e funcionários (técnico-administrativos). Ele permite
traçar padrões de comparação do nível adequado de serviço e apresenta um quadro comparativo
do desempenho de faculdades e cursos que servem de guia para estabelecimento de prioridades
para a melhoria da qualidade dos serviços prestados. Procedimentos de controle e
acompanhamento adicionais são sugeridos para os novos conhecimentos levantados.
A Avaliação do Projeto do Curso também é objeto de reuniões da Diretoria Acadêmica com o
Coordenador de Curso e das reuniões dos Núcleos de disciplinas. Questões relativas à ementa,
ao conteúdo programático, critérios de avaliação e bibliografia são debatidas e provocaram várias
evoluções da matriz curricular.
7.Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem:
A avaliação do desempenho escolar, em cada disciplina, terá por base o sistema de notas em
valores inteiros, numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
O aproveitamento escolar será representado por uma Nota resultante da soma das notas obtidas
em 3 (três) etapas denominadas 1ª, 2ª e 3ª Avaliação somando 90 pontos, aos quais devem ser
acrescidos 10 pontos relativos à atividade autoinstrucional. Estes 10 pontos podem ser
distribuídos nas três avaliações citadas:
Determinadas disciplinas poderão ter critérios diferenciados de avaliação, desde que aprovados
pelos colegiados de cursos, e divulgados previamente para os alunos.
Será considerado aprovado o aluno que tiver obtido 60 (sessenta) pontos em cada disciplina, com
a respectiva frequência mínima de 75% (setenta e cinco pontos percentuais).
O aluno que obtiver, somadas as 03 (três) Avaliações e os pontos da atividade autoinstrucional,
valor inferior a 60 (sessenta) pontos ou tiver perdido 01 (uma) das 03 (três) Avaliações, será
submetido a um Exame Especial, que obedecerá aos seguintes critérios:
O aluno que compareceu às 03 (três) Avaliações e não atingiu, na soma destas com os pontos
obtidos na atividade autoinstrucional, valor igual ou superior a 60 (sessenta) pontos, mas obteve
na soma das duas maiores notas, acrescidas dos pontos obtidos na atividade autoinstrucional,
valor igual ou superior a 30 (trinta) pontos, poderá fazer o Exame Especial, o qual terá valor de 30
pontos e substituirá a menor nota dentre as três iniciais. Dessa forma, os pontos adquiridos na
atividade autoinstrucional ficam preservados.
O aluno que não compareceu a uma ou duas das 03 (três) Avaliações e cuja soma dos pontos
obtidos (incluídos aqueles da atividade autoinstrucional) for igual ou superior a 30 pontos, poderá
fazer o Exame Especial, com valor igual a 30 pontos.
Após a aplicação do Exame Especial, será considerado aprovado o aluno que tiver obtido 60
(sessenta) pontos em cada disciplina e a frequência mínima de 75%.
Entende-se por Avaliação a realização de provas ou testes, práticas de laboratórios e/ou outras
atividades congêneres, de acordo com os critérios definidos pelo Professor Coordenador da
Disciplina.
8.Trabalho de Conclusão de Curso:
Todos os alunos dos cursos de graduação em engenharia desenvolvem, como atividade de síntese e
integração de conhecimento, um Trabalho Final de Curso, que é uma obrigatoriedade do currículo dos
cursos de Engenharia, para fins de recebimento do título de Engenheiro, conforme Resolução

CNE/CES 11, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação do MEC.

O Trabalho Final de Curso consiste em um trabalho orientado de síntese e integração dos
conhecimentos adquiridos ao longo do curso, nas áreas de conhecimento específico do Curso de
Engenharia, sobre as competências estabelecidas no título que lhe será conferido.
O Trabalho Final de Curso versa sobre a aplicação do conhecimento específico do Curso de
Engenharia na solução de problemas perante situações reais.
O Trabalho Final de Curso é precedido de um trabalho de Levantamento de Dados, Pesquisa
Bibliográfica, Projeções e Diagnóstico – desenvolvido na disciplina Projeto Integrado (PIn).
Na disciplina Trabalho Final Curso (TFC), o acadêmico faz a Caracterização do Problema, a
Conceituação Teórica e o Desenvolvimento da Solução de Engenharia.
Na disciplina TFC, o aluno faz a apresentação do trabalho perante uma Banca Examinadora.
O aluno só poderá iniciar as atividades para concluir o seu projeto de TFC, caso esteja
matriculado no último semestre do curso, com previsão de formatura.
O Trabalho Final de Curso tem a função de:
I. Inter-relacionar as disciplinas do currículo, proporcionando ao aluno a possibilidade de
sintetizar e integrar seus conhecimentos;
II. Fortalecer a articulação da teoria com a prática;
III. Promover maior associação entre os conceitos adquiridos, adequando-os à legislação em
vigor, e adotando enfoques contemporâneos;
IV. Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva autonomia
profissional e intelectual do aluno em perceber e identificar soluções para os problemas ou
para as deficiências identificadas;
V. Estimular a produção científica;
VII. Promover a reflexão sobre alternativas de atividades que possam surgir a partir da
escolha de atuação profissional;
VIII. Buscar a atualização contínua nas áreas de conhecimento;
IX. Buscar a flexibilidade curricular que atenda à diversidade de tendências, áreas de
conhecimento e necessidades sociais;
X. Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e
ambiental; XI. Compreender e aplicar a ética e responsabilidades
profissionais.
O Trabalho Final de Curso tem, como objetivos específicos, demonstrar o grau de competência do
aluno quanto a:
I. Abordagem científica de um tema, tanto no conteúdo quanto na metodologia de trabalho;
II. Capacidade de localização, seleção e consulta a fontes de informação e, em especial, de
bibliografia especializada;
III. Capacidade de trabalho em equipe;
IV. Articulação e aplicação dos conhecimentos e conteúdos adquiridos no curso, com
formulação de soluções apropriadas para um problema apresentado;
V. Capacidade de comunicação dos resultados, na forma dissertativa e oral;
VI. Relevância das soluções, sintonizadas com as necessidades da comunidade.
Com o Trabalho Final de Curso busca-se, além de graduar profissionais com uma formação
consistente e adequada, habilitá-lo para o exercício profissional, com postura crítica, participativa
e um e um comportamento ético, humano e socialmente compromissado, com um senso
investigativo e pesquisador.
9.Estágio Curricular:
O Estágio Supervisionado compõe o conjunto de atividades regidas pela Resolução 004/2014, do
Colegiado de Cursos da FEA-FUMEC.
O Estágio é uma atividade obrigatória e parte integrante do Currículo Pleno dos cursos da FEAFUMEC, desenvolvido no ambiente de trabalho, que objetiva proporcionar ao aluno uma

oportunidade de participar diretamente do desenvolvimento de serviços técnicos de cada área de
atuação, observando e aplicando conhecimentos adquiridos durante seu curso de graduação.
O Estágio poderá ser Obrigatório (atividade curricular obrigatória, desenvolvido com a devida e
eficaz supervisão por parte da faculdade, podendo ser cadastrado como estágio supervisionado,
devendo totalizar carga horária mínima de 320 horas para os cursos de Engenharia) ou Não
Obrigatório (atividade extracurricular opcional, desenvolvido com o conhecimento da Faculdade,
com atividades profissionais relacionadas com o Curso, podendo ser cadastrado como atividade
complementar, até um máximo de 120 horas, com relatório do Supervisor do estudante, na
empresa, e com declaração da empresa).
Através do Setor de Integração Acadêmico Profissional - SIAP, a FEA-FUMEC atua na captação
de estágios e firma convênios com as empresas e instituições que proporcionam a prática da
aprendizagem e as oportunidades de empregos para os seus acadêmicos.
As disciplinas Supervisão de Estágio I e II são partes integrantes da Matriz Curricular dos cursos
de Engenharia da FEA-FUMEC e estão vinculadas aos estágios.
Numa primeira etapa, na disciplina Supervisão de Estágio I, os acadêmicos recebem orientação e
supervisão quanto à elaboração de currículo, postura profissional, regulamentação e elaboração
do relatório do Estágio. Na disciplina Supervisão de Estágio II, o professor orienta e avalia o
estágio de cada um dos seus acadêmicos, com base em uma apresentação oral e no Relatório de
Estágio Supervisionado, conforme requerido na Lei Nº. 11.788/2008.

CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA
1.Perfil Do Curso
O objetivo do Curso de Engenharia Química da Faculdade de Engenharia e Arquitetura da
Universidade FUMEC é dotar o mercado de trabalho de engenheiros capazes de atuar com
segurança e conhecimento amplo nas áreas relacionadas a este campo das Ciências
Exatas.
A estruturação do curso de Engenharia Química foi feita considerando três premissas:
1) Existe um mercado em franca expansão para os engenheiros químicos;
2) Devem ser atendidas as diretrizes estabelecidas pelo MEC;
3) Engenheiro egresso do curso de Engenharia Química deve ter seu diploma de
conclusão de curso registrado no CREA, à luz da legislação do CONFEA.
O curso de Engenharia Química foi criado para atender à grande demanda existente nas
áreas de alimentos, meio ambiente, produção e sistemas, bioquímica, materiais, nuclear,
controle de processos, mineração, metalurgia, energia, petroquímia, entre outras. O que se
pretende com a sua implantação é dotar o mercado de profissionais com formação sólida
nesta área. Profissionais que estejam efetivamente aptos a trabalhar nas empresas do setor,
que tenham uma visão sistêmica e que possuam habilidades para acompanhar a evolução
tecnológica da área.
As atividades didáticas do curso incluem aulas expositivas, exercícios para fixação de
conceitos, trabalhos de pesquisa, estudos dirigidos, realização de experimentos com o
auxílio de instrumentos e kits educacionais, visitas técnicas e provas.
O curso adota concepção moderna, com características que o diferenciam dos demais
cursos de engenharia química atualmente ofertados no País, destacando se:
1) Uma formação científica sólida, que propicia ao engenheiro a bagagem necessária ao
acompanhamento do desenvolvimento tecnológico em curso na área;
2) Treinamento nas ferramentas computacionais e relacionais utilizadas no ambiente de
trabalho;
3) Uma formação tecnológica específica que abrange conceitos, técnicas, meios e
equipamentos, que permite a sua utilização efetiva;
4) Uma formação empresarial, com disciplinas voltadas ao desenvolvimento das
habilidades necessárias à formação de empreendedores;
5) Uma carga horária e uma duração do curso otimizada, que permite acelerar o ingresso
do profissional no mercado de trabalho;
6) A atualização sistemática dos conteúdos tecnológicos curriculares;
7) A oferta de seminários técnicos científicos realizados em parcerias com empresas;
8) A significativa utilização dos recursos modernos da informática no processo de
ensino/aprendizagem.
2.Atividades Complementares
As Atividades Complementares dos cursos de Engenharia da FEA-FUMEC, exigidas pelo
MEC através Resoluções CES/CNE 02, de 18/06/2007, e CES/CNE 03, de 02/07/07, foram
regulamentadas pela Resolução 002/2007 do Colegiado de Cursos da FEA-FUMEC.
São Atividades Complementares dos Cursos de Engenharia da FEA-FUMEC, aquelas
realizadas fora da matriz curricular, relacionadas no quadro das atividades complementares,
anexo à Resolução 002/2007. Elas são obrigatórias e devem ser cumpridas 220 (duzentos e
vinte) horas, no decorrer do curso, como requisito para colação de grau.
As Atividades Complementares desenvolvidas pelo aluno constarão do seu histórico escolar,
com a atribuição da carga horária, obedecendo-se o limite de horas, conforme estabelecido.
A validação de qualquer atividade desenvolvida pelo aluno, depende de prévia aprovação,
que ocorrerá após apresentação de requerimento com os comprovantes cabíveis, podendo
ser recusada, se o comprovante for considerado inadequado ou se o desempenho do aluno

for insatisfatório.
As Atividades Complementares devem ser realizadas em horário distinto daqueles das aulas
e demais atividades pedagógicas regulares do curso de graduação. Não são abonadas
faltas de alunos que se ausentam de suas atividades pedagógicas regulares para prática de
atividades complementares, sob qualquer pretexto.
Os discentes provenientes do ingresso por transferência interna, transferência externa ou
obtenção de novo título, devem abrir processo de aproveitamento das Atividades
Complementares realizadas antes de sua entrada nos cursos da FEA-FUMEC.
Os discentes provenientes de cursos de graduação de outras Instituições de Ensino que
ingressarem nos cursos da FEA-FUMEC, via vestibular, devem abrir processo de
aprovação de Atividades Complementares, anteriormente realizadas.
3 - Representação gráfica de um perfil de formação:
PER

1º

2º

3º

4º

5º

6º

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA
Semanal

Semestral

Cálculo I

04

80

Geometria Analítica e Álgebra Linear

04

80

Computação na Engenharia I

03

60

Introdução à Engenharia

02

40

Química Geral (Teórica e Laboratório)

03

60

Comunicação e Expressão

02

40

18

360

Cálculo II

04

80

Física I

03

60

Desenho Projetivo (Teórica/Experimental)

03

60

Cálculo Numérico

02

40

Química Inorgânica (Teórica/Experimental)

03

60

Química Ambiental (Teórica/Laboratório)

03

60

18

360

Cálculo III e Equações Diferenciais

04

80

Física II

03

60

Física Experimental

02

40

Estatística e Probabilidade

04

80

Mecânica Geral

03

60

Ciências do Ambiente

02

40

18

360

Física III

02

40

Fenômenos de Transporte I - (Teórica/Experimental)

02

40

Introdução à Economia e Administração de Empresas

02

40

Eletrotécnica

02

40

Metodologia e Técnicas de Pesquisa

02

40

Ciência dos Materiais

03

60

Sociologia

02

40

Físico-química I

03

60

18

360

Termodinâmica

04

80

Físico-química II

03

60

Físico-química - Experimental

02

40

Química Orgânica I

03

60

Química Orgânica - Experimental

02

40

Planejamento e Análise Experimentos

03

60

Tecnologia dos Materiais Metálicos e Cerâmicos (Teórica/Experimental)

02

40

19

380

02

40

Tecnologia dos Materiais Poliméricos e Compósitos (Teórica/Experimental)

PER

7º

8º

9º

10º

CARGA HORÁRIA

DISCIPLINAS

Semanal

Semestral

Termodinâmica Química

03

60

Química Orgânica II

03

60

Operações Unitárias I

04

80

Operações Unitárias II - Experimental

02

40

Bioquímica

03

60

Bioquímica Experimental

02

40

19

380

Química Analítica

03

60

Química Analítica - Experimental

02

40

Fenômenos de Transporte II (Teórica/Experimental)

04

80

Análise Instrumental Química

04

80

Processos Industriais I

04

80

Processos Industriais II - Experimental

02

40

19

380

Operações Unitárias III

04

80

Cinética e Cálculo de Reatores

05

100

Filosofia e Ética

02

40

Processos Industriais III

04

80

Processos Industriais IV - Laboratório

02

40

Engenharia e Gestão da Qualidade

02

40

19

380

Trabalho Final de Curso I

02

40

Gestão de Resíduos Sólidos

04

80

Engenharia da Corrosão (Teórica/Experimental)

02

40

Planejamento e Orçamento
Disciplina Optativa em Engenharia Química – Os discentes deverão escolher
as disciplinas nas 4 áreas de concentração indicadas na tabela de Disciplinas
Optativas.

02

40

09

180

19

380

Trabalho Final de Curso II

02

40

Supervisão de Estágio

02

40

Engenharia Econômica

03

60

Projetos de Instalações e Processos Industriais
Disciplina Optativa em Engenharia Química – Os discentes deverão escolher
as disciplinas nas 4 áreas de concentração indicadas na tabela de Disciplinas
Optativas.

03

60

09

180

Total

19

380

186

3720

Conforme Diretrizes Curriculares Nacionais, RESOLUÇÃO CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, o aluno deverá fazer estágio
curricular obrigatório. O Conselho de Cursos da FEA/FUMEC definiu o estágio curricular obrigatório com carga horária equivalente a
160 horas.

Carga Horária das Disciplinas
Atividades Complementares

3720 horas
80 horas

Carga Horária Total

3800 horas

Disciplinas Optativas

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA
Unidade

Semanal

Semestral

Circuitos Elétricos I

FEA

4

80

Conversão Eletromecânica

FEA

4

80

Área de concentração 1 - Energia

Eletromagnetismo

FEA

4

80

Energia das Células de Hidrogênio

FEA

2

40

Energia de Biomassa

FEA

4

80

Máquinas Elétricas

FEA

4

80

Medidas Elétricas

FEA

4

80

Tecnologia do Etanol e Biodiesel

FEA

4

80

Usinas de Etanol e Biodiesel

FEA

6

120

36

720

DISCIPLINAS

CARGA HORÁRIA
Unidade

Semanal

Semestral

Automação Aplicada

FEA

3

60

Biomateriais

FEA

3

60

Elementos Finitos para análise mecânicas

FEA

3

60

Introdução a Mecânica dos Sólidos

FEA

4

80

Manutenção Mecânica

FEA

3

60

Materiais Compostos

FEA

3

60

Metrologia Industrial

FEA

3

60

Processos de Fabricação Mecânica

FEA

3

60

Projetos Industriais

FEA

3

60

Soldagem

FEA

3

60

Usinagem

FEA

Área de concentração 2 – Materiais

3

60

34

680

Área de concentração 3 – Biotecnologia
Biologia

FEA

3

60

Bromatologia

FCH

4

80

Citologia Histologia

FCH

4

80

Farmacologia

FCH

2

40

Microbiologia

FCH

4

80

Poluição das Águas

FEA

2

40

Poluição do Ar, Visual e Sonora

FEA

2

40

Poluição dos Solos

FEA

2

40

Processos Unitários de Tratamento de Efluentes Líquidos

FEA

4

80

Sistema de Controle da Poluição das Águas

FEA

4

80

Sistema de Controle de Poluição Atmosférica

FEA

2

40

Toxicologia Analítica

FCH

4

80

37

740

Área de concentração 4 – Gestão
Análise de Investimento e Operações

FEA

3

60

Aquisição e Logística

FEA

2

40

Computação na Engenharia II

FEA

3

60

Contabilidade Geral e Tributação

FEA

2

40

Desenho Informatizado Aplicado à Engenharia

FEA

3

60

Direito Empresarial

FEA

2

40

Ergonomia, Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho

FEA

2

40

Gestão Estratégica e de Pessoas

FEA

2

40

Impactos Ambientais e Análise de Risco

FEA

4

80

Legislações e Políticas Ambientais

FEA

4

80

Marketing de Produtos e Serviços

FEA

3

60

Noções Básicas de LIBRAS*

FEA

4

80

Sistema de Gestão Ambiental

FEA

2

40

Socioeconômica

FEA

2

40

38

760

145

2900

Conteúdos Programáticos Optativos

*A disciplina de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais é ofertada como disciplina optativa, todos os semestres, para todos
os alunos que desejarem se matricular, em dias e horários compatíveis com o horário das aulas do Curso, dentro do
número de vagas disponíveis.

*A disciplina de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais é ofertada como disciplina opcional, todos os semestres, para todos os alunos
que desejarem se matricular, em dias e horários compatíveis com o horário das aulas do Curso, dentro do número de vagas
disponíveis.

4.Perfil Do Egresso
O Engenheiro Químico é um profissional de formação generalista, que atua no
desenvolvimento de processos para a produção de produtos diversos, em escala industrial
nas áreas de: alimentos, cosméticos, biotecnologia, fertilizantes, fármacos, cimento, papel
e celulose, nuclear, tintas e vernizes, polímeros, meio ambiente, entre outras. Projeta,
supervisiona, elabora e coordena processos industriais; identifica, formula e resolve
problemas de engenharia relacionados à indústria química; supervisiona a manutenção e
operação de sistemas. Desenvolve tecnologias limpas, processos de reciclagem e de
aproveitamento dos resíduos da indústria química que contribuem para a redução do
impacto ambiental. Coordena e supervisiona equipes de trabalho, realiza estudos de
viabilidade técnico-econômica, executa e fiscaliza obras e serviços técnicos e efetua
vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres técnicos. Em suas atividades,
considera aspectos referentes à ética, à segurança e aos impactos ambientais.
Observando a Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, que institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Engenharia (Resolução CNE/CES
11, 11/03/2002), o perfil do graduado pelo Curso de Engenharia Química deverá
contemplar as seguintes competências e habilidades:
1) Aplicar os conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à
prática da engenharia química;
2) Identificar, formular e resolver problemas de engenharia química;
3) Planejar, conceber, especificar, projetar sistemas e instalações relacionadas com a
engenharia química;
4) Analisar e avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia química;
5) Realizar testes de aceitação e inspeção em equipamentos, sistemas e instalações
relacionados as diversas áreas da engenharia química;
6) Fiscalizar, executar vistorias e perícias, emitir laudos técnicos e estudos de
modelagem e de viabilidade técnica relacionadas com a engenharia química;
7) Supervisionar e avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas,
equipamentos e instalações na área da engenharia química;
8) Analisar projetos, oferecer consultoria técnica, orientação técnica, supervisionar e
coordenar estudos, projetos e serviços na área da engenharia química;
9) Realizar pesquisa e participar como agente no desenvolvimento de novas ferramentas,
técnicas e tecnologias;
10)

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

11)

Atuar em equipes multidisciplinares;

12)

Compreender e aplicar a ética e a responsabilidade profissional;

13) Avaliar o impacto das atividades da engenharia química no contexto social e
ambiental;
14) Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional,
desenvolvendo habilidades para acompanhar a evolução tecnológica da área.

5.Forma De Acesso Ao Curso
O ingresso do aluno na Universidade FUMEC dar-se-á por: Processo Seletivo, Transferência e
Obtenção de Novo Título.
• Processo Seletivo:
O processo seletivo tem por objetivo classificar candidatos, no limite das vagas fixadas para
cada curso; para os cursos de Graduação e Superiores de Tecnologia é aberto a candidatos que
tenham concluído o ensino médio ou equivalente; o edital contendo o disposto na Portaria Normativa
n.º 40, de 12 de dezembro de 2007, art. 32, § 3º e explicitando as cláusulas que o regem é publicado
pela Reitoria; realizado o primeiro processo seletivo e havendo vagas remanescentes, poderá ser
promovido novo processo seletivo; serão divulgadas informações detalhadas e atualizadas sobre os
cursos da Universidade anteriormente á realização de processo seletivo.
•

Transferência:
A Universidade, no limite das vagas existentes para cada curso, mediante processo seletivo,
pode aceitar transferência de alunos provenientes de curso idêntico ou afim, reconhecido ou
autorizado, mantido por instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras, feitas as
necessárias adaptações curriculares, conforme normas fixadas pelo Conselho Universitário,
obedecida a legislação pertinente. A Universidade proporciona ao aluno transferido orientação e
aconselhamento, esclarecendo convenientemente diferenças curriculares e de conteúdo e as
adaptações a que se sujeitará na continuação dos estudos. A transferência de aluno para a
Universidade é realizada diretamente entre as instituições de ensino superior, dependendo de
requerimento do interessado, formalmente apresentado, em época estabelecida no calendário
acadêmico, à Seção de Ensino da respectiva Faculdade.
•

Obtenção de Novo Título:
A Universidade, no limite das vagas existentes para cada curso, mediante processo seletivo,
pode aceitar matrícula de portadores de diploma de curso superior, conforme normas fixadas pelo
Conselho Universitário. Podem ser utilizadas nessa forma de ingresso as vagas remanescentes de
processos seletivos, assim como aquelas surgidas no andamento dos diversos cursos oferecidos.
•

Aproveitamento de Estudos
A requerimento do interessado, mediante o exame de cada caso, a Universidade pode
promover o aproveitamento de estudos idênticos, afins ou equivalentes. O exame da possibilidade
de serem aproveitados os estudos realizados faz-se em termos de qualidade e de densidade,
tomando-se o programa da disciplina para o exame da qualidade e sua duração para o exame da
densidade, conforme norma fixada pelo Colegiado de Cursos da respectiva Faculdade. No
aproveitamento de estudos realizados em curso superior, pode haver processo de adaptação, na
forma adotada no item transferência. A adaptação de estudos, para efeito de dispensa de
disciplina é realizada sob a supervisão e orientação do respectivo professor.
6.Sistema De Avaliação Do Projeto Do Curso
O curso de Engenharia Química da FEA-FUMEC está estruturado de forma a atender às Diretrizes
Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharia. Na sua Matriz Curricular, constam disciplinas
que atendem plenamente aos núcleos de conteúdos básicos, de conteúdos profissionalizantes, de
conteúdos específicos e de conteúdos complementares.

As disciplinas dos núcleos de conteúdos específicos estão estruturadas em 04 (quatro) eixos
pedagógicos, caracterizando a modalidade de Engenharia Química e garantindo o
desenvolvimento das competências e habilidades definidas no Projeto Pedagógico. As suas
avaliações servem de indicativo da adequada construção do perfil do egresso.
As disciplinas de conteúdos complementares compõem o eixo pedagógico de formação gerencial,
permitindo ao acadêmico desenvolver habilidades para se comunicar eficientemente e atuar em
equipes multidisciplinares, com ética e a responsabilidade profissional, ciente do impacto das
atividades da engenharia de telecomunicações no contexto social e ambiental;

Completam a formação profissional do acadêmico o Projeto Integrado (PIN) e o Trabalho Final de
Curso (TFC), desenvolvidos ao longo dos três últimos semestres do curso, que propiciam uma
vivência em diagnóstico e projeto na área da engenharia química, além de permitirem verificar se
as competências e habilidades adquiridas ao longo do curso estão alinhadas com o previsto no
Projeto Pedagógico.
O curso também é avaliado dentro da Semana de Avaliação Institucional que, a partir de 2004,
acontece anualmente na Universidade em atendimento à Lei 10.861/04 que instituiu o SINAES.
Coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) esse programa de autoavaliação tem
como objetivo a análise de diversos aspectos da vida universitária, buscando identificar as
potencialidades e fragilidades do dia-a-dia na Universidade FUMEC. Com o propósito de fazer um
diagnóstico dos cursos, alunos, professores e coordenadores a avaliam e são avaliados com
referência a: A) Qualidade de ensino. B) Infraestrutura, C) Qualidade de serviços e D) Atividades
de apoio e extraclasses. Também participam desse processo os técnicos administrativos e
coordenadores de setor.
Os dados coletados a partir da pesquisa realizada possibilitam à CPA gerar relatórios que
apresentam análises dos resultados obtidos e a apresentação de quadros comparativos do
desempenho das Faculdades e dos cursos. Esses resultados servem de guia para o
estabelecimento de ações prioritárias na busca da melhoria da qualidade dos serviços prestados.
Os resultados da autoavaliação são também encaminhados às Diretorias e Coordenação de
cursos e núcleos, disponibilizados na área de trabalho informatizada de professores(as) e
alunos(as), e também divulgados para toda a comunidade acadêmica e sociedade no site e/ou
publicações da universidade.
Os resultados da Avaliação do Curso também são objeto de reuniões da Diretoria Acadêmica com
o Coordenador de Curso e das reuniões dos Núcleos de disciplinas. Questões relativas às ações
corretivas demandadas são debatidas, permitindo constante aperfeiçoamento do curso.
7.Sistema De Avaliação Do Processo De Ensino Aprendizagem
A avaliação do desempenho escolar, em cada disciplina, terá por base o sistema de notas em
valores inteiros, numa escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
O aproveitamento escolar será representado por uma Nota resultante da soma das notas obtidas
em 3 (três) etapas denominadas 1ª, 2ª e 3ª Avaliação somando 90 pontos, aos quais devem ser
acrescidos 10 pontos relativos à atividade autoinstrucional. Estes 10 pontos podem ser
distribuídos nas três avaliações citadas:
1ª Avaliação ................... Valor: 30 pontos;
2ª Avaliação ................... Valor: 30 pontos;
3ª Avaliação ................... Valor: 30 pontos;
Atividade autoinstrucional.... Valor: 10 pontos;
Valor: 100 pontos.
Total
Determinadas disciplinas poderão ter critérios diferenciados de avaliação, desde que aprovados
pelos colegiados de cursos, e divulgados previamente para os alunos.
Será considerado aprovado o aluno que tiver obtido 60 (sessenta) pontos em cada disciplina, com
a respectiva frequência mínima de 75% (setenta e cinco pontos percentuais).
O aluno que obtiver, somadas as 03 (três) avaliações e os pontos da atividade autoinstrucional,
valor inferior a 60 (sessenta) pontos ou tiver perdido 01 (uma) das 03 (três) avaliações, será
submetido a um Exame Especial, que obedecerá aos seguintes critérios:
O aluno que compareceu às 03 (três) avaliações e não atingiu, na soma destas com os pontos obtidos
na atividade autoinstrucional, valor igual ou superior a 60 (sessenta) pontos, mas obteve na soma das
duas maiores notas, acrescidas dos pontos obtidos na atividade autoinstrucional, valor

igual ou superior a 30 (trinta) pontos, poderá fazer o Exame Especial, o qual terá valor de 30
pontos e substituirá a menor nota dentre as três iniciais. Dessa forma, os pontos adquiridos na
atividade autoinstrucional ficam preservados.
O aluno que não compareceu a uma ou duas das 03 (três) avaliações e cuja soma dos pontos
obtidos (incluídos aqueles da atividade autoinstrucional) for igual ou superior a 30 pontos, poderá
fazer o Exame Especial, com valor igual a 30 pontos.
Após a aplicação do Exame Especial, será considerado aprovado o aluno que tiver obtido 60
(sessenta) pontos em cada disciplina e a frequência mínima de 75%.
Entende-se por avaliação a realização de provas ou testes, práticas de laboratórios e/ou outras
atividades congêneres, de acordo com os critérios definidos pelo Professor Coordenador da
Disciplina.
8.Trabalho De Conclusão Do Curso
Todos os alunos dos cursos de graduação em engenharia desenvolvem, como atividade de síntese e
integração de conhecimento, um Trabalho Final de Curso, que é uma obrigatoriedade do currículo dos
cursos de Engenharia para fins de recebimento do título de Engenheiro, conforme Resolução
CNE/CES 11, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação do MEC.

O Trabalho Final de Curso consiste em um trabalho orientado de síntese e integração dos
conhecimentos adquiridos ao longo do curso, nas áreas de conhecimento específico do Curso de
Engenharia, sobre as competências estabelecidas no título que lhe será conferido. O Trabalho
Final de Curso versa sobre a aplicação do conhecimento específico do Curso de Engenharia na
solução de problemas perante situações reais.
O Trabalho Final de Curso é precedido de um trabalho de Levantamento de Dados, Pesquisa
Bibliográfica, Projeções e Diagnóstico – desenvolvido na disciplina Projeto Integrado (PIN). Na
disciplina Trabalho Final Curso (TFC), o acadêmico faz a Caracterização do Problema, a
Conceituação Teórica e o Desenvolvimento da Solução de Engenharia.
Em ambas as disciplinas, PIN e TFC, o aluno faz a apresentação do trabalho perante uma Banca
Examinadora. O aluno só poderá iniciar as atividades para concluir o seu projeto de TFC, caso
esteja matriculado no último semestre do curso, com previsão de formatura. O Trabalho Final de
Curso tem a função de:
1 - Inter-relacionar as disciplinas do currículo, proporcionando ao aluno a possibilidade de
sintetizar e integrar seus conhecimentos;
2 - Fortalecer a articulação da teoria com a prática;
3 - Promover maior associação entre os conceitos adquiridos, adequando-os à legislação em
vigor, e adotando enfoques contemporâneos;
4 - Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva autonomia
profissional e intelectual do aluno em perceber e identificar soluções para os problemas ou
para as deficiências identificadas;
5 - Estimular a produção científica;
6 - Promover a reflexão sobre alternativas de atividades que possam surgir a partir da escolha
de atuação profissional;
7 - Buscar a atualização contínua nas áreas de conhecimento;
8 - Buscar a flexibilidade curricular que atenda à diversidade de tendências, áreas de
conhecimento e necessidades sociais;
9 - Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e
ambiental; 10 - Compreender e aplicar à ética e responsabilidades
profissionais.
O Trabalho Final de Curso tem como objetivos específicos, demonstrar o grau de competência do
aluno quanto a:
1 - Abordagem científica de um tema, tanto no conteúdo quanto na metodologia de trabalho;
2 - Capacidade de localização, seleção e consulta a fontes de informação e, em especial, de

bibliografia especializada;
3 - Capacidade de trabalho em equipe;
4 - Articulação e aplicação dos conhecimentos e conteúdos adquiridos no curso, com
formulação de soluções apropriadas para um problema apresentado;
5 - Capacidade de comunicação dos resultados, na forma dissertativa e oral;
6 - Relevância das soluções, sintonizadas com as necessidades da comunidade.
Com o Trabalho Final de Curso busca-se, além de graduar profissionais com uma formação
consistente e adequada, habilitá-lo para o exercício profissional, com postura crítica, participativa e
um comportamento ético, humano e socialmente compromissado, com um senso investigativo e
pesquisador.

9.Estágio Curricular
O Estágio Supervisionado compõe o conjunto de atividades regidas pela Resolução 004/2014, do
Colegiado de Cursos da FEA-FUMEC.
O Estágio é uma atividade obrigatória e parte integrante do Currículo Pleno dos cursos da FEAFUMEC, desenvolvido no ambiente de trabalho, que objetiva proporcionar ao aluno uma
oportunidade de participar diretamente do desenvolvimento de serviços técnicos de cada área de
atuação, observando e aplicando conhecimentos adquiridos durante seu curso de graduação.
O Estágio poderá ser Obrigatório (atividade curricular obrigatória, desenvolvido com a devida e
eficaz supervisão por parte da faculdade, podendo ser cadastrado como estágio supervisionado,
devendo totalizar carga horária mínima de 320 horas para os cursos de Engenharia) ou Não
Obrigatório (atividade extracurricular opcional, desenvolvido com o conhecimento da Faculdade,
com atividades profissionais relacionadas com o Curso, podendo ser cadastrado como atividade
complementar, até um máximo de 120 horas, com relatório do Supervisor do estudante, na
empresa, e com declaração da empresa).
Através do Setor de Integração Acadêmico Profissional - SIAP, a FEA-FUMEC atua na captação
de estágios e firma convênios com as empresas e instituições que proporcionam a prática da
aprendizagem e as oportunidades de empregos para os seus acadêmicos.
As disciplinas Supervisão de Estágio I e II são partes integrantes da Matriz Curricular dos cursos
de Engenharia da FEA-FUMEC e estão vinculadas aos estágios.
Numa primeira etapa, na disciplina Supervisão de Estágio I, os acadêmicos recebem orientação e
supervisão quanto à elaboração de currículo, postura profissional, regulamentação e elaboração
do relatório do Estágio. Na disciplina Supervisão de Estágio II, o professor orienta e avalia o
estágio de cada um dos seus acadêmicos, com base em uma apresentação oral e no Relatório de
Estágio Supervisionado, conforme requerido na Lei Nº. 11.788/2008.

