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MISSÃO DO IFMT 

Educar para a vida e para o trabalho. 

 

VISÃO DO IFMT 

Ser uma instituição de excelência na educação profissional e tecnológica, qualificando 

pessoas para o mundo do trabalho e para o exercício da cidadania por meio da inovação no 

ensino, na pesquisa e na extensão. 

 

VALORES DO IFMT 

Ética 
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Transparência 
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Profissionalismo 

Comprometimento 

Respeito ao cidadão 

 

FILOSOFIA DO IFMT – CAMPUS CUIABÁ – Cel. Octayde Jorge da Silva 

O IFMT - Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva propõe uma escola 

inclusiva, compromissada com a educação pública, objetivando formar 

cidadãos plenos, preparado para um mercado de trabalho em constante 

mudança, estimulado à investigação cientifica, a novos conhecimentos 

proporcionados pelo avanço tecnológico. 
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Capítulo 1 

Identificação do Curso 

Área de Conhecimento: Engenharias 

Eixo Tecnológico: Engenharia Elétrica 

Habilitação: Bacharel em Engenharia Elétrica 

Data de Funcionamento do Curso: 02/2020 

Nível do curso: Graduação (plena) 

Modalidade de curso: Presencial 

Duração ideal do curso: 10 semestres 

Carga horária total do curso: 3662 horas 

Local de oferta do curso: IFMT Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva 

Estrutura do Curso 
Carga Horária 

(horas) 

Percentual da 

Carga Horária Total (%) 

Núcleo de conteúdos básicos 1156 31,57 

Núcleo de conteúdos profissionalizantes 714 19,50 

Núcleo de conteúdo específicos 1224 33,42 

Núcleo Síntese 368 10,05 

Atividades complementares 200 5,46 

Turno: Noturno 

Matrícula: por componente curricular 

Regime escolar: semestral. 

Processo de admissão: Por processo seletivo (vestibular) duas vezes ao ano, publicado em edital 

do IFMT; nota do ENEM, conforme resolução do IFMT; vagas remanescentes; “ex officio”; 

convênio; transferência externa/interna; matrícula de portadores de diplomas de nível superior 

em áreas afins. 

Vagas: 70 (setenta) anuais, 35 (trinta) por semestre. 

Número de Discentes por turma: 35 

Tipo de avanço: Pré-requisito 

Número do ato de reconhecimento do curso: Não há (curso novo). Reconhecimento a partir do 

7º semestre. 

Tempo de cada aula: 50 minutos. 

Local de funcionamento: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, 

Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva. Rua Zulmira Canavarros, 95. CEP: 78005-200, 

Cuiabá/MT. 
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Capítulo 2 

2.1 Apresentação 

 O documento apresenta o Projeto Pedagógico do Curso de Superior de Engenharia Elétrica 

para o Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva do Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT, 

adequado às Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Engenharia (Resolução 

CNE/CES nº 11, de 11 de março de 2002 e Resolução CNE/CES Nº 02, de 18 de junho de 2007); 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) N° 9.394 de 20 de dezembro de 1996; 

na Resolução Nº 1.010, de 22 de agosto de 2005, que dispõe sobre a regulamentação da atribuição 

de títulos profissionais, atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação dos 

profissionais inseridos no Sistema CONFEA/CREA, para efeito de fiscalização do exercício 

profissional; na Portaria nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004, onde as instituições de ensino 

superior poderão introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus cursos superiores 

reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do currículo que utilizem modalidade 

semipresencial, com base no art. 81 da Lei n. 9.394, de 1.996, e no disposto nesta Portaria; no 

Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005, que insere LIBRAS como componente curricular 

obrigatório nos cursos de licenciaturas; na Lei Nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, que cria os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e nas Diretrizes para Elaboração do PPC 

(Resolução CONSUP/IFMT, Nº 024, de 06/07/2011. A recente criação dos Institutos Federais de 

Educação Ciência e Tecnologia (IF), por meio da Lei no 11.892 (DOU 29/12/2008), trouxe, em 

seu bojo, o compromisso de introduzir no escopo dessas instituições a formação nas engenharias, 

desafio que elas devem assumir firmemente. Dessa forma, este PPC também segue a orientação 

MEC/SETEC dos Princípios Norteadores das Engenharias nos Institutos Federais, de abril de 

2009, cujas propostas curriculares dos cursos superiores dos Institutos Federais, em particular os 

de engenharias, devem apresentar as seguintes características: 

• sintonia com a sociedade e o mundo produtivo; 

• diálogo com os arranjos produtivos culturais, locais e regionais; 

• preocupação com o desenvolvimento humano sustentável; 

• possibilidade de estabelecer metodologias que viabilizem a ação pedagógica 

interdisciplinar e transdisciplinar dos saberes; 

• realização de atividades em ambientes de formação para além dos espaços convencionais; 

• interação de saberes teórico-práticos ao longo do curso;  

• percepção da pesquisa e da extensão como sustentadoras das ações na construção do 

conhecimento; 

• construção da autonomia dos discentes na aprendizagem; 

• mobilidade; 

• comparabilidade; 

• integração da comunidade discente de diferentes níveis e modalidades de ensino. 

 Numa rápida releitura da atuação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 

ressalta-se sua expressiva colaboração, reconhecida socialmente, na oferta de cursos técnicos de 

nível médio. No que tange, entretanto, ao ensino superior (à exceção das escolas técnicas que, em 

1978, se transformaram nos primeiros centros federais de educação tecnológica, possibilitando a 

oferta dos cursos superiores), só a partir de 1999, com a retomada do processo de transformação 
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de escolas técnicas federais e agrotécnicas em centros federais de educação é que se amplia a oferta 

de cursos superiores de tecnologia e, posteriormente, das licenciaturas. Portanto, a inclusão das 

engenharias como uma das atribuições dos Institutos Federais, a partir dessa nova 

institucionalidade que surge, representa um horizonte promissor para a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica. 

 A decisão em ofertar cursos de engenharia nos Institutos Federais prende-se a alguns 

aspectos estratégicos, considerando-se o momento singular por que passa o país e as possibilidades 

que a Rede Federal apresenta. Há hoje na rede um corpo docente com a qualificação capaz de 

responder ao desafio de promover a oferta desses cursos e expandir as atividades para a pesquisa, 

extensão e a pós-graduação. Além disso, pela oportunidade que têm os Institutos Federais de 

revisitar o ensino de engenharia, dentro de uma visão mais humanística e sustentável. E por fim, 

atender à formação de novos engenheiros decorrente das novas demandas sociais do mercado de 

trabalho. 

 O curso Engenharia Elétrica tem a concepção de educação que atenda a finalidade essencial 

de formar sujeitos autônomos, protagonistas da cidadania ativa, tecnicamente capazes de 

responder às demandas da produção do conhecimento e aptos a dar prosseguimento aos estudos. 

Não desejamos “fabricar técnicos”, mas sim formar cidadãos com capacitação técnica. 

 No IFMT, Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva, o curso de Engenharia Elétrica 

é orientado para os eixos de formação Eletrotécnica e Energias Renováveis que possui um ciclo 

básico que demanda uma sólida formação nas áreas de Física, Matemática, Química, Ciência dos 

Materiais, Mecânica dos Fluidos, Termodinâmica. Essas disciplinas possibilitam ao discentes 

cursar o núcleo profissionalizante e específicas do curso, tais como: Geração, Transmissão, 

Distribuição e Utilização de Energia Elétrica, Potencial Energético de Bacias Hidrográficas, 

Sistemas Elétricos em Geral, Instalações Elétricas em Baixa Tensão, Instalações Elétricas em Alta 

Tensão, Eficientização de Sistemas Energéticos, Conservação de Energia. Fontes Alternativas e 

Renováveis de Energia, Auditorias, Gestão e Diagnósticos Energéticos, Engenharia de Iluminação, 

Sistemas e Instalações e Equipamentos Preventivos contra Descargas Atmosféricas. 

 Este documento tem por objetivo mostrar a filosofia e as principais características do 

currículo do Curso de Engenharia Elétrica, o qual se encontra em conformidade com princípios 

básicos estabelecidos na legislação em vigor, especialmente pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9394/96, resolução 11/2002 do Conselho Nacional de Educação (CNE) e 

Câmara de Educação Superior (CES) e Plano de Desenvolvimento Institucional e Projeto 

Pedagógico Institucional do IFMT do período 2019 a 2013. Outra finalidade deste documento é 

de servir de referência para administração didático-pedagógica do Curso de Engenharia Elétrica e 

outras engenharias que poderão surgir no IFMT. 

2.2 Perfil Institucional 

 A rede federal de educação profissional e tecnológica, cuja origem remontam ao ano de 

1909, com a criação das Escolas de Aprendizes e Artífices, no Governo do Presidente Nilo 

Peçanha, passa atualmente, por um momento ímpar em sua história, com a missão de oferecer 

educação profissional e tecnológica pública, gratuita e de qualidade, incumbida de contribuir para 

o desenvolvimento científico, tecnológico e sociocultural do país, sem perder de vista o seu caráter 

inclusivo e sustentável. 
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 Assim, a responsabilidade que toma para si no universo da educação na sociedade, ao 

definir como meta central o desenvolvimento humano, intrinsicamente vinculado a uma proposta 

de trabalho enraizada com a realidade, a rede federal de educação tecnológica traz para dentro de 

seus lócus o compromisso com uma população diversificada, em diferentes estágios de formação, 

com desafios de vida cada vez mais complexos, cidadãos que alimentam expectativas bastante 

promissoras de vida. Cabe ressaltar, no entanto que, por sua trajetória histórica, essas instituições 

possuem uma identidade com as classes menos favorecidas e com um trabalho no sentido da 

emancipação [1]. 

 Atendendo à legislação e a uma demanda social e econômica, o IFMT, cuja visão “Ser 

reconhecida, até 2019, como uma instituição de excelência na oferta de educação profissional e 

tecnológica”, tem focado sua atuação na promoção do desenvolvimento local, regional e nacional. 

E o Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva também tem o compromisso de atuar em favor 

do desenvolvimento local e regional na perspectiva da construção da cidadania. Para tanto, propõe 

um diálogo vivo entre educação e tecnologia. A tecnologia é o elemento transversal presente no 

ensino, na pesquisa e na extensão, configurando-se como uma dimensão que ultrapassa os limites 

das simples aplicações técnicas e amplia-se aos aspectos socioeconômicos e culturais. Nesta visão, 

pretende-se construir currículos centrados na dimensão tecnológica, privilegiando tanto os 

aspectos materiais das tecnologias envolvidas na formação profissional pretendida quanto prático 

ou a arte do como fazer. 

 Ressaltando que o desenvolvimento desses currículos está de acordo com os valores do 

IFMT: 

i. Ética: fundamental para as relações saudáveis. 

ii. Transparência: um direito constitucional. 

iii. Profissionalidade: na busca contínua pela qualidade. 

iv. Inovação: utilizando das experiências para focar-se no futuro. 

v. Empreendedorismo: necessário para manter o propósito. 

vi. Sustentabilidade: respeitando a sociedade e o planeta. 

vii. Humanidade: a dignidade da pessoa humana acima de tudo. 

viii. Respeito à diversidade: reconhecemos as diferenças para alcançar a igualdade. 

ix. Inclusão: diversidade e diferenças tratadas com equidade. 

x. Democracia participativa: por um fazer coletivo. 

 O Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva, consoante com a Lei nº 11.892/2008, é 

instituição que tem por finalidade orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 

fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais. Dessa forma, consciente do seu 

papel social, entende que não pode prescindir da ação efetiva que possibilite a definição de projetos 

que permitam o desenvolvimento de um processo de inserção do homem na sociedade, de forma 

participativa, crítica e ética. 

 

 

 

 

[1] PACHECO, Eliezer. Os Institutos Federais e o projeto nacional. Disponível em 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/artigos_institutos.pdf. 
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2.3. Caracterização do Campus 

2.3.1 Dados do Campus 

Nome Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva 

Natureza Jurídica Autarquia 

Vinculação 

Ministerial 

Ministério da Educação - Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica 

Código Siafi UG: 15314 

Gestão 15210 

Endereço Rua Zulmira Canavarros, 95 CNPJ 10.784.782/0002-31 

CEP 78.005-200 Telefone (65)3318-1531 

Portal http://www.cba.ifmt.edu.br Bairro Centro 

Ato de Criação Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008 

2.3.2 Histórico do Campus 

 O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) é considerado um marco na transformação 

socioeconômico e cultural, através da educação profissional pública, no Estado de Mato Grosso. 

Por outro lado, essa atuação não se inicia a partir da criação do IFMT em 2008, mas foi construída 

a partir de uma história com relação direta com a evolução de toda uma região. 

 Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, abriga a instituição mais antiga no Estado, 

dentre as instituições que compõem atualmente o Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia (IFMT). O Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva foi fundado em 23 de 

setembro de 1909 pelo Decreto No 7.566, e inaugurado no dia 1º de janeiro de 1910, com o nome 

de Escola de Aprendizes Artífices de Mato Grosso (EAAMT), oferecendo o ensino profissional 

de nível primário com os cursos de primeiras letras, desenho e ofícios de alfaiataria, carpintaria, 

ferraria, sapataria e selaria, inicialmente, e, posteriormente, o de tipografa. A Figura 1 ilustra a 

fachada da Escola de Artífices e Aprendizes de Mato Grosso a época de criação. 

Figura 1 - Fachada da Escola de Aprendizes e Artífices de Mato Grosso. (1.a): ano de 1909. (1.b): ano de 

1912. Fonte: Acervo da biblioteca do IFMT Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva. 

 

1.a 1.b 
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 Em 1930 saem da subordinação do Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e 

Comércio e passam a ser supervisionadas pelo Ministério da Educação e Saúde Pública, marcando 

o início de uma ação federal mais ativa no sistema educacional. A transformação da Escola de 

Artífices em Liceu Industrial ocorreu através da Lei nº 378 de 13 de janeiro de 1937. A oferta de 

ensino profissional neste período foi por meio de cursos industriais básicos e de alfaiataria, 

sapataria, marcenaria, serralheria, artes do couro, tipografia e encadernação (KUNZE, 2006). 

 Em 1942 transformou-se em Escola Industrial de Cuiabá (EIC) pelo Decreto-Lei nº. 4.12 

e a partir de 1942 passou a oferecer o ensino industrial com os cursos industriais básicos e de 

mestria de alfaiataria, artes do couro, marcenaria, serralheria, tipografa e encadernação. 

 Com a expedição da Lei nº. 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, EIC passou a ter 

personalidade jurídica e autonomia didática, administrativa, técnica e financeira e o ensino 

profissional passou a ser oferecido como curso ginasial industrial, sendo equiparado a curso de 1º 

grau do Ensino Médio pela primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) no 

4.024, de 20 de dezembro de 1961. 

 Em 1965, recebeu a denominação de Escola Industrial Federal de Mato Grosso, e em 1968, 

Escola Técnica Federal de Mato Grosso (ETFMT), nomenclatura instaurada na memória coletiva 

da sociedade cuiabana. Com a reforma do ensino de 1o e 2o graus (antigo ginasial e colegial), 

introduzida pela Lei no 5.692, de 11 de agosto de 1971, a ETFMT deixou de oferecer os antigos 

cursos ginasiais industriais e passou a oferecer o ensino técnico de 2o grau integrado ao 

propedêutico para os cursos de Secretariado, Estradas, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica e 

Telecomunicações. A Figura 2 ilustra a fachada da Escola Industrial de Mato Grosso a época em 

1948 e 1963, respectivamente. 

Figura 2 - Fachada da Escola Industrial. (2.a): ano de 1948. (2.b): ano de 1963. Fonte: Acervo da Biblioteca 

do IFMT Campus Cuiabá – Octayde Jorge da Silva.  

 

2.a 2.b 

 

 Em 1996, o ensino profissional deixou de ser integrado ao propedêutico e a ETFMT 

começou a oferecer, separadamente, o Ensino Médio (antigo propedêutico) e o ensino profissional 

de nível técnico. 

 Pelo Decreto Presidencial de 16 de agosto de 2002, publicado no Diário Oficial da União 

(DOU) em 19 de agosto de 2002, a ETFMT transformou-se em Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Mato Grosso (CEFET-MT), nos termos da Lei no. 8.948 de 1994. A partir de então, 
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além do Ensino Médio e do Ensino Profissional de nível técnico e básico, a Instituição passou a 

oferecer o ensino profissional de nível tecnológico e a pós-graduação em nível Lato Sensu. 

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, criado nos 

termos da Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, mediante integração do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Mato Grosso, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá e 

da Escola Agrotécnica Federal de Cáceres, é uma instituição de educação superior, básica e 

profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. É uma instituição vinculada ao Ministério da 

Educação, possui natureza jurídica de autarquia, com autonomia administrativa, patrimonial, 

financeira, didático-pedagógica e disciplinar. A Figura 3 ilustra a fachada do Instituto Federal de 

Mato Groso, Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva. 

Figura 3 – Fachada do Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva, 

ano de 2008. Fonte: Acervo da Biblioteca do IFMT Campus Cuiabá – Octayde Jorge da Silva 

 

 A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, da qual o IFMT-Cuiabá é parte 

integrante, segue com sua missão de oferecer educação profissional e tecnológica, pública, gratuita 

e de qualidade para toda a sociedade brasileira. 

 Para atender as demandas dentro da ampla dimensão territorial do Estado de Mato Grosso, 

o IFMT possui os seguintes campi instalados: Campus Cuiabá - Octayde Jorge da Silva, Campus 

São Vicente, Campus Cáceres - Professor Olegário Baldo, Campus Cuiabá - Bela Vista, Campus 

Pontes e Lacerda - Fronteira Oeste, Campus Campo Novo do Parecis, Campus Juína, Campus 

Confresa, Campus Rondonópolis, Campus Sorriso, Campus Várzea Grande, Campus Barra do 

Garças, Campus Primavera do Leste, Campus Alta Floresta, Campus Avançado de Tangará da 

Serra, Campus Avançado de Diamantino, Campus Avançado de Lucas do Rio Verde, Campus 

Avançado de Sinop, Campus Avançado de Guarantã do Norte. A reitoria do IFMT e toda sua 

estrutura administrativa estão localizadas em Cuiabá. A Figura 3 ilustra a distribuição dos campi 

no estado. 
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Figura 4 – Localização dos campi do Intituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. 

Campus Cuiabá - Octayde Jorge da Silva, 02. Campus São Vicente, 03. Campus Cáceres - Professor 

Olegário Baldo, 04. Campus Cuiabá - Bela Vista, 05. Campus Pontes e Lacerda - Fronteira Oeste, 06. 

Campus Campo Novo do Parecis, 07. Campus Juína, 08. Campus Confresa, 09. Campus Rondonópolis, 10. 

Campus Sorriso, 11. Campus Várzea Grande, 12. Campus Barra do Garças, 13. Campus Primavera do 

Leste, 14. Campus Alta Floresta, 15. Campus Avançado de Tangará da Serra, 16. Campus Avançado de 

Diamantino, 17. Campus Avançado de Lucas do Rio Verde, 18. Campus Avançado de Sinop, 19. Campus 

Avançado de Guarantã do Norte. Fonte: portal IFMT. 

 

2.3.3 Perfil do Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva 

 O IFMT, Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva tem a missão de promover a 

educação profissional, científica e tecnológica, gratuita e de qualidade, nos diferentes níveis e 

modalidades, através da articulação entre ensino, pesquisa e extensão, formando profissionais que 

atuem de forma qualitativa, reflexiva e crítica no desenvolvimento econômico, cultural e 

tecnológico da sociedade. 

 Busca consolidar-se como instituição de referência em educação profissional, científica e 

tecnológica, integrando as ações de ensino, pesquisa e extensão, em consonância com a realidade 

regional, assegurando a contemplação das necessidades de informações técnicas, culturais e 

científicas da sociedade a que serve sua missão. 
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 E, nesta busca, assume como valores: o compromisso ético com responsabilidade social e 

ambiental, o respeito, a transparência, a valorização humana, a excelência e a determinação em 

suas ações, em consonância com os preceitos básicos de cidadania e humanismo. 

 O IFMT tem os seguintes objetivos: 

I. ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de 

cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da 

educação de jovens e adultos; 

II. ministrar cursos de formação inicial e continuada em todos os níveis e modalidades, 

objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de 

profissionais, nas áreas da educação, ciência e tecnologia; 

III.  realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e 

tecnológicas, estendendo seus benefícios à sociedade; 

IV. desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação 

profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos 

sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos 

científicos e tecnológicos; 

V. estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à 

emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e 

regional; 

VI. ministrar em nível de educação superior: 

a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os 

diferentes setores da economia; 

b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com 

vistas na formação de docente para a educação básica, sobretudo nas áreas de 

ciências, e para a educação profissional; 

c) cursos de bacharelado em engenharia, visando à formação de profissionais para os 

diferentes setores da economia e áreas do conhecimento; 

d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à 

formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e 

e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam para 

promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, 

com vistas ao processo de geração e inovação de conhecimentos educacionais, 

científicos e tecnológicos. 

2.3.4 Áreas de atuação 

 O Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva atua prioritariamente nas áreas de 

Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Computação, Serviços e Turismo. Mas tem pautado suas 

definições de oferta de cursos a partir da demanda socioeconômica local e regional, atuando 

também na formação docente e na área de gestão. 

 Considerando o cenário estabelecido pela Chamada Pública MEC/SETEC 002/2007, pela 

Lei no 11.892/2008, pelas Audiências Públicas realizadas com as comunidades residentes nas 
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regiões dos 19 campi do Instituto e pelas demandas levantadas junto ao empresariado e autoridades 

do Estado, o IFMT propõe-se a: 

• Ofertar educação profissional e tecnológica, como processo educativo e investigativo, em 

todos os seus níveis e modalidades, sobretudo de nível médio, reafirmando a verticalização 

como um dos princípios; 

• Ofertar a educação técnica de nível médio, superior de tecnologia, licenciaturas e 

bacharelados nas áreas em que a ciência e a tecnologia são componentes determinantes, 

bem como ofertar estudos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu; 

• Orientar a oferta de cursos em sintonia com a consolidação, o fortalecimento e as 

potencialidades dos arranjos produtivos, culturais e sociais, de âmbito local e regional, 

privilegiando os mecanismos de inclusão social e de desenvolvimento sustentável; 

• Promover a cultura do empreendedorismo e do associativismo, apoiando processos 

educativos que levem à geração de trabalho e renda; 

• Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, voltado à 

investigação científica, e qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do 

ensino de ciências nas escolas públicas; 

• Oferecer programas especiais de formação pedagógica inicial e continuada com vistas à 

formação de docente para a educação profissional e tecnológica e educação básica, de 

acordo com as demandas de âmbito local e regional, em especial, nas áreas das ciências da 

natureza (biologia, física e química), matemática e ciências agrícolas; 

• Estimular a pesquisa e a investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência e 

da tecnologia e da inovação, ressaltando a pesquisa aplicada; 

• Promover a divulgação científica e programas de extensão, no sentido de disponibilizar 

para a sociedade, considerada em todas as suas representatividades, as conquistas e 

benefícios da produção do conhecimento, na perspectiva da cidadania e da inclusão. 

2.3.5 Vocação 

 Com a reforma do ensino de 1º e 2º graus (antigo ginasial e colegial), introduzida pela Lei 

nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, a ETFMT deixou de oferecer os antigos cursos ginasiais 

industriais e passou a oferecer o ensino técnico de 2º grau, integrado ao propedêutico com os cursos 

de Secretariado, Estradas, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica e Telecomunicações. 

 No ano de 1994, o Presidente da República, Itamar Franco, instituiu o Sistema Nacional de 

Educação Tecnológica via Lei nº 8.948, de 08 de dezembro, que, entre outras medidas, 

transformou as Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica. Porém, 

a sua implantação ficava submetida à expedição de um decreto específico pelo Ministro da 

Educação, após aprovação do projeto institucional de cefetização apresentado pela interessada. 

 Com a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e Decreto 2.208/97, o ensino profissional 

deixa de ser integrado ao propedêutico, a ETFMT implanta a reforma de adequação à lei e inicia 

a elaboração do projeto de cefetização passando a oferecer, separadamente, o Ensino Médio 

(antigo propedêutico) e o ensino profissional de nível técnico, então chamado de pós-médio. 

 Após o projeto de cefetização da ETFMT ter sido aprovado pelo Ministro da Educação, 

Paulo Renato Souza, finalmente foi expedido o Decreto de 16 de agosto de 2002 e publicado no 
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Diário Oficial da União (DOU) em 19 de agosto de 2002, a ETFMT transformou-se em Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso - CEFETMT. 

 A partir de então, além do Ensino Médio e dos cursos profissionais de nível básico e 

técnico, a instituição passou a oferecer os cursos profissionais de nível tecnológico e a pós-

graduação em nível Lato Sensu.  

 Em 2008, a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro, institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, transformando em Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso – 

CEFETMT em Campus Cuiabá – Octayde Jorge da Silva do IFMT. 

 Verificado o interesse social e as demandas de âmbito local e regional, o Campus se propõe 

a ofertar os cursos fora da área tecnológica e ministrar cursos de Educação a Distância, em todos 

os níveis de ensino.  

 Além dos cursos regulares, o Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva proporciona 

cursos de extensão e desenvolve projetos de pesquisa em vários segmentos técnicos e tecnológicos, 

envolvendo o corpo docente e discente. 

 Hoje, o Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva é reconhecidamente um importante 

centro de produção e difusão de conhecimento e tecnologias, por meio de numerosas atividades 

de ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação. 

2.3.6 Princípios 

 O IFMT, Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva, enquanto instituição educacional 

pública de formação humana, científica e tecnológica, tem por princípios: 

i. defesa da educação pública e de qualidade; 

ii. autonomia institucional; 

iii. gestão democrática e descentralização gerencial, gerindo as atividades com ética e 

responsabilidade, alicerçadas no exercício da moral e da honestidade; 

iv. compromisso social, parcerias e diálogo permanente com a sociedade; 

v. valorização do ser humano, com respeito à pluralidade e divergências de ideias, sem 

discriminação de qualquer natureza; 

vi. construção e difusão do conhecimento, buscando atender as expectativas da sociedade e as 

exigências do mercado. 

2.3.7 Finalidades 

 O Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva é instituição de ensino superior, 

especializado na oferta de educação tecnológica nos diferentes níveis e modalidades de ensino; 

dotado de autonomia administrativa, financeira, patrimonial, didática e disciplinar, compatíveis 

com sua personalidade jurídica e de acordo com seus atos constitutivos. 

 Tem por finalidade formar e qualificar profissionais no âmbito da educação tecnológica 

para os diversos setores da economia; devendo, ainda, realizar pesquisa aplicada e promover o 

desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, articulado com os setores 

produtivos e a sociedade, especialmente de abrangência local e regional. 
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 Em conformidade com a legislação específica que rege os institutos federais (Lei nº 

11.892/2008), são finalidades deste Campus: 

i. ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, 

formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores 

da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 

ii. desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo 

de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e 

peculiaridades regionais; 

iii. promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e 

educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos 

de gestão; 

iv. orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos 

produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das 

potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 

Instituto Federal; 

v. constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências 

aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à 

investigação empírica; 

vi. qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas 

instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica 

aos docentes das redes públicas de ensino; 

vii. desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; 

viii. realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o 

cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; 

ix. promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 

notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. 
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Capítulo 3 

3.1 Justificativas 

3.1.1 O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 

 O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), concebido para vigência durante o período 2019 a 2023, é 

um instrumento de política que reflete em seu conteúdo e em sua forma as muitas mudanças 

ocorridas nos últimos anos, tanto na educação superior brasileira em geral, quanto na realidade do 

IFMT e da região em que está inserida. Na última década, mais que em qualquer outro momento 

histórico, novas tecnologias surgiram e foram incorporadas à sociedade contemporânea, trazendo 

benefícios, por um lado, e toda uma gama de novos desafios, por outro – em especial se 

consideradas as grandes disparidades sociais que ainda afligem grande parte do povo brasileiro, 

dependente de ações inclusivas que resgatem a sua cidadania e o seu acesso a esses novos 

conhecimentos e possibilidades. Neste contexto estabelecer metas para a educação superior de 

qualidade para a região de atuação do IFMT foi um desafio pois a instituição está comprometida 

ética e socialmente com o ser humano e com os recursos materiais e naturais dessa região. Assim 

este PDI objetiva projetar as disposições do IFMT em relação ao futuro, coletivamente almejado, 

sendo a missão, a visão, os princípios, os objetivos, as metas e as ações aqui delineadas guiarão as 

decisões da gestão, de modo a regular o planejamento e as ações de cada dimensão institucional, 

considerando a dinamicidade da vida acadêmica e a flexibilidade diante de necessidades 

emergentes. Portanto, este PDI orientará o acompanhamento e a avaliação contínuos do 

desenvolvimento institucional. 

 O Plano de Desenvolvimento Institucional do IFMT, estabelece o cronograma de 

implantação e desenvolvimento do IFMT e de cada um de seus cursos, com especificação das 

modalidades de oferta, da programação de abertura de cursos, do aumento de vagas, da ampliação 

das instalações físicas e, quando for o caso, da previsão de abertura de campus fora de sede e de 

polos de educação a distância. E no PDI 2019-2023 prevê a abertura do curso Bacharelado em 

Engenharia Elétrica, para o Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva com início de suas 

atividades no ano de 2020 e ofertando 70 vagas por ano. 

 Para a construção desse Projeto Pedagógico de Curso da Engenharia Elétrica, o Diretor 

Geral do Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva, no uso de suas atribuições, editou a 

Portaria nº 149, de 31 de maio de 2017 para a criação da Comissão a criação do curso de 

Engenharia Elétrica no período Noturno, tendo o Prof. Walterley Araújo Moura o presidente dessa 

Comissão. Para dar início aos trabalhos foi convocada a primeira reunião, a qual foi realizada em 

06 de julho de 2017. Nessa primeira reunião foi convidado o Prof. Saulo Augusto Ribeiro Piereti, 

Chefe do Departamento de Eletroeletrônica naquele momento, defensor da criação do curso, o 

qual realizou anteriormente debates e reuniões no sentido de verticalização do ensino no Campus, 

ou seja, o discente cursaria o ensino médio e sairia da instituição somente após a conclusão de 

ensino superior, se assim o discente desejasse. Na primeira reunião da Comissão o Chefe de 

Departamento fez um histórico da instituição e dos cursos de graduação tecnológica implantados 

no âmbito do Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva. 
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 Após a criação da Comissão para construção desse projeto foi criado em seguida o Núcleo 

Docente Estruturante - NDE, composto basicamente pelos membros da equipe da Comissão. O 

NDE foi um conceito criado pela Portaria nº 147, de 2 de fevereiro de 2007 com o intuito de 

qualificar o envolvimento docente no processo de concepção e consolidação do curso de 

graduação. Em 2010, Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), edita a 

Resolução Nº 1, de 17 de junho de 2010, o qual resolve: 

Art. 1º. O Núcleo Docente Estruturante (NDE) de um curso de graduação 

constitui-se de um grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de 

acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e 

contínua atualização do projeto pedagógico do curso. 

Parágrafo Único: O NDE deve ser constituído por membros do corpo 

docente do curso, que exerçam liderança acadêmica no âmbito do mesmo, 

percebida na produção de conhecimentos na área, no desenvolvimento do 

ensino, e em outras dimensões entendidas como importantes pela 

instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento do curso. 

 

 Durante a construção desse Projeto Pedagógico de Curso foram enviados prévias do texto 

e matriz curricular para todos os docentes e técnicos administrativos do IFMT campus Cuiabá - 

Cel. Octayde Jorge da Silva para contribuição. Durante esse processo diversas sugestões foram 

acatadas pelo Comissão. 

 Para a finalização da construção desse Projeto Pedagógico de Curso, a Comissão enviou 

uma cópia para a equipe multiprofissional e pedagógica sob responsabilidade da Diretoria de 

Ensino, com objetivo apreciar, avaliar, apontou sugestões para consolidação da construção desse 

PPC. 

3.1.2 A Engenharia Elétrica 

 A Engenharia em geral, particularmente a Engenharia Elétrica, assume um papel 

fundamental para o desenvolvimento, o qual está diretamente relacionado aos avanços da 

tecnologia. No século XXI para competir no atual mercado globalizado, em que produtos e 

processos têm ciclos cada vez mais curtos, é fundamental incrementar a capacidade nacional de 

gerar, difundir e utilizar inovações tecnológicas. Essa capacidade só é obtida a partir da 

qualificação dos mais importantes elementos do processo, ou seja, os estudantes de engenharia. 

Esses futuros engenheiros, precisam ter habilidades pessoais que transcendam a formação objetiva 

e quantitativa dos cursos tradicionais. Deveremos nos estudantes características de liderança e 

trabalho em equipe, empreendedorismo, conhecimento geral de áreas não científicas, cujo domínio 

vem se mostrando, cada vez mais, importante para a formação moderna do engenheiro 

empreendedor e inovador. 

 O curso de Engenharia Elétrica proposto neste PPC terá como compromisso a redução da 

evasão escolar pois, o Brasil forma em Engenharia somente cerca de 5% de todos os seus 

diplomados, muito menos que os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), com aproximadamente 12% e a Coreia do Sul com cerca de 23%. Estima-se 

em 61% a taxa de evasão nos cursos de Engenharia, enquanto em Medicina e em Direito são, 
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respectivamente, 1% e 13%. A ausência de sólida formação escolar básica e a pouca motivação 

provocada pelos currículos nos cursos de Engenharias estão entre os fatores apontados como 

responsáveis pela elevada taxa de evasão [2]. Observa-se que a tendência mundial é formar, na 

graduação, profissionais mais generalistas, deixando para a pós-graduação, lato ou stricto sensu, o 

aprofundamento em especialidades. Recentes estudos sobre o ensino de Engenharia, realizados no 

Brasil e no mundo, apontam de forma quase unânime que: 

 

1. a aprendizagem de Engenharia deve ser mais criativa e inovadora; 

2. devem ser adotadas metodologias e estrutura de cursos que sejam mais motivadoras para 

os alunos; 

3. a capacidade de visão ampla e integrada sobre a Engenharia é base para a formação de 

lideranças na área; 

4. a atuação dos engenheiros será, cada vez mais, em equipe e as habilidades de lidar com 

pessoas e projetar, construir ou testar são essenciais; 

5. a melhoria da integração entre as disciplinas do currículo deve se dar por meio da 

introdução de problemas práticos, por meio dos quais diversos aspectos são tratados em 

disciplinas diferentes e simultaneamente; 

6. a introdução de aulas práticas e a realização de estágios ou projetos cooperativos com 

empresas devem ser feitos desde os primeiros anos dos cursos de Engenharia; 

7. a utilização de laboratórios para desenvolver a visão prática e o enfrentamento de 

problemas concretos, para despertar posturas mais inovadoras. 

 Todos esses aspectos serão difundidos em todos os semestres do curso de Engenharia 

Elétrica com ênfase em Energias Renováveis. Sendo assim, a proposta é modernizar o currículo, 

tomando como base os seguintes aspectos: 

1. introduzir, desde o início do curso, disciplinas que explorem conhecimentos práticos da 

Engenharia e intensifiquem o trabalho em laboratórios com resolução de problemas 

práticos; 

2. intensificar os estágios profissionais e a formação acadêmica em cooperação com 

empresas; 

3. ampliar o número de bolsas para alunos; 

4. priorizar iniciativas que integrem o conhecimento acadêmico com os problemas concretos 

da Engenharia no setor industrial; 

5. inserir disciplinas que desenvolvam a criatividade, a inovação e o empreendedorismo nos 

currículos; 

6. introduzir uma abordagem de ensino interdisciplinar, que integre elementos de “design” e 

empreendedorismo, bem como aprendizagem baseada em projetos. 

 De acorda com a Confederação Nacional da Indústria [2], a internacionalização das escolas 

de Engenharia brasileiras é importante para ampliar a rede de conhecimentos na área. Tornar as 

escolas mais internacionais induz o aumento da cooperação em projetos de pesquisa internacionais 

e sua eficiência e, ao mesmo tempo, gera um “benchmark” (ponto de referência) natural para a 

avaliação de qualidade das próprias escolas. Para isso, é necessário atrair talentos internacionais, 

introduzir cursos e capacitações em línguas estrangeiras, particularmente na língua inglesa, e 

oferecer incentivos, incluindo salários flexíveis e competitivos aos professores. Em outra medida, 

o envio de estudantes ao exterior nos diversos níveis de formação traz importantes contribuições 

 

[2] Confederação Nacional da Indústria. Recursos humanos para inovação: engenheiros e tecnólogos. – Brasília, CNI, 

2014. 
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ao país, não somente com conhecimento profissional específico, mas propicia uma exposição dos 

estudantes a novas culturas e estabelece vínculos profissionais internacionais importantes. 

 É preciso enfatizar que a engenharia proposta neste PPC terá como proposta uma 

qualificação voltada à capacidade de inovação, na qual se desenvolvem habilidades pessoais que 

transcendem a formação objetiva e quantitativa dos cursos tradicionais. As disciplinas que estão 

tradicionalmente fora do contexto específico das engenharias, tais como empreendedorismo e 

criatividade serão prestigiadas e deverão ser bem recebidas pelos futuros engenheiros mesmo 

sendo disciplinas não quantitativa e pouco exata. Sendo assim, as características de liderança e de 

trabalho em grupo, ou o conhecimento geral de áreas não científicas, tais como empreendedorismo, 

cujo domínio, entretanto, vem se mostrando cada vez mais importante para a formação mais 

moderna do engenheiro empreendedor e inovador. Porém, a formação desse engenheiro se 

aprofundará nos conceitos fundamentais das ciências e da matemática, que são considerados meros 

instrumentos de trabalho de aplicação automática; desenvolvimento de habilidades em outras áreas 

que utilizam metodologias diferentes da operacional e numérica na formulação de modelos; 

aplicação dos conceitos científicos de possível utilização em futuras inovações e, colocar o 

estudante estudantes diante de desafios práticos e de ambientes capazes de reproduzir o que vão 

encontrar nas empresas. 

 É importante não esquecer, entretanto, que as ciências naturais também têm tido um 

relevante papel na produção da inovação, tanto por suas pesquisas próprias quanto pelo apoio aos 

projetos de engenharia mais avançados, em que conhecimentos científicos de última geração, 

como na área de materiais, tornam-se essenciais. Assim, nesse sentido, os grupos de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (PD&I) multidisciplinares são as melhores receitas para o sucesso 

das políticas de inovação. O IFMT Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva possui grupos 

de pesquisas multidisciplinares e especificamente o Grupo de Pesquisa em Qualidade da Energias 

e Energias Renováveis. 

 De acordo com Giancarlo Tomazin [3], a questão da energia está entre as megatendências 

que são desafios para a sociedade e que têm sido direcionadores para pesquisa e inovação. 

Iniciativas para atender a demanda energética e garantir a proteção climática, a partir do uso 

sustentável dos recursos, são essenciais, principalmente no setor da construção. Avanços 

importantes têm sido alcançados por países que investiram em incentivos ao desenvolvimento de 

novas tecnologias na área energética. É o caso da geração de energia solar que tem crescido de 

forma relevante em todo o mundo, impulsionada por países como a China, que alcançou cerca de 

40% de toda a capacidade solar instalada globalmente em 2016. A Alemanha também vem se 

destacando como país modelo na geração solar, com a maior capacidade instalada por pessoa: 

quase 500 Watts para cada habitante. É uma tendência mundial que garante energia limpa e com 

importante economia de recursos financeiros. No Brasil, a microgeração e a minigeração de 

energia solar vêm ganhando força a partir da Resolução Normativa Nº 687/2015 da Aneel, que 

melhorou a relação entre quem gera energia solar e as distribuidoras. A geração pelo sistema 

fotovoltaico pode ser utilizada para complementar a energia elétrica convencional e pode ser 

conectada à rede pública de forma simplificada. Ou seja, a geração atende o consumo local e pode 

entregar o excedente à rede, retornando ao consumidor em forma de créditos em energia. Por 

 

[3] Giancarlo Tomazim é gerente de estratégia do Time de Indústria de Construção Civil para a América do Sul da 

BASF. 
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enquanto, apenas 0,02% das unidades consumidoras do país utiliza esse tipo de geração, segundo 

dados apurados em 2017 pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Há muitas 

oportunidades de avanço nesse setor. 

 De acordo com pesquisas do International Renewable Energy Agency - IRENA, o 

segmento solar é o que mais gera empregos entre as renováveis no mundo, e em termos de emprego 

por MW de potência instalada, apoiando simultaneamente o crescimento do Produto Interno Bruto 

(PIB), melhorando as balanças comerciais, criando valor local e empregos [4]. 

 E, considerando ainda que as tecnologias fotovoltaicas sejam novas, principalmente por 

que nem chegamos a 1% da potência instalada no Brasil, existem também outras potencialidades 

em energias renováveis em Mato Grosso. Além das usinas de energia solar, há investimentos no 

combustível renovável. A empresa FS Bioenergia, que conta com capital norte-americano, está 

ampliando produção de biocombustível, aproveitando a produção de grãos em Mato Grosso. A 

empresa anunciou a ampliação da fábrica em Lucas do Rio Verde, que produz etanol 100% de 

milho. Serão aplicados mais R$ 350 milhões que duplicarão a capacidade da planta. A estimativa 

é que anualmente, a indústria passe a processar 1,3 milhão de toneladas de milho. E como 

resultado, haveria a produção de 230 milhões de toneladas de etanol, 400 toneladas de farelo, 15 

mil toneladas de óleo de milho e produção energética de 132 Megawatts/h [5]. O mesmo grupo 

deu início à construção de uma segunda unidade em Sorriso, onde será investido mais de 

R$ 1 bilhão, com geração de 1.500 empregos diretos e indiretos. Na nova planta, a previsão é 

produzir 680 milhões de litros, 500 mil de farelo de milho, 20 mil toneladas de milho e coprodução 

energética de 170 megawatts/h, suficiente para abastecer uma cidade de 70 mil habitantes. 

 O IFMT atualmente vem desenvolvendo a formação cultural e profissional, além da 

produção e socialização da ciência e da tecnologia. Essas finalidades institucionais estão acessíveis 

a todos os segmentos sociais e, em especial, àqueles em condições desiguais de inserção social, 

por meio de práticas de ensino, da pesquisa e da extensão. O caráter público desta instituição 

mantém a transparência das intencionalidades dos projetos, das produções científicas e das práticas 

extensionistas, bem como da organização do trabalho acadêmico do uso de estruturas institucionais 

e recursos públicos. Entretanto, as reformas educacionais ocorridas ao longo dos anos no IFMT 

ficaram aquém dos desafios e necessidades criadas. Daí a intensificação da busca de novos 

modelos educacionais que preparem as pessoas para participar, seja como profissionais ou como 

cidadãos, das difíceis decisões que deverão conformar o futuro. 

3.1.3 Justificativas para abertura do curso de Engenharia Elétrica 

3.1.3.1 Histórico 

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso foi criado pela Lei 

nº 11.892 de 29/12/2008. É uma Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação por meio 

da Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica (SETEC). De acordo com a legislação de 

 

[4] IRENA (2015). Rethinking Energy - RENEWABLE ENERGY AND CLIMATE CHANGE. Disponível em: 

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2015/IRENA-

_REthinking_Energy_2nd_report_2015.pdf 

[5] http://www.mt.gov.br/noticias/-/asset_publisher/Hf4xlehM0Iwr/content/9413599-chineses-vao-investir-r-5-bi-

em-energia-renovavel-em-mato-

grosso/pop_up?_101_INSTANCE_Hf4xlehM0Iwr_viewMode=print&_101_INSTANCE_Hf4xlehM0Iwr_language

Id=pt_BR 
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criação, a finalidade do IFMT é formar e qualificar profissionais no âmbito da educação 

profissional técnica e tecnológica nos níveis médio e superior, bem como ofertar cursos de 

licenciatura e de formação pedagógica, cursos de bacharelado e de pós-graduação lato e stricto 

sensu. Para isso, a instituição atua em diferentes níveis e modalidades de ensino, oferecendo cursos 

voltados à educação de jovens e adultos, de formação inicial e continuada, técnicos, de graduação 

e de pós-graduação. 

 Entretanto, antes de se transformar em Instituto Federal, a instituição ao longo de sua 

história passou por sucessivas e importantes mudanças estruturais. Com a transformação em 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso (CEFETMT) em 2002 suas atividades 

foram ampliadas e diversificadas, especialmente com a implantação de cursos de graduação 

tecnológica, cursos de pós-graduação em nível de especialização e a realização de pesquisa e de 

extensão. 

 E, nesse contexto, observou-se ao logo dos anos que a criação de cursos de graduação 

tecnológica da área de automação industrial no Estado de Mato Groso, particularmente, no IFMT 

– Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva, não obteve êxito com relação à empregabilidade, 

devido à falta de regulamentação e pouca atribuição do CREA e, além desse fator, os técnicos de 

nível médio têm maior empregabilidade que os tecnólogos, os quais são de nível superior. Porém, 

vale destacar que o referido curso foi avaliado pelo MEC, obtendo conceito 4,0. Os discentes 

obtiveram também conceito 4,0 na avaliação do ENADE, o que mostra a qualidade do curso no 

IFMT – Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva, porém, não se refletiu no mundo de 

trabalho. 

 Nesse sentido, o Departamento de Eletroeletrônica defendeu a criação do curso de 

Engenharia Elétrica no período Noturno e a não oferta de vagas no processo seletivo de ingresso 

do Curso de Tecnologia em Automação Industrial. O curso a ser criado, de acordo com o 

Departamento de Eletroeletrônica, deverá ser orientado segundo o documento editado pelo 

Ministério da Educação Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica em abril de 2009 

denominado de Princípios Norteadores das Engenharias nos Institutos Federais. 

 A implantação do curso Bacharelado em Engenharia Elétrica com Ênfase em Energias 

Renováveis visa promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 

profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os 

recursos de gestão já existentes no Departamento de Eletroeletrônica. 

 O Departamento de Eletroeletrônica reforça a criação do Curso de Engenharia Elétrica no 

período noturno com carga horária de 3600 horas conforme PL-0087/204 (Oficialização às 

Instituições de Ensino Superior e aos Conselhos Regionais da carga mínima estabelecida para os 

cursos de graduação.). Esta carga horária será distribuída ao longo de 5 anos (tempo mínimo para 

a integralização da carga horária, conforme Resolução CES/CNE n°2/2007.) com 20 aulas 

semanais de 50 minutos e, portanto, ao adotar a hora-aula de 50 minutos na implementação das 

atividades pedagógicas, o cálculo da carga horária total do curso, para cada aula dada computará 

50 minutos e não uma hora. Dessa forma fica clara a distinção entre hora-aula e carga horária. Na 

carga horária mínima não estão computadas as Atividades Complementares e Estágio 

Supervisionado Obrigatório. 



Engenharia Elétrica 

Bacharelado 

 

Resolução Nº 027, 10 de outubro de 2019 e Resolução Nº 041, de 18 outubro de 2019 19 

3.1.3.2 Justificativa da abertura do curso de Engenharia Elétrica 

 Uma das principais características de nossa sociedade é o aumento cada vez maior da 

demanda por abastecimento energético. Esta é a condição para a existência da indústria, dos meios 

de transporte e até mesmo a agricultura e a vida urbana. Enfim, é a condição para a existência de 

nossa sociedade como a conhecemos. Recentemente existe uma grande revolução na área 

energética devido a busca de fontes renováveis de energia já que há dificuldades crescentes de 

manter os níveis de consumo nos níveis atuais utilizando as fontes tradicionais de energia, tal como 

os combustíveis fósseis, o qual representa a maior parcela da matriz energética brasileira. 

 Ainda pode-se argumentar que o Brasil tem o compromisso internacional de manter níveis 

aceitáveis de emissão de gases de efeito estufa a partir da assinatura do Acordo de Paris em 2016. 

O compromisso ocorre no sentido de manter o aumento da temperatura média global em bem 

menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais e de envidar esforços para limitar o aumento da 

temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais [6]. 

 A predominância de fontes renováveis na matriz energética brasileira manteve-se estável 

no ano de 2017, com a participação de 43,8% do total. O desempenho reflete as transformações 

ocorridas no setor energético nacional, que tem incentivado tanto o crescimento dessas fontes 

quanto a diversificação da matriz nos últimos anos. Na oferta interna de energia elétrica – 

subconjunto da matriz energética, a proporção das renováveis será bem mais significativa, com 

previsão de chegar a 83,3%. No mundo, este indicador é de apenas 24,1%. A estimativa é que a 

energia hidráulica continue sendo a mais importante na matriz elétrica de 2017, respondendo por 

67,9%, percentual ligeiramente inferior ao verificado em 2016 (68,6%). Essa redução da fonte 

hídrica será compensada por bons desempenhos de outras fontes renováveis, como a eólica e a 

biomassa. A eólica deverá passar de uma proporção de 5,3% para 6,5%, e a biomassa de 8,8% para 

9,0%, de 2016 para 2017 [7]. 

 O desafio de hoje é fazer a transição para um modelo energético sustentável, menos 

dependente dos combustíveis fósseis, sem que este processo tenha repercussões traumáticas no 

desenvolvimento social e econômico. A característica essencial das energias renováveis é a 

capacidade de serem regeneradas e, como tal, são inesgotáveis, além de não serem nocivas ao meio 

ambiente. Estas são as duas principais propriedades que a distinguem de fontes de energia 

tradicionais. Nos últimos anos, estas duas características colocaram as energias renováveis no 

cenário energético mundial, pois, se as atuais taxas de consumo de combustíveis fósseis forem 

mantidas, eles só serão capazes de satisfazer as nossas necessidades de energia para mais algumas 

décadas antes de esgotar-se. Os danos ao meio ambiente, por outro lado, causados pela queima de 

combustíveis fósseis e as mudanças climáticas resultantes, forçam-nos a considerar as fontes 

alternativas de energia, se quisermos preservar o planeta e garantir o bem-estar das gerações 

futuras [8]. 

 As vantagens das energias renováveis em relação às fontes de energia tradicionais são 

muitas e estão recebendo o reconhecimento cada vez maior. O progresso tecnológico nos últimos 

anos tem contribuído para tornar as energias renováveis cada vez mais baratas e eficientes na 

geração de eletricidade.  

 

[6] http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/acordo-de-paris. 

[7] Boletim Mensal de Energia, publicado em janeiro de 2017, elaborado pelo Ministério de Minas e Energia. 

[8] Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade de Juiz de Fora/MG. 
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 A eficiência energética é o outro pilar de uma política de energia sustentável, pois procura 

aperfeiçoar o uso das fontes de energia, ou seja, consiste em usar menos energia para fornecer a 

mesma quantidade de valor energético. Isso pode ser exemplificado através de edifícios 

energeticamente eficientes, processos industriais e de transporte que poderiam reduzir as 

necessidades energéticas do mundo, e será essencial no controle das emissões globais de gases de 

efeito estufa. 

 A necessidade de um profissional voltado para esta área reflete as atuais demandas do 

mercado e a legislação pertinente em vigor, permite o fluxo de informações entre setor produtivo 

e instituições de nível superior que, por sua vez, é capaz de fomentar pesquisas e fazer gestão dos 

novos conhecimentos. 

 No Brasil existem diversos cursos superiores em Engenharia Elétrica com ênfase Energias 

Renováveis. Assim, a partir de dados coletados dos diversos Projetos Pedagógicos de Cursos 

existentes foi então elaborado este Projeto, porém, mantendo-se a premissa em elaborar um Projeto 

que preservam as características do Estado de Mato Grosso, ou seja, um Estado voltado ao 

agronegócio. 

3.1.3.3 Ações desenvolvidas para construção do PPC e os resultados obtidos 

 A realidade educacional atual tem impelido à reflexão sobre o tipo de sociedade que se 

deseja. Crê-se que um adequado planejamento educacional, neste estudo, nomeadamente, a 

educação superior, deve atender não somente as prioridades produtivas vislumbradas para o 

contexto de execução, ele tem que, antes e majoritariamente, atender as aspirações dos estudantes. 

 Como forma de verificar a aceitação do curso de Engenharia Elétrica com ênfase em 

Energias Renováveis no período noturno foram idealizadas ações que concorrem para a aceitação 

do referido curso. Algumas dessas informações foram buscadas em bases de dados oficiais. Essas 

ações desenvolvidas para a construção do PPC foram: 

a. Relatório do CREA com relação a quantidade de profissionais de eletrotécnica, eletrônica, 

automação e telecomunicação com registros no conselho; 

b. Estudo de demanda com relação a criação do curso de Engenharia Elétrica com ênfase em 

Energias Renováveis no período noturno nas escolas no âmbito dos municípios de Cuiabá 

e Várzea Grande incluindo o IFMT – Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva; 

c. Mapeamento da quantidade de docente equivalentes das disciplinas técnicas e as compõem 

o núcleo de Matemática e Física; 

d. Dados de fonte oficiais contextualizando e argumentando sobre a necessidade do curso, 

justificando a sua implantação, tais como, IBGE, SEPLAN (Secretaria de Planejamento do 

Estado de Mato Grosso); 

e. Quantidade de cursos de Engenharia Elétrica no estado de Mato Grosso; 

f. Audiência pública. 

 

 Segue abaixo a apresentação dos resultados das ações desenvolvidas para a construção do 

PPC: 
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a) Relatório CREA-MT com relação a quantidade de profissionais de eletricidade, 

eletrônica e telecomunicações com registros no conselho. 

 No estudo de demanda foi realizado junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA-MT) o levantamento da quantidade de profissionais de eletricidade, eletrônica 

e telecomunicações com registro no CREA-MT que estão atuando no Estado de Mato Grosso. Em 

resposta ao solicitado por esse Gabinete, referente ao Ofício 105/2017, do IFMT - Campus Cuiabá 

– Cel. Octayde Jorge da Silva, quanto a solicitação quantitativa de profissionais cadastrado no 

CREA/MT nas áreas abaixo relacionados: 

Tabela 1: Relação da quantidade de profissionais nas áreas de Engenharias cadastrados no CREA/MT. 

Profissionais cadastrados no CREA/MT Quantidade 

Engenharia Elétrica 1433 

Engenharia Eletrônica 9 

Engenharia de Telecomunicações 20 

Engenharia de Controle e Automação 60 

Engenharia Mecatrônica 0 

Tecnólogo em Eletrotécnica 2 

Tecnólogo em Eletrônica 1 

Tecnólogo em Eletrônica Industrial 1 

Tecnólogo em Automação Industrial 14 

Tecnólogo em Mecatrônica 0 

TOTAL 1540 

 

b) Estudo de demanda com relação a criação do curso de Engenharia Elétrica com ênfase 

em Energias Renováveis no período noturno nas escolas no âmbito dos municípios de 

Cuiabá e Várzea Grande incluindo o IFMT – Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da 

Silva. 

 A equipe formada pelos docentes da comissão responsável pelo estudo da viabilidade para 

abertura do curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica no período noturno no IFMT Campus 

Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva utilizou a técnica de pesquisa de campo in locus, cuja coleta 

de dados circunscreveu-se as escolas públicas localizadas nos municípios Cuiabá e Várzea Grande, 

no Estado de Mato Grosso e o próprio IFTM – Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva. Os 

participantes foram os discentes que cursam o terceiro ano do Ensino Médio, que responderam a 

um questionário composto por questões acerca do curso que será oferecido e sobre o IFMT. Esses 

discentes tiveram a oportunidade de conhecer um pouco na história do IFMT desde os seus 

primórdios, o Departamento de Eletroeletrônica e sobre o curso de Engenharia Elétrica com Ênfase 

em Energia Renováveis que o IFTM – Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva pretende 

oferecer em 2020. 

 Foi realizada uma pesquisa na Escola Estadual Adalgiza de Barros no município de Várzea 

Grande. Essa escola conta com 1800 discentes matriculados no Ensino Médio nos três períodos e 

são provenientes de 47 bairros do referido município. A pesquisa de demanda para avaliar a 

aceitação do curso foi realizada nos três períodos de funcionamento da escola. O resultado geral 

da pesquisa é mostrado na Tabela 2. 
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Tabela 2: Resultado geral da pesquisa com discentes do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual 

Adalgiza de Barros. 

Questionário Sim Não 

Você gostaria de fazer um curso Superior? 120 62 

Você cursaria Engenharia no período noturno? 163 32 

Caso o IFMT oferecesse um curso de Engenharia Elétrica com foco 

em Energias Renováveis, você cursaria? 
151 50 

Você conhece o Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT? 135 61 

Você sabia que o IFMT oferece cursos de nível superior gratuito? 142 54 

 

 A quantidade total de discentes que participaram da pesquisa na Escola Estadual Adalgiza 

de Barros foi de 201. Na Tabela 2 pode observar que 151 discentes responderam “SIM” ao item 

3, que corresponde a 75,12% dos discentes que participaram da pesquisa. A mesma tabela mostra 

que 50 discentes responderam “NÃO” ao item 3, que corresponde a 24,88% dos discentes que 

participaram da pesquisa. 

c) Mapeamento da quantidade de docente equivalentes das disciplinas que compõem o 

núcleo de Matemática e Física. 

 Com o intuito de verificar a quantidade de docente do Núcleo Comum das disciplinas de 

Física e de Matemática que serão necessários para o curso de Engenharia Elétrica, considerando a 

extinção do curso superior de Tecnologia em Automação Industrial no Campus Cuiabá - Cel. 

Octayde Jorge da Silva a partir da abertura do Curso de Engenharia Elétrica, foi elaborado na 

Tabela 3, as disciplinas com suas respectivas cargas horárias para o curso de Engenharia Elétrica 

e, na Tabela 4, as disciplinas com suas respectivas cargas horárias do Curso de Tecnologia em 

Automação Industrial. 

Tabela 3: Carga horária de docente dos núcleos Matemática e Física do curso Bacharelado em Engenharia 

Elétrica. 

Disciplinas Engenharia Elétrica Carga Horária (horas) 

Matemática 

Fundamentos de Matemática 34 

Cálculo I 67 

Cálculo II 67 

Cálculo III 67 

Álgebra Linear 67 

Probabilidade e Estatística 34 

Física 
Física I 67 

Física II 67 

TOTAL 470 
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Tabela 4: Carga horária de docente dos núcleos Matemática e Física do curso Superior de Tecnologia em 

Automação Industrial. 

Disciplinas Automação Industrial Carga Horária (horas) 

Matemática 

Cálculo I 100 

Equações Diferenciais 67 

Álgebra Linear 67 

Física Eletromagnetismo 67 

TOTAL 301 

 

 Comparando as Tabelas 3 e 4, verifica-se que no núcleo de Matemática e Física serão 

necessárias uma carga horária de 167 horas adicionais em relação ao curso de Superior de 

Tecnologia em Automação Industrial para suprir a demanda do curso de Engenharia Elétrica. Essa 

carga horária corresponde a 9 aulas/semana. Considerando-se um semestre de 20 semanas, será 

necessário 1 (um) docente 40 horas com dedicação exclusiva do Departamento de Área da Base 

Comum (DABC). Conforme Art. 9º, da Resolução nº59, de 10 de dezembro de 2018, versa: 

“Um docente com regime de trabalho de 40 horas semanais em dedicação 

exclusiva, enquadrado no grupo 3, terá que reger de 10 a 20 horas semanais.” 

 Resumindo, serão necessárias carga horária de 172 horas do Departamento de Área da Base 

Comum. Na prática, essa carga horária corresponde a acrescentar 1 (um) docente equivalente. 

 Ressalta-se que a necessidades do mundo do trabalho e a deficiente oferta de formação 

profissional que se verifica no Estado, o IFMT propõe a inserção em seu currículo da educação 

profissional em Engenharia Elétrica. Assim, o IFMT se compromete em sua função de formação 

profissional e ética com a finalidade de responder a demanda do mercado regional e nacional, 

provendo sustentabilidade em recursos humanos para atender ao crescente desenvolvimento 

tecnológico regional e nacional. 

 Diante desta realidade e seguindo sua tradição, o IFMT se propõe a oferecer à comunidade 

o presente curso de Engenharia Elétrica. 

d) Dados de fonte oficiais para contextualizando e argumentando sobre a necessidade do 

mesmo, justificando a sua implantação, tais como, IBGE, SEPLAN (Secretaria de 

Planejamento do Estado de Mato Grosso) 

 A Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC) é uma pesquisa realizada a cada 3 anos 

pelo IBGE, cobrindo os setores da indústria, serviços, eletricidade e gás. Ela faz um levantamento 

de informações para a construção de indicadores nacionais sobre as atividades de inovação 

empreendidas pelas empresas brasileiras. De acordo com PINTEC/2011, a falta de pessoal 

qualificado aparece como um dos principais obstáculos para a inovação no setor industrial, sendo 

enfatizada por 72,5% das empresas entrevistadas. Os principais profissionais citados nessa 

pesquisa são das áreas de tecnologias, os quais entram nessa área são os profissionais de 

Engenharia Elétrica. 

e) Cursos de Engenharia Elétrica no estado de Mato Grosso 

 O estado de Mato Grosso, terceiro maior estado em extensão territorial do país, com uma 

população estimada em mais de 3,5 (três) milhões de habitantes, dados do IBGE, possui 7 (sete) 
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instituições de ensino superior que ofertam o curso de Engenharia Elétrica. Entretanto, somente 

duas instituições que oferecem o curso são públicas e gratuita. Sendo que, o curso proposto neste 

PPC será o único em Engenharia Elétrica gratuito ofertado no período noturno com ênfase em 

energias renováveis. Vale ressaltar que na região do Vale do Rio Cuiabá existe somente uma 

instituição pública que oferta o curso de Engenharia Elétrica. A Tabela 5 mostra os cursos de 

Engenharia Elétrica em Mato Grosso. 

Tabela 5: Curso de Engenharia Elétrica existentes no estado de Mato Grosso. 

Instituição de Ensino Categoria Administrativa 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT Cuiabá) Pública 

Universidade de Cuiabá (UNIC / PITÁGORAS - Cuiabá) Privada 

Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG – Várzea Grande) Privada 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT - Sinop) Pública 

Faculdade Anhanguera de Rondonópolis (FAR) Privada 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Sinop (FACISAS) Privada 

Faculdade de Ciências Agrárias e Exatas de Primavera do Leste Privada 

 

f) Relatório parcial da audiência pública 

 A comissão designada pela Portaria nº 192, de 23 de maio de 2018, planejou a Semana de 

Integração com o Mercado Produtivo no IFMT - Campus Cuiabá Cel. Octayde Jorge da Silva, 

realizada no período de 28 a 30 de maio de 2018. Durante o evento diversas empresas do setor 

produtivo energético foram convidadas com a finalidade de ampliar a discussão que já vem 

acontecendo no âmbito Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge 

da Silva para debater assuntos inerentes a expansão do setor energético e demanda de profissionais 

habilitados e recepcionar contribuições da sociedade civil e dar transparência ao processo de 

construção do Projeto Pedagógico de Curso de Engenharia Elétrica no período noturno que será 

ofertado pelo IFMT. 

 A abertura do evento foi realizada pelo Diretor de Relações Empresariais e Comunitárias, 

Prof. Marcos Vinícius Santiago, e pelo Chefe de Departamento de Eletroeletrônica, Prof. Dr. Tony 

Inácio da Silva, convidando todos os presentes à discussão sobre a expansão do setor energético e 

demanda de profissionais habilitados. 

 Após a apresentação da proposta, foi aberto o espaço para as apresentações dos 

participantes que se inscreveram previamente, com o intuito de demonstrar suas contribuições ao 

tema. Também foram abertas inscrições para manifestações espontâneas de dúvidas e sugestões 

dos participantes da audiência. A mesa diretora comentou e respondeu as contribuições a cada 

apresentação e manifestação dos participantes. 

 As empresas participantes do evento foram ENERGISA S/A, TRAEL - Transformadores 

Elétricos S/A, BRF S/A, ENEL GREEN POWER S/A, também foram convidados o Sincremat - 

Sindicato da Construção, Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Gás no Estado 

de Mato Grosso e o IEL – Instituto Euvaldo Lodi. 

 O evento recebeu diversas contribuições. Em todos os debates e palestras foram destacados 

a importância da formação do profissional de Engenharia Elétrica com ênfase em Energias 
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Renováveis, principalmente considerando que a formação desse profissional não existe no estado 

de Mato Grosso. Assim, destacando a importância do curso proposto nesse PPC. 

3.2 Diretrizes 

 Este Projeto Pedagógico constitui o elemento norteador do currículo do Curso Bacharelado 

em Engenharia Elétrica. A organização curricular do Curso de Bacharelado em Engenharia 

Elétrica está fundamentada nos documentos da legislação oficial descritos abaixo: 

i. Decreto nº 9235, de 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o exercício das funções de 

regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos 

superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino; 

ii. Parecer CNE/CES nº 01, de 23 de abril de 2019, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia; 

iii. Lei no. 9394 de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

iv. Parecer CNE/CES n.º 1.362, de 12 de dezembro de 2001 - Diretrizes Curriculares Nacionais 

dos Cursos de Engenharia. 

v. Resolução CNE/CES nº. 11 de 11 de março de 2002 - Institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia; 

vi. Resolução CNE/CES nº. 2 de 18 de junho de 2007 - Carga horária mínima e procedimentos 

relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade 

presencial. 

vii. Decreto nº. 5.626, de 22/12/2005: regulamenta a Lei nº 10.436, de 24/04/2002, que dispõe 

sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras – e o artigo 18 da Lei 10.098, de 19/12/2000; 

viii. Lei nº. 10.861, de 14/04/2004 - Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES – e dá outras providências; 

ix. Portaria MEC N°1.383 de 31 de outubro de 2017, dispõem sobre os indicadores do 

Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação para os atos de autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento nas modalidades presencial e a distância do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes. 

x. Parecer CNE/CES nº 153/2008, aprovado em 7 de agosto de 2008 - Consulta sobre a carga 

horária mínima do curso de Engenharia Elétrica; 

xi. Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008: dispõe sobre estágios de estudantes e dá outras 

providências; 

xii. Decreto n° 9235, de 15 de dezembro de 2017: Dispõe sobre o exercício das funções de 

regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos 

superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino; 

xiii. A Lei Nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966 que regula o exercício das profissões Engenheiro 

e Engenheiro Agrônomo. No seu Artigo 7º discrimina as atividades e atribuições 

profissionais engenheiro, arquiteto e do engenheiro-agrônomo; 

xiv. A Resolução Nº 218, de 29 de junho de 1973 discrimina atividades das diferentes 

modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia; 

xv. Resolução CONFEA no. 1.073 de 19 de abril de 2016 [9] - Regulamenta a atribuição de 

títulos profissionais, atividades, competências e campos de atuação profissionais registrados 

 

[9] Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 
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no Sistema CONFEA/CREA, para efeito de fiscalização do exercício profissional no âmbito 

da Engenharia e da Agronomia; 

xvi. Plano de Desenvolvimento Institucional do IFMT par ao período 2019-2023. 

3.3 Requisitos de acesso ao curso 

 Uma vez que o IFMT realiza dois processos seletivos por ano, serão disponibilizadas 

semestralmente 30 (trinta) vagas para o curso de Engenharia Elétrica o que corresponde a 70 vagas 

anuais. O ingresso no curso se dará através de Processo Seletivo de acordo com Edital Público. 

Dessa forma, a política de ingresso no curso de Engenharia Elétrica obedecerá às normas vigentes 

no IFMT. 

 Os processos seletivos de caráter classificatório (vestibular) para ingresso no primeiro 

período serão oferecidos a candidatos que tenham certificado de conclusão do ensino médio ou 

equivalente. 

 O ingresso do aluno ocorrerá conforme descrito no Capítulo IV “Das Formas de Ingresso nos 

Cursos Superiores” do Regulamento da Organização Didática do Instituto Federal de Mato Grosso. Os 

artigos 231 ao 261 dessa regulamentação, especifica que o ingresso poderá ser feito das seguintes 

formas: 

i. vestibular; 

ii. Sistema de Seleção Unificada - SiSU, de responsabilidade do MEC; 

iii. processos simplificados para vagas remanescentes do primeiro período letivo do curso; 

iv. reopção de curso (transferência interna); 

v. transferência externa; 

vi. portador de diploma de graduação; e 

vii. convênio/intercâmbio. 

 Nos casos das vagas a serem destinadas para ingresso por reopção de curso, transferência 

externa e portador de diploma de graduação, elas serão para ingresso a partir do segundo período 

letivo do curso. Estas vagas poderão ser geradas por: 

i. evasão; 

ii. transferência para outra instituição; 

iii. transferência de turno; 

iv. reopção de curso ou transferência interna; e 

v. cancelamento de matrícula. 

3.4 Público Alvo 

 O curso superior de Engenharia Elétrica prevê o ingresso de 30 discentes por semestre e 

provenientes do Ensino Médio ou equivalente para o primeiro semestre. O curso será oferecido 

em período noturno e organiza suas diretrizes curriculares para oferecer o curso no tempo ideal de 

10 (dez) semestres de acordo com a Resolução CNE/CES Nº 02, de 18 de junho de 2007. 

 A desvinculação compulsória do discente de cursos de curso superior, o jubilamento, antes 

prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 4.024/1961, na Lei 5.540/1968 e 

no Decreto Lei 464/69, Art. 6° com nova redação introduzida pela Lei 5.789/72, foram revogadas 

pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Nº 9.394/1996 vigente. Desta maneira 
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deixa de prever o jubilamento e institui, ao contrário, uma política de igualdade, tolerância e 

empenho na recuperação de discentes de menor rendimento escolar. 

3.5 Inscrição e Matrícula 

 Para a realização da Inscrição no processo seletivo exige-se que o candidato tenha 

concluído o Ensino Médio até a data da matrícula. O candidato deverá preencher na página da 

internet do IFMT o formulário de inscrição. Após o preenchimento do questionário eletrônico, o 

candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição. O 

candidato Portador de Necessidades Especiais deverá protocolar em tempo hábil, conforme 

definido pelo processo de seleção, um atestado médico indicando o tipo e grau ou nível de 

necessidade, com referência ao código correspondente à Classificação Internacional de Doença 

(CID). Este deverá apresentar também um requerimento solicitando o tipo de atendimento 

necessário a ser adotado, para o caso específico, nos dias de provas. 

 Entende-se por matrícula o ato formal pelo qual se dá a vinculação acadêmica do discente 

ao IFMT após a classificação em Processo Seletivo, mediante a apresentação dos documentos 

exigidos no edital. A matrícula será realizada pelo candidato ou por seu representante legal, no 

local, dia e horário a serem divulgados no edital do processo seletivo e na lista dos candidatos 

aprovados. A matrícula no primeiro semestre será efetivada, obrigatoriamente, em todos os 

componentes curriculares. A partir do segundo semestre, o discente tem a liberdade de matricular-

se em qualquer componente curricular, desde que esteja apto a cursar o componente. 

 Porém, de acordo com a Lei nº 12.089, de 11 de novembro de 2009, proíbe que uma mesma 

pessoa ocupe, na condição de estudante, 2 (duas) vagas, simultaneamente, no curso de graduação, 

em instituições públicas de ensino superior em todo o território nacional. A instituição pública de 

ensino superior que constatar que um dos seus alunos ocupa uma outra vaga na mesma ou em outra 

instituição deverá comunicar-lhe que terá de optar por uma das vagas no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, contado do primeiro dia útil posterior à comunicação. Se o aluno não comparecer no prazo 

assinalado determinado acima ou não optar por uma das vagas, a instituição pública de ensino 

superior providenciará o cancelamento: (a) da matrícula mais antiga, na hipótese de a duplicidade 

ocorrer em instituições diferentes; (b) da matrícula mais recente, na hipótese de a duplicidade 

ocorrer na mesma instituição. Concomitantemente ao cancelamento da matrícula, será decretada a 

nulidade dos créditos adquiridos no curso cuja matrícula foi cancelada. O aluno que ocupar, na 

data de início de vigência desta Lei, ocupar 2 (duas) vagas simultaneamente, poderá concluir o 

curso regularmente. 

3.6 Transferência 

 Entende-se por transferência interna a migração de discentes regulares entre cursos do 

próprio Campus. Já a transferência externa é denominada como a migração de discentes de outros 

campi do IFMT ou provenientes de cursos afins mantidos por outras instituições de ensino que 

não integrem o IFMT. 

 A transferência interna e externa deverá ocorrer por processo seletivo e será aberta a 

candidatos procedentes de cursos dos campi do IFMT, e das instituições públicas ou privadas 

nacionais, credenciadas pelo MEC. 
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 A transferência interna ou externa segue as normas estabelecidas na Organização Didática 

vigente no IFMT, nas seguintes situações e condições: 

i. Transferência interna (reopção de curso): para os discentes regularmente matriculados no 

IFMT- Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva, a mudança de seu curso de origem 

para outro curso de mesmo nível. 

ii. Transferência externa: deverá ocorrer por processo seletivo e será aberta a candidatos 

procedentes de cursos dos campi do IFMT, e das instituições públicas ou privadas 

nacionais, credenciadas pelo MEC. 

iii. Transferência ex-officio: é a mudança de um servidor público federal civil ou militar de 

um município ou estado para outro, por determinação da instituição para atender aos 

interesses da administração pública. Dar-se-á na forma da Lei nº 9.536/1997. 

iv. Portador de diploma: para as pessoas que portem diploma de nível superior reconhecido e 

registrado por entidade competente. 

3.7 Adaptação Curricular 

 A adaptação curricular dos discentes do Curso segue a Organização Didática do IFMT em 

seu artigo: 

Art. 310. Os discentes submeter-se-ão a estudos de adaptação seguindo as orientações do 

Colegiado do Curso, nas seguintes situações: 

i. para sanar diferenças curriculares porventura existentes entre os cursos frequentados em 

outra instituição ou Campus, em caso de transferência; e 

ii. para sanar as modificações ocorridas na matriz curricular. 

 Parágrafo único: O discente transferido durante o ano letivo poderá cursar quaisquer 

adaptações no período. 

3.8 Perfil Profissional dos Egressos do Curso 

 A Resolução CNE/CES 11 de 11 de março de 2002 estabelece em seu artigo 3º as 

referências para o perfil do egresso das engenharias. Baseado nos termos desse artigo o IFMT se 

compromete a formar profissionais com sólida formação técnico-científica baseada em ciências 

exatas, informática, automação, instrumentação e robótica com capacidade para aprender de forma 

autônoma e contínua, buscando a criatividade, o equilíbrio social e a sustentabilidade do meio 

ambiente e da biodiversidade; profissional atuando com base em princípios legais e de maneira 

ética, humanitária e solidária, enquanto ser humano, cidadão e profissional. 

 O Bacharel em Engenharia Elétrica ou Engenheiro Eletricista atua de forma generalista, no 

desenvolvimento e integração de sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica. Em sua atividade, otimiza, projeta, instala, mantém e opera sistemas, instalações, 

equipamentos e dispositivos eletroeletrônicos. Projeta sistemas de medição e de instrumentação 

eletroeletrônica, de acionamentos de máquinas; sistemas de iluminação, de proteção contra 

descargas atmosféricas e de aterramento. Especifica máquinas, equipamentos, materiais, 

componentes e dispositivos eletromecânicos e eletromagnéticos. Elabora projetos e estudos de 

eficiência energética e de fontes de energia renovável. Coordena e supervisiona equipes de 

trabalho; realiza pesquisa científica e tecnológica e estudos de viabilidade técnico-econômica; 
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executa e fiscaliza obras e serviços técnicos; efetua vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos 

e pareceres. Em sua atuação, considera a ética, a segurança e os impactos socioambientais. 

 O que delineia a formação do Engenheiro é o desenvolvimento de suas competências, os 

quais são sustentadas pelo Parecer nº1, de 04 de abril de 2019, Diretrizes Curriculares Nacionais 

do Curso de Graduação, leva em consideração os seguintes princípios: 

i. Formular e conceber soluções desejáveis de Engenharia, analisando e compreendendo a 

necessidade dos usuários e seu contexto; 

ii. Analisar e compreender os fenômenos físicos e químicos por meio de modelos simbólicos, 

físicos e outros, uma vez verificados e validados por experimentação; 

iii. Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e serviços), componentes ou 

processos; 

iv. Implantar, supervisionar e controlar as soluções de Engenharia; 

v. Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica; 

vi. Trabalhar e liderar equipes multidisciplinares; 

vii. Conhecer e aplicar com ética a legislação e os atos normativos no âmbito do exercício da 

profissão; 

viii. Aprender de forma autônoma e lidar com situações e contextos complexos, atualizando-se 

em relação aos avanços da ciência, da tecnologia, bem como em relação aos desafios da 

inovação. 

 Dentro destas premissas, a seguir é apresentado de forma sintética o perfil almejado do 

futuro Engenheiro Elétrica, egresso do IFMT - Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva, em 

conformidade com as Referencial do Curso de Engenharia Elétrica. 

 A estrutura curricular para o Curso de Engenharia Elétrica foi construída de modo que o 

futuro egresso tenha o seguinte perfil profissional: 

i. Formação sólida nas disciplinas básicas, garantindo que o profissional, depois de formado, 

tenha facilidade de acompanhar a evolução tecnológica. 

ii. Bom conhecimento na área de informática, ministrada já no início do curso, para que possa 

ser utilizada como ferramenta em todas as disciplinas. 

iii. Uma formação humanística para que o futuro profissional venha a ter um bom desempenho 

no relacionamento humano no trabalho, e que venha a tornar-se um engenheiro consciente 

de seu papel dentro da comunidade. 

iv. Um profissional com embasamento nos diversos conhecimentos que caracterizam o 

engenheiro eletricista, proporcionado pelas disciplinas dos núcleos básico, específico e 

profissionalizante. 

v. Uma visão global e interdisciplinar proporcionada pelo projeto de final de curso, no qual 

ele aplicará os conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas. 

vi. Uma visão real de sua vida profissional proporcionada pelo Estágio Supervisionado. 

vii. Um bom desempenho nas aplicações práticas de sua vida profissional, resultante do grande 

número de aulas de laboratório desenvolvidas durante o curso. 

viii. A visão da excelência em todas as suas ações, resultante de um trabalho desenvolvido em 

praticamente todas as disciplinas do curso, principalmente as profissionalizantes. 



Engenharia Elétrica 

Bacharelado 

 

Resolução Nº 027, 10 de outubro de 2019 e Resolução Nº 041, de 18 outubro de 2019 30 

ix. A capacidade de buscar solução de problemas, de ser criativo e inovador, desenvolvida em 

sala de aula por uma nova postura do docente “como orientador”, que conduz o discente 

desde o início de seu curso a buscar soluções por si próprio. 

x. Capacidade de comunicação oral e escrita, desenvolvida nas diversas disciplinas do curso. 

 Assim, em atendimento as finalidades e objetivos propostos, o profissional de Engenharia 

Elétrica deverá estar apto ao exercício da atividade profissional dentro dos princípios resguardados 

neste PPC. As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia 

estabelecem que o desenvolvimento do perfil e das competências estabelecidas para o egresso 

pressupõem a atuação em campos da Engenharia e correlatos, do seguinte modo: 

i. Em todo o ciclo de vida e contexto do projeto de produtos (bens e serviços) e de seus 

componentes, sistemas e processos produtivos, inclusive inovando-os; 

ii. Em todo o ciclo de vida e contexto de empreendimentos, inclusive na sua gestão e 

manutenção; 

iii. Na formação e atualização de futuros engenheiros e profissionais, envolvidos em projetos 

de produtos (bens e serviços) e empreendimentos. 

3.9 Período estimado para reconhecimento do curso 

 Conforme legislação vigente, Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, que dispõe 

sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação 

superior - IES e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação lato sensu, nas 

modalidades presencial e a distância, no sistema federal de ensino. 

 No âmbito do SINAES e da regulação dos cursos de graduação no país, prevê-se que os 

cursos passem por avaliação externa periodicamente. Assim, os cursos de educação superior 

passam por três tipos de avaliação externa: para autorização, para reconhecimento e para 

renovação de reconhecimento. 

Para Autorização: Para iniciar a oferta de um curso de graduação, a IES depende de autorização 

do Ministério da Educação. A exceção são as universidades e centros universitários que, por terem 

autonomia, independem de autorização para funcionamento de curso superior. No entanto, essas 

instituições devem informar à secretaria competente os cursos abertos para fins de supervisão, 

avaliação e posterior reconhecimento (Art. 28 do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006). 

Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento: Conforme Art. 46. do Decreto 9235, de 15 

de dezembro de 2017, [...] “a instituição protocolará pedido de reconhecimento de curso no período 

compreendido entre cinquenta por cento do prazo previsto para integralização de sua carga horária 

e setenta e cinco por cento desse prazo, observado o calendário definido pelo Ministério da 

Educação”. 

3.10 Análise do mercado de trabalho 

 O campo fundamental de trabalho inclui empresas de pesquisa, de projetos de engenharia, 

concessionárias de energia, agências reguladoras, como Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) e organizações não governamentais. 
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 O Plano Brasil 2022, elaborado pelo governo federal com metas e ações estratégicas para 

promover o desenvolvimento do país, prevê que o Brasil passará por uma crise energética e 

ambiental profundas nos próximos anos. Uma das maneiras previstas para evitar o colapso será 

investir em fontes de energia hidrelétrica e nuclear, além das energias alternativas, área que se 

encontra em expansão, para diminuir a emissão de carbono com a queima de petróleo e derivados. 

Rico em opções de fontes energéticas, o país tem potencial de crescimento em pesquisa e 

desenvolvimento na área. Daí o crescimento do mercado para esse engenheiro. Indústrias e órgãos 

públicos buscam soluções energéticas de melhor custo benefício de acordo com seu tipo de 

produção e o engenheiro é solicitado para fazer a análise e determinar o tipo de fonte mais eficiente. 

 Entretanto, os maiores empregadores são as concessionárias de energia elétrica, além da 

Petrobras, Eletrobrás, usinas de etanol e biodiesel e companhias de transporte de distribuição de 

gás natural. 

 Em agências reguladoras, o profissional faz levantamento de dados sobre o uso e o 

consumo de energia. Há espaço, ainda, em usinas de etanol e biodiesel que também criam boas 

chances de trabalho nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, onde há intensa produção de cana-de-

açúcar. 

 De acordo com o Relatório da PROCOBRE (JANUZZI, VARELLA e GOMES, 2009), o 

Brasil possui um grande desafio nas próximas décadas para buscar soluções para atender os 

crescentes requisitos de serviços de energia e, ao mesmo tempo, satisfazer os critérios de 

economicidade, sustentabilidade, segurança de suprimento e garantia de acesso universal. As 

crescentes pressões ambientais sobre a exploração do potencial hidráulico localizado na região 

amazônica e os recursos energéticos cada vez mais distantes dos centros de carga são alguns 

elementos que se colocam para se buscar novas soluções. Uma das apostas que está sendo feita em 

vários países e recentemente no Brasil é a “geração distribuída” (GD) utilizando Sistemas 

Fotovoltaico Conectados à Rede (SFCR). Apesar de ainda ser uma solução cara atualmente frente 

a outras soluções, é a tecnologia que apresenta a maior taxa de crescimento e queda nos custos. 

Além do ganho de escala e efeitos de aprendizado, os avanços tecnológicos e novas descobertas 

são bastante promissores para baratear ainda mais os seus custos. Portanto, nessa área criam-se 

boas chances de trabalho na região Cento Oeste devido também a alta incidência solar ao longo 

do ano. As perspectivas nessa área são bastante promissoras. 

 O grupo Energisa, concessionária que controla a distribuição de energia elétrica em 

algumas regiões do Brasil, tem dois projetos de dois parques solares, o parque solar Coremas e o 

parque solar Rio do Peixe, ambos situados no estado da Paraíba. O projeto prevê a instalação de 

30 MW de potência instalada para cada um, totalizando 60 MW. 

3.11 Perspectivas de inserção do profissional 

 Houve uma mudança radical na atuação dos engenheiros eletricista nas últimas décadas. 

Esse fato se deve ao próprio conceito da profissão a qual está ligada intrinsecamente aos avanços 

tecnológicos. Todas as habilitações e atuações do engenheiro eletricista evoluíram nos últimos 

anos levando as instituições de ensino superior se adaptarem a essa realidade. Segue abaixo 

algumas das principais habilitações de atuação do engenheiro eletricista atual: 

i. Sistemas de Energia; 

ii. Sistemas Industriais; 
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iii. Sistemas de Telecomunicações; 

iv. Sistemas de Instrumentação; 

v. Sistemas de Automação, Controle e Robótica; 

vi. Sistemas Eletrônicos; 

vii. Sistemas de Computação; 

viii. Sistemas Biomédicos; 

ix. Biotecnologia; 

x. Sistemas de Potência. 

 É importante ressaltar que todas as habilitações de atuação interagem com diversas áreas 

do conhecimento, de modo a formar um engenheiro eletricista com bases sólidas nas áreas de física 

e matemática e, dependendo da habilitação de atuação, também em química e biologia. Os 

profissionais egressos do Curso de Engenharia Elétrica poderão atuar como empregados, gestores 

ou autônomos em todas as habilitações supracitadas. Poderão também se inserir em empresas 

prestadoras de serviços e empresas de consultoria atuando no estudo de viabilidades, manutenção, 

consultoria, assessoria, fiscalização, perícias, laudos técnicos e projetos de supervisão de sistemas 

de Engenharia Elétrica. 

 A cidade de Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, está situada na região Centro Oeste 

que é reconhecido no cenário econômico como uma das regiões mais produtivas do Brasil, sendo 

um dos maiores exportadores na pauta de agronegócios do país. No entanto, mesmo com essa 

vocação para a área agrícola há a necessidade de desenvolvimento tecnológico em energias, 

mecanização, sistemas de informação, telecomunicações, logística, dentre outras, para que haja 

um aumento na produtividade, redução de custos e, consequentemente aumento dos lucros. Numa 

dinâmica paralela ao setor agropecuário e agrícola, os segmentos da indústria moderna têm-se 

instalado no Estado, incorporando novos segmentos industriais, provocando assim, mudanças 

qualitativas na estrutura industrial do Estado, centradas em várias cidades polos e na baixada 

cuiabana. Sobretudo, os segmentos que mais têm se destacado no processo de industrialização são 

indústria extrativa, de transformação, construção civil e os serviços de utilidade pública. Associada 

a essas mudanças no setor industrial, ocorreu uma ampliação da demanda por serviços e produtos 

de maior especialização, até mesmo de capital internacional e voltados para o mercado regional. 

O setor comercial também tem passado por acentuadas mudanças, notadamente no setor varejista, 

com a instalação de “shopping centers” e hipermercados, ampliando a oferta, alterando o perfil do 

fornecedor e do consumidor, implementando padrões internacionais de lojas e produtos. Deve-se 

destacar também o setor de serviços, turismo e as modernas áreas de serviços de informatização, 

tecnologia da informação, softwares, gestão do conhecimento e qualidade da produção. Muitos 

são os fatores que influenciaram estas mudanças no mercado regional e principalmente na região 

metropolitana, destacando-se entre eles o incentivo fiscal dos governos estadual e municipal, a 

autossuficiência em energia elétrica, intercâmbio com países do MERCOSUL, dentre outros. 

 O setor industrial de Cuiabá e da Região Centro-Oeste apresenta diversas empresas com 

potencial de absorver o egresso do Curso de Engenharia Elétrica. Não obstante, o IFMT, Campus 

Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva tem potencial de formação com abrangência nacional e 

internacional. As empresas do Setor Elétrico Brasileiro poderão ser as principais absorvedoras dos 

egressos do curso de Engenharia Elétrica, as quais podemos destacar abaixo: 

i. Empresas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, tais como: 

ENERGISA, Eletronorte, COPEL, Furnas, ENEL. 
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ii. Empresas de natureza governamentais ou reguladoras: SESMT, ANEEL, ELETROBRAS, 

ONS, ANATEL. 

iii. Empresas e Consultorias ligadas ao mercado de energia, projetos de usinas hidrelétricas, 

sistemas de transmissão e distribuição e revisão tarifária: Usinas Termelétrica de Cuiabá, 

Trael - Transformadores Elétricos, Usina Hidrelétrica de Manso. 

iv. Empresas de do setor produtivo: BRF S/A, Coca-Cola, AMBEV S/A, Empresa de Bebidas 

Marajá, Mika Alimentos, Frigorífico Excelência. 
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Capítulo 4 

4.1 Organização Didático-Pedagógica 

 Nesta seção é feita uma exposição da Organização Curricular proposta para o Curso de 

Graduação em Engenharia Elétrica de acordo com as exigências da Resolução CNE/CES no. 11 

de 11 de março de 2002 e da Resolução CNE/CES no. 2 de 18 de junho de 2007. 

4.1.1 Objetivos 

 O curso de Engenharia Elétrica tem como objetivo geral formar profissionais autônomos, 

generalistas, mas com capacidade de especialização, autonomia e auto aprendizado, habilitados ao 

projeto, operação, gerenciamento e melhorias de sistemas elétricos, integrando aspectos humanos, 

econômicos, sociais e ambientais.  

 O curso de graduação em Engenharia Elétrica no IFMT - Campus Cuiabá – Cel. Octayde 

Jorge da Silva vem suprir uma demanda da região e tem como objetivos específicos: 

i. Formar um profissional generalista, que atenda às necessidades deste mercado regional e 

nacional; 

ii. Oferecer uma mudança de perspectiva para o graduando e sua família;  

iii. Fornecer embasamento sólido que permita ao discente dar prosseguimento a seus estudos 

em pós-graduação; 

iv. Capacitar o graduado a trabalhar na indústria com aplicação direta dos conteúdos 

abordados na academia e o gerenciamento de projetos; 

v. Desenvolver competência para atuar no setor de energia de geração, transmissão ou 

distribuição; em empresas de automação, atendendo ao mercado industrial e aos sistemas 

de automação predial e indústrias do agronegócio; em projetos, manutenção e instalações 

elétricas industriais, comerciais e prediais; 

vi. Atuar na engenharia elétrica com consciência ambiental, projetando sistemas e 

equipamentos eficientes energeticamente; 

vii. Trabalhar a dimensão humana, cidadã e ética do graduando através de disciplinas 

específicas e de maneira holística ao longo do curso; 

viii. Ser um curso flexível, promovendo a participação do discente em programas de mobilidade 

acadêmica e intercâmbios; 

ix. Atender a legislação profissional, habilitando o graduado a atuar na Engenharia Elétrica, 

com atribuições condizentes com as Resoluções do CONFEA – Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia. 

 De acordo com a resolução CNE/CES no. 11 de 11 de março de 2002 em seu artigo quarto, 

os egressos dos cursos de Engenharia devem estar dotados dos conhecimentos para o exercício das 

seguintes competências e habilidades gerais: 

i. Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 

Engenharia; 

ii. Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 

iii. Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 

iv. Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 
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v. Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 

vi. Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 

vii. Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 

viii. Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 

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

x. Atuar em equipes multidisciplinares; 

xi. Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais; 

xii. Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 

xiii. Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 

xiv. Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

4.1.2 Temas Abordados na Formação 

 Conforme os Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelado de abril de 

2010, o curso de Engenharia Elétrica abordará os seguintes temas, previstas na matriz curricular: 

Eletricidade; Circuitos Elétricos; Eletromagnetismo; Materiais Elétricos; Geração, Transmissão e 

Distribuição de Energia Elétrica; Análise, Modelagem e Simulação de Sistemas Elétricos; Matriz 

e Eficiência Energética; Qualidade de Energia; Medidas Elétricas; Instalações Elétricas; 

Conversão de Energia; Máquinas Elétricas; Acionamento, Comando e Proteção de Máquinas e 

Circuitos Elétricos; Eletrônica Analógica e Digital; Eletrônica de Potência; Instrumentação 

Eletroeletrônica; Computadores e Programação Aplicada; Controle e Automação de Processos; 

Controladores Lógicos Programáveis; Sensores e Atuadores Industriais; Sistemas de Aquisição de 

Dados; Comunicação de Dados; Sistemas e Redes de Telecomunicações; Matemática; Física; 

Química; Ética e Meio Ambiente; Ergonomia e Segurança do Trabalho; Relações Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS). 

4.1.3 Ambiente de Atuação 

 O Engenheiro Eletricista, conforme Referencial Curricular de Engenharia Elétrica, é 

habilitado para trabalhar em concessionárias de energia nos setores de geração, transmissão ou 

distribuição; em empresas de automação e controle, atendendo ao mercado industrial e aos 

sistemas de automação predial; em projetos, manutenção e instalações industriais, comerciais e 

prediais, atendendo às necessidades de implantação, funcionamento, manutenção e operação dos 

sistemas; na definição do potencial energético de bacias hidrográficas, eficientização de sistemas 

energéticos, conservação de energia, fontes alternativas e renováveis de energia; com simulação, 

análise e emulação de grandes sistemas por computador; na fabricação e na aplicação de máquinas 

e equipamentos elétricos. 

4.1.4 Infraestrutura Recomendada 

 Conforme Referencial Curricular do curso de Engenharia Elétrica deverá ter a 

infraestrutura básica com os seguintes Laboratórios: Eletricidade; Circuitos Elétricos; 

Instrumentação Eletroeletrônica; Medidas Elétricas; Equipamentos e Materiais Elétricos; 

Eletrônica Analógica e Digital; Eletrônica de Potência; Eletromagnetismo; Computadores e 

Programação Aplicada; Controle e Automação de Processos; Controladores Lógicos 

Programáveis; Sensores e Atuadores Industriais; Sistemas de Aquisição de Dados; Sistemas e 

Redes de Telecomunicações; Instalações Elétricas; Acionamento, Comando e Proteção de 
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Máquinas; Conversores; Eficiência Energética; Energia Renovável; Informática com programas 

especializados. Biblioteca com acervo específico e atualizado. 

4.1.5 Atribuições Profissionais 

 A Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966 que regula o exercício das profissões de 

Engenheiro e Engenheiro Agrônomo. No seu Artigo 7º discrimina as atividades e atribuições 

profissionais do engenheiro e do engenheiro-agrônomo que consistem em: 

a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, autárquicas e 

de economia mista e privada; 

b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, 

explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária;  

c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica;  

d) ensino, pesquisa, experimentação e ensaios;  

e) fiscalização de obras e serviços técnicos;  

f) direção de obras e serviços técnicos;  

g) execução de obras e serviços técnicos;  

h) produção técnica especializada, industrial ou agropecuária. 

Parágrafo único - Os engenheiros e engenheiros-agrônomos poderão exercer qualquer outra 

atividade que, por sua natureza, se inclua no âmbito de suas profissões. 

 O CONFEA é a entidade nacional responsável pela fiscalização do exercício profissional 

dos profissionais de engenharias através do CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia). 

 A Resolução Nº 218, de 29 de junho de 1973 discrimina atividades das diferentes 

modalidades profissionais da Engenharia e Agronomia. 

Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica; 

Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação; 

Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica; 

Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria; 

Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico; 

Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; 

Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica; 

Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão; 

Atividade 09 - Elaboração de orçamento; 

Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade; 

Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico; 

Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico; 

Atividade 13 - Produção técnica e especializada; 

Atividade 14 - Condução de trabalho técnico; 

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

Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo; 

Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação; 

Atividade 18 - Execução de desenho técnico. 
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 No Artigo 8º da resolução supracitada compete ao Engenheiro Eletricista, Modalidade 

Eletrotécnica: 

“O desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes à geração, 

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

elétricas; sistemas de medição e controle elétricos; seus serviços afins e correlatos.” 

 As disposições constantes do Artigo. 25 da mesma resolução que nenhum profissional 

poderá desempenhar atividades além daquelas que lhe competem, pelas características de seu 

currículo escolar, consideradas em cada caso, apenas, as disciplinas que contribuem para a 

graduação profissional, salvo outras que lhe sejam acrescidas em curso de pós-graduação, na 

mesma modalidade e no seu parágrafo único da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do 

CONFEA, que serão discriminadas no registro profissional as atividades constantes da Resolução 

nº 218. 

 A Resolução Nº 1.073 de 19 de abril de 2016, regulamenta a atribuição de títulos 

profissionais, atividades, competências e campos de atuação profissionais registrados no Sistema 

CONFEA/CREA, para efeito de fiscalização do exercício profissional no âmbito da Engenharia e 

da Agronomia. 

 O campo de atuação profissional do engenheiro eletricista é bastante diversificado, 

compreendendo desde grandes empresas públicas e privadas, empreendimentos próprios ou 

atuação autônoma. O mercado de trabalho é caracterizado, além da diversidade, por variações 

relativamente rápidas, atreladas aos períodos de retração e expansão da economia e das políticas 

para o desenvolvimento da infraestrutura. 

 O egresso formado pelo curso de Engenharia Elétrica do IFMT possuirá uma sólida 

formação generalista que possibilitará sua inserção no mercado de trabalho regional e nacional. 

Como exemplo, destaca-se a preparação do egresso para atuar em: 

i. Empresas de automação industrial; 

ii. Concessionárias de energia elétrica, nos setores de geração, transmissão e distribuição de 

energia; 

iii. Agências reguladoras (ONS, ANEEL, ANATEL e outras); 

iv. Projeto, fabricação, manutenção e operação de máquinas e equipamentos eletroeletrônicos; 

v. Projeto, execução e fiscalização de instalações elétricas residenciais, comerciais, 

industriais; 

vi. Projetos de extensão, pesquisa e desenvolvimento; 

vii. Consultorias e perícias; 

viii. Programas de eficiência energética, geração distribuída, condicionamento de energia 

elétrica; 

ix. Elaboração de projeto e execução de sistemas baseado em energias renováveis; 

x. Programas de pós-graduação. 

4.1.6 Exigências da Resolução CNE/CES no 1/2019 

 A matriz curricular do curso de Engenharia Elétrica foi concebida de acordo com a 

resolução CNE/CES no.01/2019. O artigo 6o desta resolução define que a matriz deverá obedecer 

à seguinte composição: 
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• núcleo de conteúdos básicos: composto por aproximadamente de 30% (trinta por cento) da 

carga horária total; 

• núcleo de conteúdos profissionalizantes: composto por aproximadamente de 15% (quinze 

por cento) da carga horária total 

• núcleo de conteúdo específicos: composto pelo restante da carga horária. 

 O cumprimento da carga horária mínima do curso dar-se-á através de disciplinas que 

abranjam os conteúdos relativos aos seus ciclos básico, profissionalizante e específico. Uma 

parcela dessas disciplinas é considerada obrigatória, especialmente as relacionadas aos ciclos 

básico e profissionalizante. Em relação ao ciclo específico, no entanto, a fim de atender ao 

pressuposto metodológico de flexibilização, disponibiliza-se um conjunto significativo de 

disciplinas eletivas a serem utilizadas pelos discentes para a integralização da carga horária 

mínima. Complementarmente, é apresentado um conjunto de disciplinas optativas as quais são de 

livre escolha dos discentes. Estas disciplinas, todavia, não podem substituir as disciplinas 

obrigatórias, Estágio Curricular Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso. 

 O parágrafo 1o do Artigo 6o lista os tópicos sobre os quais devem versar as disciplinas do 

núcleo básico. O núcleo básico compreende disciplinas de embasamento e formação geral, comuns 

aos cursos de engenharia, como aquelas das áreas de matemática, física, formação humana, entre 

outras. A Resolução No. 11 estabelece que todos os tópicos apresentados neste núcleo deverão ser 

abordados, que consiste nos seguintes tópicos: 

i. Metodologia Científica e Tecnológica; 

ii. Comunicação e Expressão; 

iii. Informática; 

iv. Expressão Gráfica; 

v. Matemática; 

vi. Física; 

vii. Fenômenos de Transporte; 

viii. Mecânica dos Sólidos; 

ix. Eletricidade Aplicada; 

x. Química; 

xi. Ciência e Tecnologia dos Materiais; 

xii. Administração; 

xiii. Economia; 

xiv. Ciências do Ambiente; 

xv. Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania. 

 O parágrafo 3o do Artigo 6o lista os tópicos sobre os quais devem versar as disciplinas do 

núcleo profissionalizante. Diferentemente do núcleo básico, pode-se optar pela abordagem de 

somente uma parcela dos tópicos apresentados. Neste sentido, para montagem da grade curricular 

do curso, ora apresentado, foram selecionados os seguintes tópicos: 

i. Circuitos Elétricos; 

ii. Circuitos Lógicos; 

iii. Controle de Sistemas Dinâmicos; 

iv. Conversão de Energia; 

v. Eletromagnetismo; 
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vi. Eletrônica Analógica e Digital; 

vii. Ergonomia e Segurança do Trabalho; 

viii. Instrumentação; 

ix. Máquinas de fluxo; 

x. Materiais Elétricos; 

xi. Métodos Numéricos; 

xii. Qualidade; 

xiii. Sistemas Mecânicos; 

xiv. Sistemas Térmicos; 

xv. Termodinâmica Aplicada. 

 A Tabela 6 apresenta os tópicos selecionados do núcleo básico, bem como, as disciplinas 

que deverão contemplá-los. Em atendimento ao estabelecido na Resolução nº 11 de 11 de março 

de 2002 estão previstas as cargas horárias relacionadas às atividades teóricas e práticas necessárias 

para a composição da carga horária de integralização do curso. As aulas práticas correspondem à 

realização de aulas de laboratórios para os conteúdos básicos obrigatórios. 

Tabela 6: Componentes Curriculares do Núcleo Básico (B). 

Item Componentes curriculares Semestre 
Carga Horária 

Total Teoria Prática 

1 Algoritmos 1 68 68  

2 Cálculo Diferencial e Integral I 2 68 68  

3 Cálculo Diferencial e Integral II 3 68 68  

4 Cálculo Diferencial e Integral III 4 68 68  

5 Cálculo Vetorial e Geometria Analítica 1 68 68  

6 Ciência do Ambiente 7 34 34  

7 Circuitos Elétricos I 3 68 68  

8 Desenho Técnico em Ambiente Computacional 2 68 34 34 

9 Ética Profissional 10 34 34  

10 Física Geral e Experimental I 2 68 50 18 

11 Física Geral e Experimental II 3 68 50 18 

12 Fundamentos de Matemática 1 34 34  

13 Homem, Cultura e Sociedade 2 34 34  

14 Inglês Instrumental 5 34 34  

15 Introdução à Engenharia Elétrica 1 34 34  

16 Introdução à Economia para Engenharia 5 34 34  

17 Laboratório de Circuitos Elétricos I 3 34 0 34 

18 Língua Portuguesa 1 34 34  

19 Linguagem de Programação 2 34 34  

20 Metodologia Científica 6 34 34  

21 Mecânica dos Fluidos 4 34 34  

22 Mecânica dos Materiais 3 34 34  

23 Probabilidade e Estatística 4 34 34  

24 Química Geral e Ciência dos Materiais 1 34 34  

25 Teoria das Organizações 3 34 34  

TOTAL 1156 1052 104 

 

 O núcleo profissionalizante compreende disciplinas de formação profissionalizante, comuns 

aos cursos de engenharia. A Tabela 7 mostra os tópicos que foram selecionados para composição 

do núcleo profissionalizante, juntamente com as disciplinas que deverão contemplá-los. 
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Tabela 7: Componentes Curriculares do Núcleo Profissionalizante (P). 

Item Componentes curriculares Semestre 
Carga Horária 

Total  Teoria Prática 

1 Circuitos Elétricos II 4 68 68  

2 Controle de Sistemas Lineares 7 68 68  

3 Conversão Eletromecânica de Energia 6 68 50 18 

4 Eletromagnetismo 4 68 50 18 

5 Eletrônica I 5 68 50 18 

6 Laboratório de Circuitos Elétricos II 4 34 0 34 

7 Lógica Digital 2 34 34  

8 Microcontroladores 7 68 50 18 

9 Medidas Elétricas e Instrumentação 6 68 50 18 

10 Materiais Elétricos 2 34 34  

11 Métodos Computacionais para Engenharia 3 34 34  

12 Qualidade da Energia Elétrica 9 34 34  

13 Tópicos de Eng. de Segurança 10 34 34  

14 Gestão e Empreendedorismo 10 34 34  

TOTAL 714 590 124 

 

 A Tabela 8 relaciona os tópicos que foram selecionados para composição do núcleo 

profissionalizante, juntamente com as disciplinas que deverão contemplá-los. A escolha das 

disciplinas para integrar o núcleo específico foi feita de forma a proporcionar ao discente o 

conhecimento nas diversas áreas abordadas pelo curso. 

Tabela 8: Tópicos e disciplinas do Núcleo Específico (E). 

Item Componentes curriculares Semestre 
Carga Horária 

Total Teoria Prática 

1 Análise de Sistemas de Energia Elétrica I 8 68 68  

2 Análise de Sistemas de Energia Elétrica II 9 68 68  

3 Análise de Sistemas Lineares 5 68 68  

4 Projeto de Distribuição de Energia Elétrica 9 68 68  

5 Eletrônica II 6 68 50 18 

6 Equipamentos de Potência 7 68 68  

7 Eletrônica de Potência 8 68 68  

8 Lab. de Instalações Elétricas Residencial e Predial 6 34 0 34 

9 Mercado de Energia 8 34 34  

10 Máquinas Elétricas 7 34 34  

11 Máquinas de Fluxo 5 34 34  

12 Projeto de Energias Renováveis I 8 68 68  

13 Projeto de Energias Renováveis II 9 68 68  

14 Projeto de Energias Renováveis III 10 34 34  

15 Projeto de Instalações Elétricas Residencial e Predial 6 68 68  

16 Projeto de Instalações Elétricas Industriais 8 68 68  

17 Proteção de Sistemas Elétricos 9 68 68  

18 Redes Inteligentes 10 68 68  

19 Termodinâmica 5 68 50 18 

20 Transmissão de Energia Elétrica 10 68 68  

21 Geração Termelétrica e Bioenergia 10 34 34  

TOTAL 1224 1154 70 

 

 A Tabela 9 mostra a distribuição das disciplinas do núcleo síntese. 
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Tabela 9: Tópicos e disciplinas do Núcleo Síntese (S). 

Componentes curriculares Semestre Carga horária % 

Projeto Integrador I 7 34 0,93 

Projeto Integrador II 9 34 0,93 

Estágio Supervisionado 7-10 300 8,19 

TOTAL  368 10,05 

 

 A Tabela 10 apresenta o núcleo de conteúdos complementares, para o qual está prevista 

uma carga horária de 200 (duzentas) horas. As atividades complementares abrangem participações 

em cursos, palestras, seminários, congressos, visitas técnicas, monitoria, dentre outras e deve 

obedecer a Regulamentação vigente na Instituição. A Tabela 11 apresenta a carga horária total do 

curso. 

Tabela 10: Atividades Complementares 

Disciplinas Semestre Carga horária % 

Atividades Complementares 1º ao 10º 200 5,46 

TOTAL  200 5,56 

 

Tabela 11: Carga horária total. 

Estrutura do Curso 
Carga Horária 

(horas) 

Percentual da 

Carga Horária Total (%) 

Núcleo de conteúdos básicos 1156 31,57 

Núcleo de conteúdos profissionalizantes 714 19,50 

Núcleo de conteúdo específicos 1224 33,42 

Núcleo Síntese (Projeto Integrador, Estágio) 368 10,05 

Atividades complementares 200 5,46 

TOTAL 3662 100 

 

 A carga horária total do curso é de 3662 horas, sendo: 200 horas em Atividades 

Complementares, 300 horas em Estágio Supervisionado e 3162 horas nas demais disciplinas. O 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será iniciado na disciplina Projeto Integrador I, onde o 

discente deverá obrigatoriamente, até ao final dessa disciplina, escolher um orientador para o seu 

desenvolvimento. 

 É importante ressaltar que estes componentes curriculares optativos não fazem parte da 

carga horária mínima para integralização do curso. As disciplinas optativas poderão ser ofertadas 

a qualquer momento, desde que haja disponibilidade de docente e/ou quantidade mínima de 

discentes, o qual seguirá as recomendações deste PPC que, nesse caso será considerada como 

sendo 30%, ou seja, com mínimo de 9 discentes, da entrada de discentes por semestre. Além disso, 

a matrículas em qualquer componente curricular optativo deverá ser verificada a possibilidade de 

o discente matricular-se, ou seja, deverá ser verificado se o discente cumpriu os pré-requisitos, 

como em qualquer disciplina da Matriz Curricular. 

 A Tabela 12 apresenta a relação dos componentes curriculares Optativos que poderão ser 

ofertadas no curso. 
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Tabela 12: Núcleo de disciplinas optativas de formação geral. 

Componentes Curriculares Pré-Requisitos 
Carga 

Horária 
Teoria Prática 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS Não há 34 34  

Sistemas Embarcados Microcontroladores 68 34 34 

Compatibilidade Eletromagnética Eletromagnetismo II 34 34  

Metrologia Industrial Não há 34 34  

Automação Residencial e Predial 
Projetos e Instalações Elétricas 

Residencial e Predial 
68 34 34 

Princípio de Comunicações Eletromagnetismo 34 34  

Banco de Dados Algoritmos 68 68  

Gestão de Projetos Metodologia Científica 34 34  

4.1.7 Exigências da Resolução CNE/CES no 2, de 18 de junho de 2007 

 A resolução CNE/CES no. 2 de 18 de junho de 2007 estipula uma carga horária mínima de 

3600 horas para os cursos de Engenharia, bem como um tempo mínimo de integralização de 5 

anos. Entretanto, o inciso IV do artigo 2o permite que o tempo mínimo possa ser alterado desde 

que o projeto pedagógico do curso justifique tal adequação. 

 Neste contexto, uma vez que se trata de um curso em regime de crédito semestral, o 

discente possui a flexibilidade de escolher as disciplinas que irá cursar semestralmente, desde que 

tenha cumprido os pré-requisitos exigidos das disciplinas. Desta forma, lhe é possibilitado o 

aceleramento de estudos, como a atual LDB dá importância.  

 Para a integralização do Curso, o discente deverá cumprir uma carga horária mínima de 

3601 horas, carga horária esta correspondente ao cumprimento das disciplinas de caráter 

obrigatório, incluindo o Trabalho de Conclusão de Curso, o Estágio Curricular Supervisionado e 

as Atividades Complementares. 

 Salienta-se que neste projeto não será estipulado tempo máximo de integralização do curso, 

por entender-se que a Lei 9.394/96 prevê uma política de igualdade, tolerância e empenho na 

recuperação de discentes de menor rendimento escolar, ao dispor: 

Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 

arte e o saber; 

III - Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV - Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

II - Valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - Gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 

sistemas de ensino; 

IX - Garantia de padrão de qualidade; 

X - Valorização da experiência extraescolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 

sistema de ensino, terão a incumbência de: 
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I - Elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

II - Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

III - Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

IV - Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

V - Prover meios para a recuperação dos discentes de menor rendimento; 

VI - Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 

sociedade com a escola; 

VII - Informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos discentes, 

bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. 

 

 Para a integralização do curso, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, o discente poderá se beneficiar do Aproveitamento de Estudos”, conforme disposto no 

Organização Didática deste IFMT. Dessa forma, será permitido o aproveitamento de estudo das 

disciplinas para estudantes que tenham cursado disciplinas em outras instituições de ensino 

superior, com o conteúdo e a carga-horária compatíveis com as disciplinas do curso, desde que 

tenham feito a disciplina também em curso de graduação. 

 Com a finalidade de identificar o núcleo ao qual cada uma das disciplinas selecionadas para 

comporem a grade curricular do curso ora proposto pertencem, doravante será utilizada a coluna 

denominada “tipo”, com os identificadores: 

“B”: para básico; 

“P” para profissionalizante; 

“E” para específico; 

“S” para síntese. 

4.2 Matriz Curricular nº 01 

 A Tabela 13 apresenta a Matriz Curricular nº 01 do curso de Engenharia Elétrica. Os 

componentes curriculares marcados com o símbolo (*) significa que esses componentes contêm 

co-requisitos, ou seja, são dois ou mais componentes curriculares que devem ser cursados 

simultaneamente. Nesse caso, as disciplinas Circuitos Elétricos I e Laboratório de Circuitos 

Elétricos I deverão ser cursadas simultaneamente e, analogamente, as disciplinas Circuitos 

Elétricos II e Laboratório de Circuitos Elétricos II deverão ser cursadas também simultaneamente. 

Nessa mesma tabela estão listados os componentes curriculares relacionados, ou seja, são 

componentes curriculares que se completam e são necessárias para realizar uma determinada 

atividade. 
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Tabela 13: Matriz Curricular nº 01 do curso de Engenharia Elétrica do 1º ao 5º semestre 

Semestre Código Disciplina 
Carga Horária 

Pré-Requisito Tipo Componentes curriculares correlacionados 
Teoria Prática Total 

1º Semestre 
 

306 horas 

ENE-01 Língua Portuguesa 34  34 Não há. B Todos as Componentes curriculares 

ENE-02 Fundamentos de Matemática 34  34 Não há. B Todos as Componentes curriculares 

ENE-03 Cálculo Vetorial e Geometria Analítica 68  68 Não há. B ENE-09, ENE-10, ENE-14, ENE-15, ENE-16, ENE-17,  

ENE-04 Lógica Digital 34  34 Não há. P ENE-06, ENE-08, ENE-30, ENE-36, ENE-42, ENE-45 

ENE-05 Química Geral e Ciência dos Materiais 34  34 Não há. B ENE-13, ENE-17, ENE-20, ENE-26, ENE-30 

ENE-06 Algoritmos 68  68 Não há. B ENE-08, ENE-14, ENE-42, ENE-56, ENE-57 

ENE-07 Introdução à Engenharia Elétrica 34  34 Não há. B Todas os componentes profissionalizantes e específicos 

2º Semestre 
 

306 horas 

ENE-08 Linguagem de Programação 34  34 ENE-06 B ENE-14, ENE-42 

ENE-09 Cálculo Diferencial e Integral I 68  68 ENE-02 B ENE-10, ENE-14, ENE-15, ENE-22, ENE-23, ENE-26 

ENE-10 Física Geral e Experimental I 50 18 68 ENE-02 B ENE-16, ENE-17, ENE-20, ENE-21, ENE-26, ENE-32 

ENE-11 Desenho Técnico em Ambiente Computacional 68  68 Não há. B ENE-34, ENE-37, ENE-46, ENE-47, ENE-54, ENE-55 

ENE-12 Homem, Cultura e Sociedade 34  34 Não há. B ENE-18, ENE-27, ENE-44, ENE-49, ENE-57. 

ENE-13 Materiais Elétricos 34  34 ENE-05 P ENE-17, ENE-20, ENE-24, ENE-25, ENE-26, ENE-30 

3º Semestre 
 

340 horas 

ENE-14 Métodos Computacionais para Eng. Elétrica 34  34 ENE-09 P ENE-15, ENE-23, ENE-56. 

ENE-15 Cálculo Diferencial e Integral II 68  68 ENE-09 B ENE-14, ENE-15, ENE-22, ENE-23, ENE-26, ENE-27 

ENE-16 Física Geral e Experimental II 50 18 68 ENE-10 B ENE-21, ENE-29, ENE-32, ENE-47, ENE-55, ENE-58 

ENE-17 Circuitos Elétrico I 68  68 ENE-09 B ENE-20, ENE-24, ENE-25, ENE-26, ENE-30, ENE-33 

ENE-18 Teoria das Organizações 34  34 Não há. B ENE-27, ENE-44, ENE-49, ENE-57. 

ENE-19 Mecânica dos Materiais 34  34 ENE-10 B ENE-29, ENE-32, ENE-34, ENE-37, ENE-41, ENE-52 

ENE-20 Lab. Circuitos Elétricos I  34 34 ENE-17 (*) B ENE-17, ENE-48 

4º Semestre 
 

306 horas 

ENE-21 Mecânica dos Fluidos 34  34 ENE-16 B ENE-29, ENE-32, ENE-47, ENE-55, ENE-58. 

ENE-22 Cálculo Diferencial e Integral III 68  68 ENE-15 B ENE-24, ENE-26, ENE- ENE-28, ENE-39. 

ENE-23 Probabilidade e Estatística 34  34 Não há. B ENE-38, ENE-49. 

ENE-24 Circuitos Elétricos II 68  68 ENE-17 P ENE-33, ENE-34, ENE-35, ENE-37, ENE-41, ENE-45. 

ENE-25 Lab. de Circuitos Elétricos II  34 34 ENE-24 (*) P Idem ENE-24, ENE-48 

ENE-26 Eletromagnetismo 50 18 68 ENE-17 P ENE-33, ENE-35, ENE-41. 

5º Semestre 
 

306 horas 

ENE-27 Introdução a Economia para Engenharia 34  34 Não há. B ENE-33, ENE-34 ENE-46, ENE-47, ENE-49, ENE-54, ENE- 

ENE-28 Análise de Sistemas Lineares 68  68 ENE-24 E ENE-33, ENE-39, ENE-57. 

ENE-29 Termodinâmica 68  68 ENE-16 E ENE-35, ENE-41, ENE-43, ENE-47, ENE-55, ENE-58 

ENE-30 Eletrônica I 50 18 68 ENE-17 P ENE-33, ENE-36, ENE-45, ENE-47, ENE-55, ENE57 

ENE-31 Inglês Instrumental 34  34 Não há. B Todas as componentes específicas e profissionalizantes  

ENE-32 Máquinas de Fluxo 34  34 ENE-21 E ENE-47, ENE-55, ENE-58. 
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Tabela 14: Matriz Curricular nº 01 do curso de Engenharia Elétrica do 6º ao 10º semestre 

Semestre Código Disciplina 
Carga Horária 

Pré-Requisito Tipo Componentes curriculares correlacionados 
Teoria Prática Total 

6º Semestre 
 
340horas 

ENE-33 Medidas Elétricas e Instrumentação 50 18 68 ENE-26 P ENE-34, ENE-36, ENE-37, ENE-43, ENE-47, ENE-49,  

ENE-34 Proj. Instalações Elétricas Residencial e Predial 68  68 ENE-24 E ENE-46, ENE-52, ENE-57. 

ENE-35 Conversão Eletromecânica de Energia 50 18 68 ENE-26 P ENE-41, ENE-43, ENE-45, ENE-46, ENE-47, ENE-50,  

ENE-36 Eletrônica II 34 34 68 ENE-30 E ENE-39, ENE-42, ENE-45, ENE-57. 

ENE-37 Lab. Instalações Elétricas Residencial e Predial  34 34 ENE-34 (*) E Idem ENE-34, ENE-48 

ENE-38 Metodologia Científica 34  34 ENE-01 B ENE-40, ENE-51 

7º Semestre 
 
340 horas 

ENE-39 Controle de Sistemas Lineares 68  68 ENE-28 P ENE-45, ENE-56, ENE-57 

ENE-40 Projeto Integrador I 34  34 1500 horas S TODAS AS DISCIPLINAS 

ENE-41 Máquinas Elétricas 50 18 68 ENE-35 E ENE-43, ENE-45, ENE-46, ENE-47, ENE-50, ENE-52. 

ENE-42 Microcontroladores 50 18 68 ENE-36 P ENE-45, ENE-46, ENE-57. 

ENE-43 Equipamentos de Potência 68  68 ENE-35 E ENE-46, ENE-47, ENE-48, ENE-50, ENE-52, ENE-54 

ENE-44 Ciência do Ambiente 34  34 Não há. B ENE-47, ENE-52, ENE-58 

8º Semestre 
 
340 horas 

ENE-45 Eletrônica de Potência 68  68 ENE-36 E ENE-47, ENE-55, ENE-57, ENE-58, ENE-59 

ENE-46 Projeto de Instalações Elétricas Industriais 68  68 ENE-34/ENE-41 E ENE-52, ENE-53, ENE-57. 

ENE-47 Projeto de Energias Renováveis I 68  68 ENE-34/ENE-45 (*) E ENE-49, ENE-50, ENE-52, ENE-55, ENE-56, ENE-57 

ENE-48 Tópicos de Engenharia de Segurança 34  34 ENE-24 P Todas as disciplinas 

ENE-49 Mercado de Energia 34  34 Não há. E ENE-55, ENE-58 

ENE-50 Análise de Sistemas de Energia Elétrica I 68  68 ENE-28 E ENE-56, ENE-55, ENE-58 

9º Semestre 
 
340 horas 

ENE-51 Projeto Integrador II 34  34 ENE-40 S Todas até o 8º semestre 

ENE-52 Proteção de Sistemas de Energia Elétrica 68  68 ENE-43 E ENE-54, ENE-55, ENE-57, ENE-59. 

ENE-53 Qualidade da Energia Elétrica 34  34 ENE-45 P ENE-54, ENE-55, ENE-57. 

ENE-54 Projeto de Distribuição de Energia Elétrica 68  68 ENE-46 E ENE-56, ENE-57, ENE-58, ENE-59 

ENE-55 Projeto de Energias Renováveis II 68  68 ENE-47 E ENE-58, ENE-59 

ENE-56 Análise de Sistemas de Energia Elétrica II 68  68 ENE-50 E  

10º Semestre 
 
238 horas 

ENE-57 Redes Inteligentes 34  34 ENE-52 E  

ENE-58 Projeto de Energias Renováveis III 34  34 ENE-55 E  

ENE-59 Transmissão de Energia Elétrica 68  68 ENE-54 E  

ENE-60 Ética Profissional 34  34 Não há. B Todas as componentes Curriculares 

ENE-61 Gestão e Empreendedorismo 34  34 Não há P Todas as componentes Específicas 

ENE-62 Geração Termelétrica e Bioenergia 34  34 ENE-55 E  
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4.3 Componentes Curriculares 

4.3.1 Primeiro Semestre 

Tabela 15: Componentes Curriculares do 1º Semestre. 

Código Componente Curricular 
Carga Horária Pré-

Requisitos 
Tipo 

T P Total 

ENE-01 Língua Portuguesa 34 0 34 Não há B 

ENE-02 Fundamentos de Matemática 34 0 34 Não há B 

ENE-03 Cálculo Vetorial e Geometria Analítica 68 0 68 Não há B 

ENE-04 Lógica Digital 34 0 34 Não há P 

ENE-05 Química Geral e Ciência dos Materiais 34 0 34 Não há B 

ENE-06 Algoritmos 68 0 68 Não há B 

ENE-07 Introdução à Engenharia Elétrica 34 0 34 Não há B 

 TOTAL 306 0 306   

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Ementa 

A linguagem e sua heterogeneidade nas práticas discursivas. Leitura e análise das condições de 

produção, da infraestrutura, do plano geral e dos mecanismos linguístico-discursivos dos gêneros de 

texto das esferas acadêmica e profissional: resumo, resenha, relatório técnico, tutorial, artigo científico, 

seminário. Mecanismos de textualização verbais e não-verbais para leitura, análise e produção de 

textos. 

Bibliografia Básica 

1. MEDEIROS, J. B. Redação Científica. A prática de fichamentos, resumos, resenhas. 11ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2010 

2. BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª ed., rev. e ampl. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007 

3. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para Entender o Texto: leitura e redação. 16ª ed. 

São Paulo: Ática, 2003. 

Bibliografia Complementar 

1. FARACO, C. A.; TEZZA, C. Prática de texto para estudantes universitários. 8ª ed., rev. e ampl. 

Petrópolis – RJ: Vozes, 1992. 

2. ANDRADE, M. M.; HENRIQUES, A. Língua Portuguesa. Noções Básicas para Cursos Superiores. 

6. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

3. FURASTÉ, P. A. Normas Técnicas para o Trabalho Científico. Explicitação das Normas da ABNT. 

15ª ed. Porto Alegre: s.n., 2011. 

4. GOLD, Mirian. Redação Empresarial. 4ª. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 

5. MARCONI, M. A. LAKATOS, E. M. Metodologia do Trabalho Científico. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 

2006. 
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FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 

Ementa 

Conjuntos e Aritmética Básica. Cálculo com Expressões Algébricas. Produtos notáveis; binômio de 

Newton. Adição, subtração, multiplicação e divisão de expressões algébricas. Fatoração e simplificação 

de expressões algébricas; expressões algébricas envolvendo raízes. Polinômio do primeiro grau e 

análise do sinal do polinômio. Polinômio do segundo grau e análise do sinal do polinômio. Algoritmo 

da divisão de dois polinômios. Equações e Inequações. Funções. 

Bibliografia Básica 

1. DEMANA, D., Pré-Cálculo. São Paulo: Pearson Education do Brasil Ltda. 2009. 

2. GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. v.v.1. 

3. STEWART, J. Cálculo. 6ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009. vol.1. 

Bibliografia Complementar 

1. ÁVILA, G. S. Cálculo das Funções e uma Variável. 7º ed. Rio de janeiro: LTC, 2003. v.v. 1. 

2. LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. 3ª ed. Rio de Janeiro: Harbra, 1994. v.v. 1. 

3. FLEMMING, D. M., GONÇALVES, M. B. Cálculo A. Funções, limite, derivação, integração. 5ª 

ed. São Paulo: Makron Books. 

4. LARSON, Ron. Cálculo Aplicado. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

5. SWOKOWSKI, E. W. Cálculo com Geometria Analítica. v. 1. São Paulo: MacGraw - Hill, 1995. 

 

CÁLCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA 

Ementa Carga Horária:  Pré Requisitos 

Operações com vetores. Produto escalar. Produto vetorial e produto misto. Equações da reta no espaço. 

Posição relativa entre duas retas. Ângulo entre retas. Interseção de retas. Equações do plano. Posições 

relativas entre planos e retas. Interseções com retas e planos. Cônicas. Quádricas. 

Bibliografia Básica 

1. LIMA, E. L. Geometria Analítica e Álgebra Linear. 2ª ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2005. 

2. BOULOS, P.; CAMARGO, I. Geometria Analítica - Um Tratamento Vetorial. 3a ed. São Paulo: 

Prentice Hall do Brasil, 2005. 

3. STEINBRUCH, A.; WINTERLE, P. Geometria Analítica. 2ª ed. São Paulo: Makron Books, 1987. 

Bibliografia Complementar 

1. CALLIOLI, C. A. Álgebra Linear e Aplicações, Editora Atual. 

2. CORREA, P. S. Q. Álgebra Linear e Geometria Analítica, Editora Campus. 

3. BOLDRINI, J. L. et al, Álgebra Linear, Editora Harper e Row do Brasil. 

4. WINTERLE, P. Vetores e Geometria Analítica. Editora Pearson. 

5. LORETO, Ana Cecília da Costa. Vetores e Geometria Analítica. 4ª ed. LCTE Editora, 2014 
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LÓGICA DIGITAL 

Ementa 

Sistema de numeração e códigos. Álgebra de Boole. Portas Lógicas. Introdução às famílias lógicas e 

dispositivos lógicos programáveis. Circuitos combinacionais. Métodos para redução de circuitos 

combinacionais. Latches, detectores de transição, flip-flop’s JK, D e T. Circuitos sequenciais. 

Tecnologias de circuitos integrados digitais: TTL, CMOS e BiCMOS. Conversores A/D e D/A. 

Memórias semicondutoras. 

Bibliografia Básica 

1. TOCCI, R. J. Et al. Sistemas digitais – princípios e aplicações. São Paulo: Pearson Education do 

Brasil. 

2. BARTES, T. C., Fundamentos de Computadores Digitais, Rio de Janeiro: Editora Guanabara Dois. 

3. RELAVAS, J. A. M., Introduções à Eletrônica Digital, Editora Figueirinhas. 

Bibliografia Complementar 

1. FREGNI, E.; SARAIVA, A. M. Engenharia do Projeto Lógico Digital. Editora Edgard Blücher, 

1995. 

2. CAPUANO, F. G.; IDOETA, I. V. Elementos de Eletrônica Digital. 4ª ed. São Paulo: Érica, 2007. 

3. BARTES, T. C., Fundamentos de Computadores Digitais, Rio de Janeiro: Editora Guanabara Dois. 

4. BRANDASSI, A. E., Eletrônica Digital, Editor Pedagógico e Universitário Ltda. 

5. BRANDASSI, A. E., Eletrônica Digital, Editor Pedagógico e Universitário Ltda 
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QUÍMICA GERAL E CIÊNCIA DOS MATERIAIS 

Ementa 

Introdução a engenharia e a ciência dos materiais; classificação dos materiais; correlação entre ligações 

químicas e propriedades; materiais cristalinos, semicristalinos e amorfos; estruturas cristalinas de 

metais; planos e direções cristalográficas; densidade atômica; estruturas cristalinas de cerâmicas; 

estruturas cristalinas de polímeros; sistemas de escorregamento em mono e policristais; imperfeições; 

deformação plástica em sistemas policristalinos; difusão; diagramas de equilíbrio de fases; conceitos 

de tensão e deformação; relações típicas de tensão-deformação dos materiais; propriedades elásticas e 

plásticas; dureza dos materiais; propriedades térmicas, elétricas, magnéticas e ópticas dos materiais. 

Bibliografia Básica 

1. VAN VLACK, L. H. Princípios de Ciência e Tecnologia dos Materiais. 1ª ed. Rio de Janeiro: 

Campus, 1984. 

2. CALLISTER, William D., Jr. Ciência e Engenharia de Materiais: uma Introdução. Rio De Janeiro- 

RJ, LTC – EDITORA, 2002. 

3. RUSSELL, J. B. Química Geral. vol. 1. 2ª ed. São Paulo: Makron, 1994.  

Bibliografia Complementar: 

1. SARAIVA, D. B. Materiais Elétricos. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Dois 

2. SLAGAUCH, P. Química Geral, Rio de Janeiro: LTC Editora S. A. 

3. CHANG, R. Química Geral - Conceitos Essenciais. 4ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 

4. ASKELAND, Donald R. e WRIGH, Wendelin J. Ciência e Engenharia dos Materiais. Editora 

McGraw Hill, 2012. 

5. SHACKELFORD, James. Ciência dos Materiais. Editora Pearson, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGORITMOS I 

Ementa 
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Introdução ao conceito de algoritmo, desenvolvimento de algoritmos, fundamentos da técnica de 

refinamentos sucessivos. Os conceitos de variáveis, tipos de dados, constantes, operadores aritméticos, 

expressões, atribuição, estruturas de controle (sequência, condição, repetição). Representações gráfica 

e textual de algoritmos. Conceito de programa, estrutura e funcionalidades básicas de uma linguagem 

de programação procedural. Variáveis estruturadas homogêneas: variáveis indexadas (Vetor e Matriz). 

Bibliografia Básica: 

1. FARRER, H. et al. Algoritmos Estruturados. 3a ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

2. MANZANO, J. A.; de OLIVEIRA, J. F. Estudo Dirigido de Algoritmos. 13a ed. São Paulo: Érica, 

2010. 

3. MEDINA, M.; FERTIG, C. Algoritmos e Programação - Teoria e Prática. 1a ed. São Paulo: 

Novatec, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

1. LOPES, A.; GARCIA, G. Introdução à Programação: 500 algoritmos resolvidos. Rio de Janeiro: 

Campus, 2002. 488 p. 

2. MEDINA, Marco; FERTIG, Cristina. Algoritmos e Programação - Teoria e Prática. 2ª Edição. 

Editora Novatec, 2006. 

3. CORMEN, Thomas H., LEISERSOM, Charles E., RIVEST, Ronald L. e STEIN, Clifford. 

Algoritmos: Teoria e Prática. 3ª ed. Editora Campus. 

4. CORMEN, Thomas H. Desmistificando Algoritmos. Editora Campus, 2013. 

5. GOLDSCHMIDT, Ronaldo e PASSOS, Emmanuel. Data Mining. Conceitos, Técnicas, Algoritmos, 

Orientações e Aplicações. Editora Campus, 2015. 
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Considerações sobre ciência e tecnologia. História da engenharia. Pioneiros da engenharia elétrica. A 

profissão no Brasil. Áreas da engenharia elétrica. Evolução e perspectivas da engenharia elétrica. 

Aplicação e produtos da engenharia elétrica. Integração com outras áreas da engenharia. As energias 

renováveis. Considerações gerais sobre projetos: formulação do problema, modelo de simulação, 

otimização e implementação. Conexão da Engenharia elétrica com os arranjos produtivos locais; 

Perspectivas do engenheiro eletricista com a indústria 4.0. 

Bibliografia Básica 

1. BAZZO, Walter Antonio; PEREIRA, Luiz Teixeira do Vale. Introdução à Engenharia: Conceitos, 

Ferramentas e Comportamentos. 2. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2007. 270 p. 

2. HOLTZAPPLE, Mark Thomas; REECE, W. Dan; SOUZA, J. R. Introdução à Engenharia. Rio de 

Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, c2006. 220p. 

3. CAPUANO, Francisco Gabriel; MARINO, Maria Aparecida Mendes. Laboratório de Eletricidade 

e Eletrônica. 17ª. ed. São Paulo: Érica, 2002. 302 p. 

Bibliografia Complementar 

1. SMITH, Ralph Judson. Circuitos, Dispositivos e Sistemas, um Curso de Introdução a Engenharia 

Elétrica. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 1975. 

2. SILVA, Ozires. Cartas a um Jovem Empreendedor: Realize seu Sonho Vale a Pena. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2007. 129 p. 

3. BIRLEY, Sue; MUZYKA, Daniel F. Dominando os Desafios do Empreendedor. São Paulo: Makron 

Books, 2001. 335 p. 

4. GUSSOW, Milton. Eletricidade Básica. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Pearson Makron Books, 2009. 

639 p.  

5. ESTEVES, S.; MAGLIOCCA, R. GALDINI, D. Carreira: Você está Cuidando da sua? Rio 

de Janeiro: Elsevier/Campus, 2011 
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4.3.2 Segundo Semestre 

Tabela 16: Componentes Curriculares do 2º Semestre 

Código Disciplina 
Carga Horária Pré 

Requisitos 
Tipo 

T P Total 

ENE-08 Linguagem de Programação 34 0 34 ENE-06 B 

ENE-09 Cálculo Diferencial e Integral I 68 0 68 ENE-02 B 

ENE-10 Física Geral e Experimental I 50 18 68 ENE-02 B 

ENE-11 Desenho Técnico em Ambiente Computacional 0 68 68 Não há B 

ENE-12 Homem, Cultura e Sociedade 34 0 34 Não há B 

ENE-13 Materiais Elétricos 34 0 34 ENE-05  

 TOTAL 220 86 306   

 

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 

Ementa 

Conceitos. Histórico. Paradigmas de linguagens de programação. Ambiente de execução. Tipos de 

dados. Verificação de tipos e escopos. Expressões e instrução de atribuição. Estruturas de controle no 

nível de instrução. Subprogramas. Manipulação de Exceções. Uso em laboratório de uma linguagem 

de programação de alto‐nível. 

Bibliografia Básica 

1. SEBESTA, Robert W. Conceitos de linguagens de programação. 9. Ed. Porto Alegre: Bookman, 

2011. 

2. TUCKER, Allen B; NOONAN, Robert E. Linguagens de programação: princípios e paradigmas. 2. 

Ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008. 599 p.  

3. HICKSON, Rosângela. Aprenda a programar em C, C++ e C#. 2. Ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 

Campus, 2005. 550 p. 

Bibliografia Complementar 

1. MELO, Ana Cristina Vieira de; SILVA, Flavio Soares Correa da. Princípios de linguagens de 

programação. São Paulo: Edgard Blucher, 2003. 211 p. 

2. EVARISTO, Jaime. Aprendendo a programar programando em C. Rio de Janeiro: Book Express, 

2001.205 p. 

3. BACKES, A. Linguagem C: Completa e Descomplicada. ISBN 9788535268553. 2013. 

4. PEREIRA, S. D. L. Algoritmos e Lógica de Programação Em C ‐ Uma Abordagem Didática. ISBN 

9788536503271. 2010. 

5. MANZANO, J. A. N. G. Programação de Computadores com C++. ISBN 9788536502656. 2010. 
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CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I 

Ementa 

Limites: definição. Limites infinitos e ao infinito. Continuidade. Derivadas e diferenciais. Teorema de 

Rolle e do valor médio. Integral indefinida. Técnicas de integração. Integral definida. Aplicações: áreas 

entre curvas, distância, volume, momento, centro de massa, trabalho. 

Bibliografia Básica 

1. GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. V.v.1. 

2. STEWART, J. Cálculo. 6ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009. Vol.1. 

3. MUNEM, M. A. & FOULIS, D. J., Cálculo, vol. I, Rio de Janeiro: LTC Editora S. A. 

Bibliografia Complementar 

1. ÁVILA, G. S. Cálculo das Funções e uma Variável. 7º ed. Rio de janeiro: LTC, 2003. V.v. 1. 

2. LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. 3ª ed. Rio de Janeiro: Harbra, 1994. v. 1.  

3. FLEMMING, D. M., GONÇALVES, M. B. Cálculo A. Funções, limite, derivação, integração. 5ª 

ed. São Paulo: Makron Books. 

4. LARSON, Ron. Cálculo Aplicado. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

5. SWOKOWSKI, E. W. Cálculo com Geometria Analítica. V. 1. São Paulo: MacGraw – Hill, 1995. 

 

FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I 

Ementa 

Cinemática. Dinâmica da partícula. Trabalho e energia. Conservação do momento linear. Cinemática 

rotacional. Dinâmica rotacional. Conservação do momento angular. Equilíbrio de corpos rígidos. 

Aplicações em Engenharia Elétrica. 

Bibliografia Básica 

1. WOLFGANG BAUER, GARY D. WESTFALL, HELIO DIAS. Física para Universitários: 

Mecânica. Editora Mc Graw Hill, 2014; 

2. SEARS & ZEMANSKY. Física: Mecânica, Editora Pearson, 2016, 14ª edição; 

3. JEWETT, J. W.; SERWAY, R. A. Física para Cientistas e Engenheiros, vol.1, Mecânica, Editora 

Cengage, Learning, 2011. 

Bibliografia Complementar 

1. KNIGHT, R. D. Física Uma Abordagem Estratégica, vol. 1, 2ª edição, 2009; Editora Bookman; 

2. ALONSO & FINN. Física Um Curso Universitário, vol 1, 2ª edição brasileira, Editora Blucher, 

2014; 

3. NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica, vol 1, 5ª edição, Editora Blucher, 2013; 

4. SERWAY, R. A.; JEWETT, J. W. Princípios de Física. Vol I, Editora Cengage Learning, 5ª edição, 

2014. 

5. TIPLER, P.A.; MOSCA. G. Física para Cientistas e Engenheiros, vol. 1, Editora LTC, 2009. 
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DESENHO TÉCNICO EM AMBIENTE COMPUTACIONAL 

Ementa 

Introdução ao desenho. Aspectos gerais do desenho feito segundo normas estabelecidas. Projeções 

ortogonais. Desenho em perspectiva. Cotagem. Introdução ao Desenho Auxiliado por Computador 

(CAD), criando linhas, trabalhando com objetos (criando, modificando e editando), desenhando cortes 

e seções em ambientes CAD, emprego de vistas auxiliares e projeção com rotação em ambientes CAD, 

principais comandos de cotagem, desenho de elementos de máquinas, tolerâncias e estado de superfície, 

trabalhando com layout. Leitura de projetos. 

Bibliografia Básica 

1. AMÉRICO, Costa. Autodesk Inventor 2013 - Curso Completo. Editora: Lidel – Zamboni, 2012. 

2. CRUZ, Michele David da. Autodesk Inventor 2013 Professional - Teoria de Projetos, Modelagem, 

Simulação e Prática. Editora Érica, 2012. 

3. KATORI, Rosa. AutoCAD 2012: Projetos em 2D. São Paulo: Editora SENAC, 2011. 

Bibliografia Complementar 

1. FRENCH, Thomas Ewing; VIERCK, Charles J. Desenho técnico e tecnologia gráfica. 8. Ed. São 

Paulo: Editora Globo, 2005. 

2. GIESECKE, Frederick E.; MITCHELL, Alva. Comunicação gráfica 

3. moderna. Editora Bookman, 2001. 

4. ABNT. Coletânea de normas de desenho técnico. São Paulo: SENAI-DTEDMD, 1990. 

5. PROVENZA, Francesco. Prontuário de Desenhista de máquinas. São Paulo: F. Provenza, 1960. 

 

HOMEM, CULTURA E SOCIEDADE 

Ementa 

Origem e desenvolvimento da sociedade capitalista e a explicação científica da vida social. O conceito 

de sociedade, a desigualdade social e as formas de dominação nos paradigmas sociológicos clássicos. 

Os aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais na formação da sociedade global. Técnica e 

tecnologia na sociedade contemporânea. História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Relações 

raciais, de gênero, juventude, educação e trabalho. 

Bibliografia Básica 

1. HUBERMAN, L. A história da riqueza do homem. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986. 

2. MARTINS, Carlos Benedito. O que é Sociologia? 38ª ed. São Paulo Brasiliense. 1994 

3. QUITANEIRO, T.; BARBOSA, M. L. de O.; OLIVEIRA, M. G. de. Um toque de clássicos: 

Durkheim, Marx e Weber. Belo Horizonte: Editora da UFMG. 1995. 

Bibliografia Complementar 

1. ARON, R. As Etapas do Pensamento Sociológico, 5ª ed., São Paulo, Martins fontes, 1999, 

2. COSTA, C. Sociologia: Introdução à Ciência da Sociedade, 3ª ed., São Paulo: Moderna, 2005. 

3. IANNI, O. A sociedade global. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. 

4. SORJ, B. A nova sociedade brasileira. Rio de Janeiro: Zahar, 2000. 

5. GIDDENS, A. Sociologia. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
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MATERIAIS ELÉTRICOS 

Ementa 

Modelos de estrutura atômica. Propriedades gerais dos materiais. Fator custo. Materiais condutores. 

Materiais semicondutores. Materiais isolantes. Materiais magnéticos. Noções de supercondutividade. 

Materiais elétricos e eletrônicos em aplicações na Engenharia. 

Bibliografia Básica 

1. SCHMIDT, W., Materiais Elétricos. 3ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2010. V. v. 1. 

2. SCHMIDT, W., Materiais Elétricos. 3ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2010. V. v. 2. 

3. SHACKELFORD, James F., Ciência dos materiais. São Paul SP: Pearson Prentice Hall, 2008. 

Bibliografia Complementar 

1. PADILHA, Ângelo Fernando. Materiais de Engenharia: Microestrutura e Propriedades. São Paulo 

SP: Hemus, 2007. 

2. CALLISTER, JR, William D.; RETHWISCH, David G.; SOARES, Sergio Murilo Stamile. Ciência 

e Engenharia de Materiais: uma Introdução. Rio de Janeiro RJ: LTC, 2012. 

3. BOYLESTADT e NASHELSKY – Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos – Ed. Pearson, 

2013. 

4. VAN VLACK, Lawrence. Princípios de ciência e tecnologia dos materiais. 4ª ed. Hall 1920. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 1984. 

5. REITZ, J. R.; MILFORD, F. J.; CHRISTY, R. W. Fundamentos da teoria eletromagnética. 13ª ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 1982. 
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4.3.3 Terceiro Semestre 

Tabela 17: Componentes Curriculares do 3º Semestre. 

Código Disciplina 
Carga Horária Pré 

Requisitos 
Tipo 

T P Total 

ENE-14 Métodos Computacionais para Eng. Elétrica 34 0 34 ENE-09 P 

ENE-15 Cálculo Diferencial e Integral II 68 0 68 ENE-09 B 

ENE-16 Física Geral e Experimental II 50 18 68 ENE-10 B 

ENE-17 Circuitos Elétricos I 68 0 68 ENE-09 B 

ENE-18 Teoria das Organizações 34 0 34 Não há B 

ENE-19 Mecânica dos Materiais 34 0 34 ENE-09 B 

ENE-20 Laboratório de Circuitos Elétricos I 0 34 34 ENE-17 (*) B 

 TOTAL 288 52 340   

(*) co-requisito 
 

MÉTODOS COMPUTACIONAIS PARA ENG. ELÉTRICA  

Ementa 

Noções sobre erros. Sistemas de numeração. Raízes de funções. Sistemas de equações lineares. 

Representação polinomial: Métodos de interpolação, aproximação por splines. Resolução de Equações 

não‐lineares. Técnicas de Integração e diferenciação numérica. Resolução de equações diferenciais 

ordinárias: Métodos de Euler, Runge‐Kuta, preditor‐corretor. Programação computacional dos 

principais algoritmos em software computacional. 

Bibliografia Básica 

1. CHAPRA, S. C.; CANALE, R. P. Métodos Numéricos para a Engenharia. 5a Edição, Editora 

McGraw Hill Brasil, 2008 

2. GREENBAUM, A.; CARTIER, T.P. Numerical Methods. Princeton University Press, 2012. 

3. ARENALES, S.; DAREZZO, A. Cálculo Numérico ‐ Aprendizagem com Apoio de Software. 

Editora: Thompson Learning, 2008. 

Bibliografia Complementar 

1. GILAT, A.; SUBRAMANIAM, V. Métodos numéricos para engenheiros e cientistas. 1ª ed., São 

Paulo: Bookman, 200x. 480p. 

2. NICOLETTI, M.C. e ABIB, S. Sistemas numéricos e tratamento de inteiros no Pascal – série 

apontamentos. 1ª ed., São Paulo: EdUfscar, 2004. 63p. 

3. CAMPOS FILHO, F.F. Algoritmos Numéricos. Rio de Janeiro: LTC, 2001. 

4. CHAPA, S. C; CANALE, R. P. Numerical methods for engineers. McGraw-Hill, 1990. 

5. FARRER, et al. Fortran Estruturado. Rio de Janeiro: LTC, 1992. 210p. 
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CÁLCULO INTEGRAL E DIFERENCIAL II 

Ementa 

Funções de várias variáveis. Limites e continuidade de funções de várias variáveis. Derivadas e 

diferenciação de funções de várias variáveis. Diferencial exata. Aplicações das derivadas parciais: 

Vetor gradiente. Multiplicadores de Lagrange. Integrais múltiplas. Noções de Sequências e Séries 

Numéricas 

Bibliografia Básica 

1. GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. v.v.3. 

2. STEWART, J. Cálculo. 6ª ed. vol.2. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 

3. LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. 3ª ed. vol.2 Rio de Janeiro: Harbra, 1994. 

Bibliografia Complementar 

1. GONÇALVES, M.B. e FLEMMING, D. M. Cálculo B. Funções Vetoriais, Integrais Curvilíneas e 

Integrais. 

2. BRONSON, IR. Moderna Introdução Às Equações Diferenciais. Coleção Shaum. 

3. THOMAS, G.; WEIR, M.D.; HASS, J. Cálculo. 12ª ed. São Paulo: Pearson, 2012. v.v.2. 

4. AYRES JR, F.; MENDELSON, E. Cálculo. 4ª ed. São Paulo: Bookman (Artmed), 2007. 

5. ÁVILA, G. S. Cálculo das Funções de uma Variável. Vol.3. 7ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 

 

FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II 

Ementa 

Gravitação. Oscilações. Ondas mecânicas. Ondas sonoras. Temperatura. Leis da termodinâmica. 

Máquinas térmicas. Teoria cinéticas dos gases. Aplicações em Engenharia Elétrica. 

Bibliografia Básica 

1. BAUER, W.; WESTFALL, G.D.; DIAS, H. Física para Universitários: Relatividade, Oscilações, 

Ondas e Calor. Editora Mc Graw Hill, São Paulo, 2013. 

2. SEARS & ZEMANSKY. Física II. Editora Pearson, São Paulo, 14ª edição, 2016. 

3. JEWETT, W. J.; SERWAY, R.A. Física para Cientistas e Engenheiros: Oscilações, Ondas e 

Termodinâmica. Editora Cengage Learning, São Paulo, 2011. 

Bibliografia Complementar 

1. ALONSO, M & FINN, E. J. Física Um Curso Universitário. Vol.1. Editora Ed. Blucher; 2ª edição, 

São Paulo, 2014; 

2. NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. Vol. 2. Editora Blucher, 5ª edição, São Paulo, 

2013. 

3. −SERWAY, R. A. Princípios de Física. vol.2, Editora Cengage Learning, 5ª edição, São Paulo, 

2014. 

4. TELLES, D. D. A; NETO, J. M. Física com Aplicação Tecnológica. vol. 2. Editora Blucher, 1ª 

edição, São Paulo, 2013. 

5. TIPLER, P.A.; MOSCA. G. Física para Cientistas e Engenheiros. vol.1, Editora LTC, 2009. 
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CIRCUITOS ELÉTRICOS I 

Ementa 

Corrente e carga elétricas; Sentido real e convencional; Potencial e diferença de potencial elétrico; 

Elementos de circuito e Associação de resistores; Leis de Ohm, Ampère e Kirchhoff; Métodos de 

análise de circuitos: Análise por ramos, malhas, nós e métodos matriciais; Teoremas de Thévenin, 

Norton e da Superposição; Indutores, Capacitores e Circuitos de 1ª e 2ª ordem (RC, RL e RLC). 

Bibliografia Básica 

1. HILBURN J. L., JOHNSON D. E., JOHNSON J. R. Fundamentos de Análise de Circuitos 

Elétricos. 4ª ed., Rio de Janeiro: LTC, 1994. 

2. BOYLESTAD, R. L. Introdução à Análise de Circuitos, 12ª ed. São Paulo: Pearson do Brasil, 

2012. 

3. SADIKU, M. N.; MUSA, S.; ALEXANDER, C. K. Análise de Circuitos Elétricos com 

Aplicações. 1ª ed, Porto Alegre: McGraw-Hill, 2014. 

Bibliografia Complementar 

1. EDMINISTER, J. A., Circuitos Elétricos, Coleção Schaum, 5ª ed. São Paulo: Bookman, 2014. 

2. ALEXANDER, C. K.; SADIKU, M. N. O. Fundamentos de Circuitos Elétricos, 5ª ed., Porto 

Alegre: McGraw-Hill, 2013. 

3. HAYT Jr., W. H.; KEMMERLY, J. E., DURBIN, S. M. Análise de Circuitos em Engenharia. 8ª 

ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2014. 

4. NILSSON, J. W.; RIEDEL, S. A. Circuitos Elétricos. 8ª ed. São Paulo: Person, 2009. 

5. ROBBINS, A. H. e MILLER, W. C., Análise de Circuitos – Teoria e Prática Volume 1, 1ª ed., 

São Paulo: CENGAGE Learming, 2010. 
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Organizações como objeto de estudo; Tipologias organizacionais; Movimento da administração 

clássica; Movimento das relações humanas; Movimento comportamental; Movimento do pensamento 

sistêmico; Desenvolvimento Organizacional; Escola Japonesa; Novos Modelos e teorias de 

Administração e Organizações. 

Bibliografia Básica 

1. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 6ª ed. Rio de Janeiro: 

Campus, 2000. 

2. PAULA, Ana Paula Paes de. Teoria Crítica nas Organizações. São Paulo: Thomson, 2008. 

3. AMBONI, N.; de ANDRADE, R. O. B. Teoria Geral da Administração. 1ª ed., Rio de Janeiro: 

Campus, 2009. 

Bibliografia Complementar 

1. PEREIRA, Maria Isabel. Gestão Empresarial: de Taylor aos nossos dias (Evolução e tendências da 

moderna administração de empresas). 3. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. 

2. OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento Estratégico: Conceitos, Metodologia e 

Práticas. – 22. Ed. – São Paulo: Atlas, 2005. 

3. SILVA, Reinaldo O. da. Teorias da Administração. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 

4. TAYLOR, F.W. Princípios de Administração Científica. São Paulo:Atlas, 2001.  

5. KWASNICKA, Eunice Laçava. Teoria Geral da Administração: uma síntese. São Paulo: Atlas, 

2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MECÂNICA DOS MATERIAIS 

Ementa 
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Estática de partículas, Corpos rígidos: sistemas equivalentes de forças; Equilíbrio de corpos rígidos; 

Forças distribuídas; Centroides e centros de gravidade; Análise de estruturas; Forças distribuídas: 

momento de inércia de superfícies; Conceito de tensão; Tensão e deformação – carregamento axial; 

Torção e Flexão; Tensões de cisalhamento. 

Bibliografia Básica 

1. FERDINAND P. BEER; JOHN T. DEWOLF; E. RUSSELL JOHNSTON JR.; DAVID F. 

MAZUREK. Estática e Mecânica dos Materiais. 7ª Edição Editora: McGraw-Hill 

2. JOHNSTON JR., E. R.; BEER, F. P. Mecânica Vetorial para Engenheiros - Estática. 9ª Edição. São 

Paulo: Mc Graw Hill, 2012. 

3. PHILPOT, Timothy A. Mecânica dos materiais: um sistema integrado de ensino. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2013. 

Bibliografia Complementar 

1. MICHAEL E. Plesha; GARY L. Gray; Francesco Costanzo. Mecânica para Engenharia Estática. 

Editora: Bookman 

2. NELSON, E.W.; BEST, Charles L.; McLEAN, W.G.; POTTER, Merle C., Engenharia Mecânica: 

Estática Coleção Schaum Editora: Bookman. 

3. HIBBELER, R. C. Estática: Mecânica para engenharia. 12ª ed. Editora Pearson Prentice Hall. 

4. MERIAM, J.L., KRAIGE, L.G. Mecânica para Engenharia: Estática. 6ª ed. Ed. LTC R.J. 2009. 

5. SHEPPARD, S.D; TONGUE, B.H. Estática - Análise e projeto de sistemas em equilíbrio. LTC, RJ. 

2007. 
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Verificar experimentalmente os fundamentos da teoria de circuitos em corrente contínua e alternada 

monofásica, no que se refere a: Medição de grandezas elétricas. Instrumentos de medição elétricos 

analógicos e digitais: Voltímetro, amperímetro, ohmímetro e osciloscópio. Gerador de funções. Lei de 

Ohm Associação de resistores. Código de cores. Leis de Kirchhoff. Divisor de tensão. Divisor de 

corrente. Ponte de Wheatstone. Superposição. Circuitos de equivalentes de Thévenin e Norton. Máxima 

transferência potência. Medição de correntes senoidais em circuitoe RLC. Determinação de constante 

de tempo RC e RL e RLC 

Bibliografia Básica 

1. ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N. O. Fundamentos de circuitos elétricos. 3. ed. 

São Paulo: McGraw-Hill, 2008. 

2. BOYLESTAD, Robert L. Introdução à análise de circuitos. 10. ed. São Paulo, SP: Prentice Hall, 

2004. 

3. DORF, Richard C.; SVOBODA, James A. Introdução aos circuitos elétricos. 5. ed. Rio de Janeiro, 

RJ: LTC, 2003. 

Bibliografia Complementar 

1. CAPUANO, Francisco Gabriel; MARINO, Maria Aparecida Mendes. Laboratório de Eletricidade 

e Eletrônica. 24a ed. São Paulo. Érica, 2008. 

2. IRWIN, J. David; NELMS, R. Mark. Análise básica de circuitos para engenharia. 9. ed. Rio de 

Janeiro, RJ: LTC, 2010. 

3. HAYT JUNIOR, William Hart; KEMMERLY, Jack E.; DURBIN, Steven M. Análise de circuitos 

em engenharia. 7. ed. São Paulo, SP: McGraw-Hill, 2008. 

4. NILSON, James W., RIEDEL, Susan A., Circuitos Elétricos, 2003, 6. Edição, Editora LTC. 

5. JOHNSON, David E., HILBURN, John L., JOHNSON, Johnny R., Fundamentos de Análise de 

Circuitos Elétricos, Editora Prentice Hall. 
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4.3.4 Quarto Semestre 

Tabela 18: Componentes Curriculares do 4º Semestre 

Código Disciplina 
Carga Horária 

Pré Requisitos Tipo 
T P Total 

ENE-21 Mecânica dos Fluidos 34  34 ENE-16 B 

ENE-22 Cálculo Diferencial e Integral III 68 0 68 ENE-15 B 

ENE-23 Probabilidade e Estatística 34 0 34 Não há B 

ENE-24 Circuitos Elétricos II 68 0 68 ENE-17 P 

ENE-25 Lab. Circuitos Elétricos II 0 34 34 ENE-24 (*) P 

ENE-26 Eletromagnetismo 68 0 68 ENE-17 E 

 TOTAL 272 34 306   

(*) co-requisito 
 

MECÂNICA DOS FLUIDOS 

Ementa 

Introdução. Conceitos Fundamentais de Fluídos. Equações Básicas. Escoamento em Regime Laminar 

e Turbulento. Equação de Bernoulli. Fator de Atrito. Bombas. Análise Dimensional. 

Bibliografia Básica 

1. ÇENGEL, Yunus A.; BOLES, Michael A.; Termodinâmica. Mcgraw-hill Interamericana5º Ed. 

2006. 

2. FOX, Robert W.; MCDONALD, Alan T. Introdução a mecânica dos fluidos 6ª ed., Rio de Janeiro: 

LTC - Livros Técnicos e Científicos, 2006.  

3. BRUNETTI, FRANCO Mecânica Dos Fluidos PEARSON PRENTICE HALL BRASIL  2 Ed.2008 

Bibliografia Complementar 

1. SCHMIDT, F. W; Henderson, R. E., Wolgemuth, C. H. Introdução às ciências térmicas: 

termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor, São Paulo: Editora Edgar Blücher 

Ltda., 2ª ed., 2006. 

2. INCROPERA, P.F.; de WITT, D. P. Fundamentos de transferência de calor e massa. 7ª ed., Rio de 

Janeiro: LTC, 2014. 

3. LIVI, CELSO P. Fundamentos de Fenômenos de Transporte para Engenharia, 2ª ed., São Paulo: 

LTC, 2013 

4. FOX, R.W.; & McDONALD, A.T. Introdução à Mecânica dos Fluidos, editora LTC, 8ª ed., 2014. 

5. MORAN M. J. & SHAPIRO H. N. Princípios de Termodinâmica para Engenharia. Editora LTC: 

Rio de Janeiro, 7ª ed., 2013. 
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CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III 

Ementa 

Integrais curvilíneas e de superfícies. Teorema de Green e campos conservativos. Teorema de Gauss.  

Teorema de Stokes e independência de caminho. Equações diferenciais de 1ª ordem. Equações de 

Variáveis separáveis. Diferencial exata - Fatores integrantes. Método de Picard. Teorema da existência 

e unicidade. Equações diferenciais de 2ª ordem. Existência e unicidade da solução. Equações lineares 

de 2a ordem. Equação linear a coeficientes constantes. 

Bibliografia Básica 

1. STEWART, J. Cálculo. 6ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009. v. 2. 

2. ZILL, D. G. Equações Diferenciais com Aplicações em Modelagem. 1ª ed. São Paulo: Pioneira 

Thomson Learning, 2003. 

3. BOYCE, W. E.; DIPRIMA, R. C. Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de 

Contorno. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 

Bibliografia Complementar 

1. GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. v.2. 

2. FLEMMING, D. M. GONÇALVES, M. Cálculo B. São Paulo: Editora Mac-Graw-Hill. 

3. SWOKOWSKI, E. W. Cálculo com Geometria Analítica. v. 1. São Paulo: MacGraw-Hill, 1995. 

4. GONÇALVES, M.B. e FLEMMING, D. M. Cálculo C. Funções Vetoriais, Integrais Curvilíneas e 

Integrais. 

5. SPIEGEL, M. R. Transformada de Laplace. Coleção Schaum, Editora: McGraw-Hill, 1965. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 

Ementa 
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Noções básicas de Probabilidade: experimentos aleatórios, espaço amostral e eventos. Definições de 

Probabilidade: frequentista, subjetiva e axiomática. Propriedade da Probabilidade. Fórmula de Bayes. 

Variáveis aleatórias. Medidas de centralidade e dispersão. Distribuições discretas e contínuas: 

binomial, geométrica, hipergeométrica, Poisson, uniforme, normal, exponencial, Gama, Weibull. 

Estatística descritiva. Distribuições amostrais. Amostragem. Intervalo de confiança. Testes de hipótese. 

Bibliografia Básica 

1. DANTAS, C. A. B. Probabilidade: Um Curso Introdutório. 2ª ed. São Paulo: Edusp, 2000. 

2. FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A. Curso de Estatística. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 1996. 

3. HINES, William W. e GOLDSMAN, David. Probabilidade e Estatística na Engenharia. Editora 

LTC, 2006. 

Bibliografia Complementar 

1. MIRSHAWKA, V., Probabilidades e estatística para engenharia. Vol. 1. São Paulo: Editora Nobel. 

2. MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C. Estatística aplicada e probabilidade para 

engenheiros. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2009. 

3. TRIOLA, M. F. Introdução à Estatística. 9ª ed. Rio de Janeiro (RJ), LTC, 2005. 

4. MEYER, P. L. Probabilidade - Aplicações à Estatística. 2a ed. Rio de Janeiro: LTC, 1983. 

5. DEVORE, Jay L. Probabilidade e Estatística Para Engenharia e Ciências. 2ª ed. Editora: Cengage 

CTP, 2014. 
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Comportamento transitório e permanente; Análise de circuitos em regime permanente senoidal; 

Matrizes impedância e admitância; Circuitos lineares no domínio do tempo, utilizando a teoria das 

redes; Fasores e análise de sistemas fasoriais; Potências ativa, reativa e complexa; Correção do fator de 

potência; Circuitos Polifásicos; Circuitos trifásicos equilibrados e desequilibrados; Sistemas Y e Delta; 

Medição de Potência. 

Bibliografia Básica 

1. HILBURN J. L., JOHNSON D. E., JOHNSON J. R., Fundamentos de Análise de Circuitos 

Elétricos. 4ª ed., Rio de Janeiro: LTC, 1994. 

2. NILSSON, J. W.; RIEDEL, S. A. Circuitos Elétricos. 8a ed. São Paulo: Prentice Hall do Brasil, 

2008. 

3. BOYLESTAD, R. L. Introdução à Análise de Circuitos, São Paulo: Editora Prentice Hall. 

Bibliografia Complementar 

1. EDMINISTER, J.A., Circuitos Elétricos, Coleção Schaum, 5ª ed. São Paulo: Bookman, 2014. 

2. ALEXANDER, C. K.; SADIKU, M. N. O. Fundamentos de Circuitos Elétricos, 5ª ed., Porto 

Alegre: McGraw-Hill, 2013. 

3. HAYT Jr., W. H.; KEMMERLY, J. E., DURBIN, S. M. Análise de Circuitos em Engenharia. 8ª 

ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2014. 

4. SADIKU, M. N.; MUSA, S.; ALEXANDER, C. K. Análise de Circuitos Elétricos com 

Aplicações. 1ª ed, Porto Alegre: McGraw-Hill, 2014. 

5. ROBBINS, A. H. e MILLER, W. C., Análise de Circuitos – Teoria e Prática. Volume 1, 1ª ed, 

São Paulo: CENGAGE Learning, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS II 

Ementa 



Engenharia Elétrica 

Bacharelado 

Resolução Nº 027, 10 de outubro de 2019 e Resolução Nº 041, de 18 outubro de 2019 66 

Verificar experimentalmente os fundamentos da teoria de circuitos monofásicos e trifásicos, no que se 

refere a: Comportamento transitório e permanente. Análise de circuitos em regime permanente 

senoidal. Potências ativa, reativa e complexa. Correção do fator de potência. Circuitos Polifásicos; 

Circuitos trifásicos equilibrados e desequilibrados; Sistemas Y e Delta. Medição de Potência. 

Bibliografia Básica 

1. CLOSE, Charles M. Analise de Circuitos Lineares. 

2. ROBBA, João Ernesto. Introdução a Sistemas Elétricos de Potência. 

3. STEVENSON, W. Introdução a Análise dos Sistemas de Potência. 

Bibliografia Complementar 

1. CAPUANO, Francisco Gabriel; MARINO, Maria Aparecida Mendes. Laboratório de Eletricidade 

e Eletrônica. 24a ed. São Paulo. Érica, 2008. 

2. IRWIN, J. David; NELMS, R. Mark. Análise básica de circuitos para engenharia. 9. ed. Rio de 

Janeiro, RJ: LTC, 2010. 

3. HAYT JUNIOR, William Hart; KEMMERLY, Jack E.; DURBIN, Steven M. Análise de circuitos 

em engenharia. 7. ed. São Paulo, SP: McGraw-Hill, 2008. 

4. NILSON, James W., RIEDEL, Susan A., Circuitos Elétricos, 2003, 6. Edição, Editora LTC. 

5. JOHNSON, David E., HILBURN, John L., JOHNSON, Johnny R., Fundamentos de Análise de 

Circuitos Elétricos, Editora Prentice Hall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELETROMAGNETISMO 

Ementa 

Análise Vetorial e Operadores Vetoriais. Lei de Coulomb e Intensidade de Campo Elétrico. Densidade 

de Fluxo Elétrico. Lei de Gauss na forma integral. Energia Potencial. Condutores, dielétricos e 

capacitância. Campo magnético estacionário. Lei de Ampère na forma integral. Forças magnéticas. 

Indutância. Campos variáveis no tempo. Lei de Faraday na forma integral 
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Bibliografia Básica 

1. HAYT, W. H. Jr., Eletromagnetismo, Rio de Janeiro: LTC Editora S. A. 

2. EDMINISTER, J. A., Eletromagnetismo, Coleção Schaum, São Paulo: Editora McGraw-Hill. 

3. QUEVEDO, C.P., Eletromagnetismo, Edições Loyola. 

Bibliografia Complementar 

1. KRAUS, J.D., Eletromagnetismo, Rio de Janeiro: Editora Guanabara Dois. 

2. MARTINS, N., Introdução à teoria da eletricidade e do magnetismo, São Paulo: Editora Edgard 

Blücher. 

3. REITZ, J. R., et al., Fundamentos da teoria eletromagnética. 11ª ed., Rio de Janeiro: Campus Elsevier 

Ltda, 2006. 

4. RAMOS, Airton, Eletromagnetismo, 1ª ed., Editora Edgard Blucher, 2016. 

5. WENTWORTH, Stuart., Fundamentos de Eletromagnetismo com aplicações em 

Engenharia, 1ª ed., Editora, LTC, 2014. 
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4.3.5 Quinto Semestre 

Tabela 19: Componentes Curriculares do 5º Semestre 

Código Disciplina 
Carga Horária Pré 

Requisitos 
Tipo 

T P Total 

ENE-27 Introdução a Economia para Engenharia 34 0 34 Não há B 

ENE-28 Análise de Sistemas Lineares 68 0 68 ENE-24 E 

ENE-29 Termodinâmica 68 0 68 ENE-16 E 

ENE-30 Eletrônica I 50 18 68 ENE-17 P 

ENE-31 Inglês Instrumental 34 0 34 Não há B 

ENE-32 Máquinas de Fluxo 34 0 34 ENE-21 E 

 TOTAL 288 18 306   

 

INRODUÇÃO A ECONOMIA PARA ENGENHARIA 

Ementa 

Conceitos gerais de Economia. Mercado e Formação de preços. Produção e custos. Estruturas de 

mercado. Introdução à Macroeconomia. Determinação da renda. Produto nacional. Políticas 

econômicas. Moeda. Sistemas monetários e financeiros. Inflação. Relações internacionais. 

Bibliografia Básica 

1. BLANCHARD, O., MARTINS, C. S., Macroeconomia, 4ª ed., São Paulo: Prentice Hall do Brasil, 

2006. 

2. MANKIW, N. G., Macroeconomia. 7a ed., Rio de Janeiro: LTC, 2010. 

3. ALEM, A. C., Macroeconomia. 1a ed., Rio de Janeiro: Editora Campus, 2010. 

Bibliografia Complementar 

1. GREMAUD, A. P., et. al. Manual de Economia, Organizadores: Diva, Benevides Pinha, Marco 

Antonio Sandoval de Vasconcellos, São Paulo: Editora Saraiva. 

2. ROSSETI, J. P., Introdução à Economia, São Paulo: Editora Atlas. 

3. HUBERMAN, L. História da Riqueza do Homem, 22ª ed., São Paulo: LTC, 2010. 

4. GREGORY, M. N. Introdução a Economia, 6ª ed., São Paulo: Cengage, 2013. 

5. SINGER, P., Aprender Economia, Editora Contexto. 
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ANÁLISE DE SISTEMAS LINEARES 

Ementa 

Caracterização de Sistemas Lineares. Técnicas de Linearização de Sistemas. Modelagem e Análise de 

Sistemas Contínuos no Tempo. Equações Diferenciais: Caso Linear. Critérios de Desempenho de 

Sistemas Lineares de Tempo Contínuo. Transformada de Fourier. Transformada de Laplace. Resposta 

em Frequência. Introdução a Critérios de Estabilidade. Modelagem e Análise de Sistemas Discretos no 

Tempo. Equação a Diferenças. Transformada Z. Identificação de Sistemas Dinâmicos e Predição de 

Séries Temporais. 

Bibliografia Básica 

1. AGUIRRE, L.A. Introdução à Identificação de Sistemas – Técnicas Lineares e Não-Lineares 

Aplicadas a Sistemas Reais, 2ª. edição, Editora UFMG, 2004. 

2. BOTTURA, C.P. Análise Linear de Sistemas”, Editora Guanabara Dois, 1982. 

3. D’AZZO, J.J. & HOUPIS, C.H. Linear Control Systems Analysis and Design: Conventional and 

Modern, McGraw-Hill, 4th edition, 1995. 

Bibliografia Complementar 

1. FRANKLIN, G.F., POWELL, J.D. & EMAMI-NAEINI, A. Feedback Control of Dynamic 

Systems,4th edition, Prentice Hall, 2002. 

2. GEROMEL, J.C. & PALHARES, A.G.B. Análise Linear de Sistemas Dinâmicos: Teoria, Ensaios 

Práticos e Exercícios, Editora Edgard Blücher Ltda., 1a. edição, 2004. 

3. KREYSZIG, E. Advanced Engineering Mathematics, Wiley, 8th edition, 1998. 

4. KUO, B.C. & GOLNARAGHI, F. Automatic Control Systems, 8th edition, Wiley Text Books, 

2002. 

5. OGATA, K. “Modern Control Engineering”, 4th edition, Prentice Hall, 2001 
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TERMODINÂMICA 

Ementa 

Primeira Lei da Termodinâmica: balanços de energia e suas aplicações. Segunda Lei da 

Termodinâmica: o conceito de entropia e a reversibilidade dos processos; aplicações do balanço de 

entropia. Propriedades termodinâmicas das substâncias puras: avaliação das modificações das 

propriedades termodinâmicas acompanhando mudanças de estado; sistemas monofásicos; sistemas 

bifásicos. Equações de estado volumétricas. Termodinâmica de soluções: propriedades parciais; 

propriedades de mistura; propriedades em excesso. Equilíbrio de fases: critérios de equilíbrio; 

fugacidade. Equilíbrio líquido-vapor. 

Bibliografia Básica 

1. ÇENGEL, Yunus A.; BOLES, Michael A.; Termodinâmica. Editora McGraw-Hill Interamericana 

7º Ed. 2013. 

2. MORAN M. J. & SHAPIRO H. N., Princípios de Termodinâmica para Engenharia. Editora LTC: 

Rio de Janeiro, 7ª Ed. 2013. 

3. BRUNETTI, FRANCO, Mecânica Dos Fluidos Pearson Prentice Hall Brasil, 2ª Ed.2008. 

Bibliografia Complementar 

1. ÇENGEL, Yunus A.; CIMBALA, John M. Mecânica dos Fluidos/McGraw-Hill Interamericana. 

2007 

2. ÇENGEL, Yunus A.; GHAJAR, Afshin J. Transferencia de Calor e Massa. Editora McGraw-Hill 

Interamericana 4º Ed. 2012. 

3. SCHMIDT, F. W., Henderson, R. E., Wolgemuth, C. H. Introdução às ciências térmicas: 

termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor, São Paulo: Editora Edgar Blücher 

Ltda, 2ª ed, 2006 

4. INCROPERA, P.F.; de WITT, D. P. Fundamentos de transferência de calor e massa. 7ª.ed. Rio 

de Janeiro: LTC, 2014. 

5. BIRD. LIVI. CELSO P.; Fundamentos de Fenômenos de Transporte para Engenharia. São Paulo: 

LTC. 200 
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ELETRÔNICA I 

Ementa 

Teoria de semicondutores. Junção PN. Diodos e Aplicações. Transistores bipolares. Transistores de 

efeito de campo: JFET's e MOSFET's. Análise CC e CA para Transistores. Modelagem de Transistores. 

Amplificadores emissor comum, base comum e coletor comum. Amplificadores classe A, B e AB. 

Fontes de Tensão Estabilizadas. 

Bibliografia Básica 

1. SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. Microeletrônica. 5ª Ed., São Paulo: Pearson, 2007. 

2. BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 11a ed., 

São Paulo: Pearson, 2013. 

3. BOGART, J. Dispositivos e Circuitos Eletrônicos. São Paulo: Makron, 2000. 

Bibliografia Complementar 

1. MALVINO, A. P. Eletrônica. vol. I e II, São Paulo: Editora McGraw Hill. 

2. MARQUES, A. E. Dispositivos Semicondutores: Diodos e Transistores, Editora Érica. 

3. CAPUANO, F. G. e MARINO, M. A. M., Laboratório de Eletricidade e Eletrônica. Editora 

Érica. 

4. SCHULER, C. Eletrônica I e II - Série Tekne, 7ª Ed. 2013, Editora Amgh. 

5. CRUZ, E. C. A. e CHOUERI, S., Eletrônica Aplicada, Editora Érica. 

 

INGLÊS INSTRUMENTAL 

Ementa 

Interpretar textos técnicos a partir do desenvolvimento de estratégias de leitura e do estudo de estruturas 

sintáticas contextualizadas e de vocabulário geral e específico. Utilizar efetivamente estratégias de 

leitura como Scanninge Skimming.Reconhecer estruturas gramaticais nos textos em Língua Inglesa. 

Bibliografia Básica 

1. SOUZA, A.G.F..et. al. Leitura em língua inglesa: uma abordagem instrumental. São Paulo: 

Disal, 2005. 

2. ABRIL COLEÇÕES, Linguagens e Códigos –Inglês/ Abril Coleções–São Paulo: Abril, 2010. 

3. TORRES, Nelson. Gramática. O Inglês Descomplicado. 10ª ed. Rio de Janeiro:Saraiva, 2007. 

Bibliografia Complementar 

1. MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge Univivercity 
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MÁQUINAS DE FLUXO 

Ementa 

Bombas Centrífugas. Sistemas de Bombeamento. Parametrização de Curvas de Bombas e Sistemas de 

Bombeamento. Ventiladores. Sistemas de Ventilação. Turbinas Hidráulicas. Bombas de Deslocamento. 

Bibliografia Básica 

1. AZEVEDO NETTO, J. M. de et al. Manual de hidráulica. 8. ed. São Paulo: E. Blücher, 1998. 669 

p. 

2. A. J. Bombas e instalações de bombeamento. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: LTC, 1997. 782 p. 

3. MACINTYRE, A. J. Instalações hidráulicas: prediais e industriais. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

1996. 739p. 

Bibliografia Complementar 

1. PFLEIDERER, C., Bombas Centrífugas e Turbocompressores. Ed. Labor, Espanha.  

2. PFLEIDERER, C. e Petermann, M., Máquinas de Fluxo. Editora LTC, Brasil.  

3. KARASSIK et all, ump Handbook. Editora. Mc Graw Hill, USA.  

4. ASHRAE (manuais). Fundamentals. USA. 

5. FOX, R. W.; MCDONALD, A. T.; PRITCHARD, P. J. Introdução à mecânica dos fluidos. 6. ed. 

Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2006, 798 p.  
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4.3.6 Sexto Semestre 

Tabela 20: Componentes Curriculares do 6º Semestre 

Código Disciplina 
Carga Horária Pré 

Requisitos 
Tipo 

T P Total 

ENE-33 Medidas Elétricas e Instrumentação 50 18 68 ENE-26 P 

ENE-34 Projeto de Instalações Elétricas Residencial e Predial 68 0 68 ENE-24 E 

ENE-35 Conversão Eletromecânica de Energia 50 18 68 ENE-26 P 

ENE-36 Eletrônica II 50 18 68 ENE-30 E 

ENE-37 Lab. de Instalações Elétricas Residencial e Predial 0 34 34 ENE-34 (*) E 

ENE-38 Metodologia Científica 34  34 ENE-01 B 

 TOTAL 252 88 340   

(*) co-requisito 

 

MEDIDAS ELÉTRICAS E INSTRUMENTAÇÃO 

Ementa 

Teoria dos erros. Princípios de construção, de funcionamento, comportamento e aplicação dos 

instrumentos de medição analógicos e digitais. Métodos de medição. Medidas de grandezas elétricas. 

Transformadores para instrumentos convencionais e não convencionais. Transdutores em sistemas de 

energia elétrica. Tarifas e preços. Simulações computacionais 

Bibliografia Básica 

1. FILHO, S. M., Fundamentos de Medidas Elétricas, Rio de Janeiro: Editora Guanabara Dois. 

2. BEGA, E. A, Instrumentação Industrial, Rio de Janeiro, Interciencia, 2011. 3ª edição. 

3. MIODUSKI, A. L., Elementos e Técnicas Modernas de Medição Analógica e Digital. 

Bibliografia Complementar 

1. BALBINOT, Alexandre, BRUSAMARELLO, Valner J. Instrumentação e Fundamentos de 

Medidas (Vol. 1), Editora LTC, Rio de Janeiro. 

2. FIALHO, Arivelto Bustamante. Instrumentação Industrial: Conceitos, Aplicações e Análises, 2ª 

edição, Editora Erica, São Paulo, 2002. 

3. DELMÉE, G. J. Manual de Medição de Vazão. 3º Edição, Editora Blucher, 2003. 

4. BOLTON, W. Instrumentação e controle. Editora Hemus, 2002. 1ª edição. 

5. FILHO, S. M., Medição de Energia Elétrica, Rio de Janeiro: Editora Guanabara Dois. 
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PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAL E PREDIAL 

Ementa 

Esquemas e simbologia de ligação de cargas elétricas. Especificação de tensões, condutos e condutores 

em instalações elétricas. Dimensionamento de condutores elétricos por seção mínima, ampacidade, 

sobrecarga, queda de tensão e contatos indiretos. Proteção de circuitos prediais e equipamentos. Cálculo 

de carga e demanda predial. Padrões de entrada de energia elétrica. Introdução a telefonia e cabeamento 

estruturado básico predial. Luminotécnica predial. Aterramento elétrico básico e choque elétrico. 

sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. Projeto elétrico residencial. Projeto elétrico 

predial.  

Bibliografia Básica 

1. COTRIM, A. A. M. B. Instalações Elétricas. 5ª ed., São Paulo: Prentice Hall do Brasil, 2008. 

2. CAVALIN, G. & CERVELIN, S. Instalações Elétricas Prediais. 14ª ed., São Paulo: Érica, 2006. 

3. NISKIER, J. A. J. M. Instalações Elétricas. 5ª ed., Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

Bibliografia Complementar 

1. KINDERMANN, G. Proteção Contra Descargas Atmosféricas em Estruturas Edificadas. 4a Edição. 

Florianópolis: Edição do Autor, 2013. 204p. 

2. KINDERMANN, G.; CAMPAGNOLO, J. M. Aterramento Elétrico. 4a Edição. Porto Alegre: 

Sagra, 2011. 214p. 

3. KINDERMANN, G. Choque Elétrico. 4a Edição. Florianópolis: Edição do Autor, 2013. 204p. 

4. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, Instalações elétricas de baixa tensão- 

0 a 1kV - NBR 5410.Rio de Janeiro, 2004. Versão corrigida: 2008. 

5. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, Proteção de estruturas contra descargas 

atmosféricas - NBR 5419: 1 a 4. Rio de Janeiro, 2015. 
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CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA 

Ementa 

Princípios de conversão eletromagnética; Circuitos magnéticos; Transformadores: circuitos 

equivalentes, transitórios autotransformadores e transformadores trifásicos; Paralelismo de 

transformadores; Sistemas de conversão dinâmicos: Aspectos construtivos das máquinas elétricas. 

Bibliografia Básica 

1. DEL TORO, V. Fundamentos de Máquinas Elétricas. 1a ed. Rio de Janeiro: LTC, 1994. 

2. OLIVEIRA, J. C.; COGO, J. R.; ABREU, J. P. G. Transformadores ‐ Teoria e Ensaios. São Paulo; 

Edgard Blücher; 1ª edição,1984. 

3. UMANS, S. D. Máquinas Elétricas Máquinas Elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª ed., Porto 

Alegre: Bookman, 2014. 

Bibliografia Complementar 

1. JORDÃO; R. G. Transformadores; São Paulo; Edgard Blücher; 1ª edição, 2002. 

2. BIM, E. Máquinas Elétricas e Acionamento. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014 

3. CHAPMAN, S. J. Fundamentos de Máquinas Elétricas. 5ª ed. Porto Alegre: McGraw-Hill 2013. 

4. SIMONE, G. A. Máquinas de Indução Trifásicas, 2ª ed., São Paulo: Erica, 2007. 

5. JORDÃO, R. G. Máquinas Síncronas, 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

ELETRÔNICA II 

Ementa 

Amplificadores operacionais. Circuitos lineares e não lineares com amplificadores operacionais. 

Comparadores. Schmitt triggers. Geradores de forma de onda. O circuito integrado 555. Filtros ativos. 

Bibliografia Básica 

1. SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. Microeletrônica. 5ª ed., São Paulo: Pearson, 2007. 

2. BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 11ª ed., 

São Paulo: Pearson, 2013. 

3. JUNIOR, A. P. Amplificadores Operacionais e Filtros Ativos: teoria, projetos, aplicações e 

laboratório, São Paulo: Editora Bookman, 2015. 

Bibliografia Complementar 

1. GRUITER, A. F. Amplificadores Operacionais: Fundamentos e Aplicações, São Paulo: Editora 

McGraw-Hill, 1988. 

2. SEABRA, A. C. Amplificadores Operacionais: Teoria e Análise, São Paulo: Editora Érica. 

3. SCHULER, C. Eletrônica I e II - Série Tekne, 7ª Ed. 2013, Editora Amgh. 

4. BOGART, J. Dispositivos e Circuitos Eletrônicos. São Paulo: Makron, 2000. 

5. MALVINO, A. P. Eletrônica. vol. I e II, São Paulo: Editora McGraw Hill. 
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LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAL E PREDIAL 

Ementa 

Laboratórios de simulação de circuitos de interruptores e instalações elétricas residenciais e prediais 

em softwares livres. Execução de ligação de interruptores, lâmpadas e tomadas, ligações paralela e 

intermediária. Ligação se sensor de presença, relé fotoelétrico e campainha. Relé de tempo, interruptor 

horário e ligações mistas. Lançamento de condutores em eletrodutos e taxa de ocupação. Sistema de 

comando de motor de portão residencial ou predial. Ligação de lâmpada de vapor de sódio, vapor de 

mercúrio e fluorescente tubular. Experimento de atuação de DR (dispositivo Diferencial Residual).. 

Montagem de sistema de medição de resistência de terra e aterramento existente. 

Bibliografia Básica 

1. GRAVÉ, L. Instalações Elétricas Residenciais e Prediais: Guia do Usuário. 1ª ed., São Caetano 

do Sul-SP: De Lorenzo / Schooltech. 2002. 

2. GRAVÉ, L. Instalações Elétricas Residenciais e Prediais: Caderno de Exercícios. 1ª ed., São 

Caetano do Sul-SP: De Lorenzo / Schooltech. 2002. 

3. MORAES, A. A. Comandos Elétricos: Teoria e Atividades Práticas. 1ª ed., São Caetano: De 

Lorenzo / Schooltech. 2002. 

Bibliografia Complementar 

1. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, Instalações elétricas de baixa tensão- 

0 a 1kV - NBR 5410.Rio de Janeiro, 2004. Versão corrigida: 2008. 

2. KINDERMANN, G.; CAMPAGNOLO, J. M. Aterramento Elétrico. 4a Edição. Porto Alegre: 

Sagra, 2011. 214p. 

3. KINDERMANN, G. Choque Elétrico. 4a Edição. Florianópolis: Edição do Autor, 2013. 204p 

CAVALIN, G. & CERVELIN, S. Instalações Elétricas Prediais. 14ª ed., São Paulo: Érica, 2006. 

4. NISKIER, J. A. J. M. Instalações Elétricas. 5ª ed., Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

5. NEGRISOLI, M. E. M. Instalações elétricas: projetos prediais em baixa tensão. 3ª ed., São Paulo 

SP: Edgard Blucher, 1982. 
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METODOLOGIA CIENTÍFICA 

Ementa 

Ciência e conhecimento científico. Método científico. Pesquisa e desenvolvimento científico. Métodos 

de pesquisa científica. Organização e orientação da pesquisa científica. Consulta da literatura. Difusão 

do conhecimento científico. 

Bibliografia Básica 

1. CRUZ, C.; RIBEIRO, U. Metodologia Científica: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Axcel Books 

do Brasil, 2004, 324 p. 

2. ISKANDAR, J. I. Normas da ABNT comentadas para trabalhos científicos. Curitiba: Juruá, 2004 

3. FURASTÉ, P. Normas técnicas para o trabalho científico: explicitação das normas da ABNT.  

Editora Art Ler. 

Bibliografia Complementar 

1. GIL A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. Editora Atlas. 

2. JACOBINI, M. L. de PAIVA. Metodologia do trabalho acadêmico. Campinas: Alínea, 2003. 

3. LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A., Fundamentos de metodologia científica. Editora Atlas. 

4. OLIVEIRA, S. L. de. Tratado de metodologia cientifica: projetos de pesquisa. Editora Thomson 

Learning. 

5. RAMPAZZO, Lino. Metodologia Científica. 2ª ed. Editora Loyola, 2010. 
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4.3.7 Sétimo Semestre 

Tabela 21: Componentes Curriculares do 7º Semestre 

Código 
Disciplina Carga Horária 

Pré Requisitos Tipo 
 T P Total 

ENE-39 Controle de Sistemas Lineares 68 0 68 ENE-28 P 

ENE-40 Projeto Integrador I 34 0 34 1500 horas S 

ENE-41 Máquinas Elétricas 50 18 68 ENE-35 E 

ENE-42 Microcontroladores 50 18 68 ENE-36 P 

ENE-43 Equipamentos de Potência 68 0 68 ENE-35 E 

ENE-44 Ciência do Ambiente 34 0 34 Não há B 

 TOTAL 304 36 340   

 

CONTROLE DE SISTEMAS LINEARES 

Ementa 

Transformada de Laplace. Descrição de sistemas físicos por meio de equações diferenciais ordinárias 

lineares. Diagramas de Blocos. Diagrama de Fluxo de Sinais. Espaço de Estados. Estabilidade. Critério 

de Routh-Hurwitz. Respostas de sistemas de primeira e segunda ordem ao impulso, ao degrau e à 

rampa. Parâmetros de desempenho. Análise do lugar das raízes. Métodos de resposta em frequência: 

diagramas de Bode, gráficos polares (diagrama de Nyquist). Sistemas de fase mínima e não mínima. 

Sistemas com atraso de transporte. Critério de estabilidade de Nyquist. Estabilidade relativa. Introdução 

ao controle robusto. Fórmula de Ackermann. 

Bibliografia Básica 

1. OGATA, K. Engenharia de Controle Moderno. 4ª ed., São Paulo: Prentice Hall, 2003. 

2. DORF, R. C.; BISHOP, R. H. Sistemas de Controle Modernos. 8ª ed., Rio de Janeiro: LTC, 

2001. 

3. NISE, N. S. Engenharia de Sistemas de Controle. 5ª ed., Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

Bibliografia Complementar 

1. GOLNARAGHI, Farid. Sistemas de Controle Automático. 9ª ed., Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

2. JOHN, W. Fundamento de Controle em Sistemas, 1ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

3. CARVALHO, J. L. M. Sistema de Controle Automático. 1ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 

4. ELDER, M. H. Controle por Computador de Sistemas Dinâmicos. 2ª ed., Edgard Blucher, 1996. 

5. GEROMEL, J. C. KOROGUI, R.H. Controle Linear de Sistemas Dinâmicos, 2ª ed., Edgard 

Blucher, 2011. 
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PROJETO INTEGRADOR I 

Ementa 

Integrar, através de uma atividade de projeto contextualizado, os conhecimentos desenvolvidos nas 

unidades curriculares do 1º, 2º e 3º anos do curso. Desenvolver habilidades de trabalho em grupo, 

comunicação oral e escrita, resolução de problemas, pensamento crítico, pensamento criativo, 

metodologia de desenvolvimento de projetos visando o desenvolvimento das competências adquiridas.  

Bibliografia Básica 

1. GIDO, Jack & CLEMENTS, James. GESTÃO DE PROJETOS. São Paulo: Thomson Learning, 

2007. 

2. OCDE/FINEP. MANUAL DE OSLO: DIRETRIZES PARA COLETA E INTERPRETAÇÃO DE 

DADOSSOBRE INOVAÇÃO. 3ª ed. FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos / OCDE – 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 1997. 

3. VIEIRA, Marcos Antonio. PROPRIEDADE INDUSTRIAL – PATENTES. Ed. Conceito, 2008. 

Bibliografia Complementar 

1. ALLEMAND, Renato Neves. APOSTILA SOBRE ELABORAÇÃO E GESTÃO DE 

PROJETOS. 2011. 

2. KEELING, Ralph. GESTÃO DE PROJETOS – UMA ABORDAGEM GLOBAL. São Paulo: 

Saraiva, 2009. 

3. MATTOS, João Roberto Loureiro de. GESTÃO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - UMA 

ABRODAGEM  

4. PRÁTICA. Saraiva, 2005. 

5. MENEZES, Luis César de Moura. GESTÃO DE PROJETOS. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁQUINAS ELÉTRICAS 

Ementa 
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Fundamentos das máquinas CC e CA. Máquina de indução em regime permanente monofásicas e 

trifásicas. Máquina síncrona em regime permanente. Máquina de corrente contínua em regime 

permanente. Motor de Passo; Servo Motor. Controle de velocidade e torque em máquinas rotativas. 

Transformadas de Clarke e Park. 

Bibliografia Básica 

1. DEL TORO, V. Fundamentos de Máquinas Elétricas. 1a ed. Rio de Janeiro: LTC, 1994. 

2. UMANS, S. D. Máquinas Elétricas Máquinas Elétricas de Fitzgerald e Kingsley. 7ª ed., Porto 

Alegre: Bookman, 2014. 

3. BIM, E., Máquinas Elétricas e Acionamento. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 

Bibliografia Complementar 

1. CHAPMAN, S. J., Fundamentos de Máquinas Elétricas. 5ª ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 

2013. 

2. MOHAN, N. Máquinas Elétricas e Acionamentos - Curso Introdutório. 1ª ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2015. 

3. PETRUZELLA, F. D., Motores Elétricos e Acionamentos. 1ª ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 

2013. 

4. SIMONE, G. A., Máquinas de Indução Trifásicas, 2ª ed. São Paulo: Erica, 2007. 

5. JORDÃO, R. G., Máquinas Síncronas, 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

 

MICROCONTROLADORES 

Ementa 

Arquiteturas de microprocessadores. Programação de microprocessadores: tipos e formatos de 

instruções, modos de endereçamento. Memória. Entrada/Saída. Dispositivos periféricos, interrupção, 

acesso direto à memória. Barramentos padrões. Ferramentas para análise, desenvolvimento e 

depuração. Projetos com microcontroladores. 

Bibliografia Básica: 

1. MARTINS, N. A. Sistemas Microcontrolados. 1a ed. São Paulo: Novatec, 2005. 

2. PEREIRA, F. Microcontroladores PIC - Programação em C. 2a ed. São Paulo: Érica, 2003. 

3. NICOLOSI, D. E. C. Laboratório de Microcontroladores Família 8051. 1a ed. São Paulo: Érica, 

2001. 

Bibliografia Complementar: 

1. PEREIRA, F. Tecnologia ARM - Microcontroladores de 32 bits. Editora Érica 

2. PEREIRA, F. Microcontroladores PIC - Editora Érica. 

3. SOUSA, D. R.; SOUZA, D. J. de. Desbravando o PIC 24 - Editora Erica 

4. TOCCI, R. J., Sistemas Digitais, Princípios e Aplicações, Rio de Janeiro: LTC Editora S.A. 

5. SOUSA, D. R.; SOUZA, D. J. de. Desbravando o PIC 24. Editora Erica. 

 

 

EQUIPAMENTOS DE POTÊNCIA 

Ementa 
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Transformadores de corrente e de potencial. Pára-raios. Chaves seccionadoras. Religadores. 

Disjuntores. Transformadores de força de 2 e 3 enrolamentos. Reguladores de tensão. Capacitores em 

derivação e série. Reatores em derivação e série. Normas técnicas. Técnicas de ensaios elétricos 

aplicados a equipamentos elétricos de alta tensão. 

Bibliografia Básica: 

1. D’AJUZ, A. et al, Equipamentos Elétricos: Especificação e Aplicação em Subestações de Alta 

Tensão, Furnas/Universidade Federal Fluminense.  

2. FILHO, J. M., Manual de Equipamentos Elétricos vol. 1, Rio de Janeiro: LTC Editora S. A. 

3. FILHO, J. M., Manual de Equipamentos Elétricos vol. 2, Rio de Janeiro: LTC Editora S. A. 

Bibliografia Complementar: 

1. CARVALHO, A. C. C. et al, Disjuntores e chaves, Aplicação em Sistemas de Potência, Rio de 

Janeiro: Editora da Universidade Federal Fluminense, 1996. 

2. FILHO, S. M., Medição de Energia Elétrica, Rio de Janeiro: Editora Guanabara Dois. 

3. FUCHS, R. D., Transmissão de Energia Elétrica – Linhas Aéreas, Rio de Janeiro: LTC Editora S. 

A. 

4. ABNT NBR IEC 62271-102, Equipamentos de alta tensão: Seccionadores e chaves de 

aterramento, Rio de Janeiro, Brasil, 2007. 

5. ABNT NBR IEC 60694, Especificações comuns para normas de equipamentos de manobra de 

alta-tensão e mecanismos de comando, Rio de Janeiro, Brasil, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIÊNCIA DO AMBIENTE 

Ementa 
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Ecologia e Meio Ambiente: conceituação e diferenciação. Teoria dos Sistemas: conceitos e definições; 

Dinâmica de Sistemas. Sistemas Ambientais: Ecossistemas, Biosfera, Ecosfera, Biótipos e Biomas. 

Desequilíbrios Ambientais. Água: o ciclo e os fins, consequências da ação antrópica do homem. Ar: 

evolução da atmosfera, alterações, causas e efeitos. Terra: definição, distribuição, ocupação, 

consequências e causas e alternativas de recuperação. Biomassa: Definição, Fotossíntese e Moléculas 

Energéticas. Impactos ambientais e avaliações. Consciência ambiental e responsabilidade social. 

Inventário ambiental. 

Bibliografia Básica: 

1. ODUM, E. P.; BARRETT, G. W. Fundamentos de Ecologia. 1ª ed., São Paulo: Pioneira 

Thomson Learning, 2007. 

2. PRIMACK, B. R.; RODRIGUES, E. Biologia da Conservação. 1ª ed., Londrina: Planta, 2001. 

3. VESILIND, P. A. Introdução à engenharia ambiental. São Paulo - Cangage Learning, 2011. 

Bibliografia Complementar: 

1. PEREIRA, M. J. S., Meio Ambiente & Tecnologia. Rio de Janeiro - Ciência Moderna Ltda, 

2010. 

2. SANCHES, L. E., Avaliação de Impacto Ambiental – Conceitos e métodos. São Paulo - Oficina 

de textos, 2008. 

3. IBAPE SP., Perícia Ambiental. São Paulo – PINI, 2011. 

4. PORTO-GONÇALVES, C. W. A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização. Rio 

de Janeiro – Civilização Brasileira, 2006. 

5. RODRIGUES, S. A. Destruição e Equilíbrio – O Homem e o Ambiente no Espaço e no Tempo, 

11ª ed., São Paulo – Atual, Coleção Série Meio-Ambiente, 1989. 
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4.3.8 Oitavo Semestre 

Tabela 22: Componentes Curriculares do 8º Semestre. 

Código Disciplina 
Carga Horária 

Pré Requisitos 
Tip

o T P Total 

ENE-45 Eletrônica de Potência 68 0 68 ENE-36 E 

ENE-46 Projeto de Instalações Elétricas Industriais 68 0 68 ENE-34/ENE-41 E 

ENE-47 Projeto de Energias Renováveis I 68 0 68 ENE-34/ENE-45 (*) E 

ENE-48 Tópicos de Engenharia de Segurança 0 34 34 ENE-24 P 

ENE-49 Mercado de Energia 34 0 34 Não há E 

ENE-50 Análise de Sistemas de Energia Elétrica I 68 0 68 ENE-28 E 

 TOTAL 306 34 340   

(*) co-requisito 

 

ELETRÔNICA DE POTÊNCIA 

Ementa 

Introdução à Eletrônica de Potência. Estudo de dispositivos semicondutores de potência. Circuitos de 

comando e proteção. Técnicas de modulação. Conversores CA/CC não controlados e não controlados 

monofásicos e polifásicos. Conversores CC/CA (inversores). Conversores CC/CC. Fontes chaveadas. 

Conversores diretos de tensão CA. Aplicações de eletrônica de potência em acionamento de máquinas 

e fontes alternativas de energia. 

Bibliografia Básica: 

1. RASHID, Muhammad H.; ABRAMOWICZ, Leonardo. Eletrônica de Potência: Dispositivos, 

Circuitos e Aplicações. São Paulo SP: Pearson, 2015. 

2. AHMED, A. Eletrônica de potência. São Paulo: Prentice Hall, 2000. 

3. FRANCHI, Claiton Moro. Inversores de frequência: teoria e aplicações. 2ª ed. Rio de Janeiro RJ: 

Érica, 2009. 

Bibliografia Complementar: 

1. BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 8ª ed., 

São Paulo: Prentice Hall do Brasil, 2004. 

2. NATALE, F. Automação Industrial. 3ª ed., São Paulo: Érica, 2001. 

3. FITZGERALD, A. E.; KINGSLEY Jr., C.; UMANS, S. D. Máquinas Elétricas com Introdução à 

Eletrônica de Potência. 6ª ed., Porto Alegre: Bookman, 2006. 

4. Dispositivos Semicondutores: Tiristores Controle de Potência em CC e CA. ALMEIDA, José Luís 

Antunes de. São Paulo SP: Érica, 2013. 

5. FRANCHI, Claiton Moro. Acionamentos Elétricos. 4ª ed., São Paulo SP: Érica, 2008. 

 

 

 

 



Engenharia Elétrica 

Bacharelado 

Resolução Nº 027, 10 de outubro de 2019 e Resolução Nº 041, de 18 outubro de 2019 84 

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS 

Ementa 

Cálculo de carga e demanda industrial. Luminotécnica industrial. Dimensionamento de condutores 

elétricos por curto circuito, harmônicos, seção econômica, e queda de tensão em partida. Proteção 

contra arco elétrico.  Especificação e instalação de motores elétricos. Comandos elétricos e 

acionamentos industriais. Correção do fator de potência. Instalações em tensão primária de distribuição. 

Cogeração industrial e geração distribuída. Projeto e simulação de comandos para acionamento de 

cargas elétricas. Projeto elétrico industrial de média e baixa tensão. 

Bibliografia Básica: 

1. MAMEDE FILHO, J. Instalações Elétricas Industriais. 8ª ed., Rio de Janeiro: LTC, 2010. 

2. COTRIM, A. A. M. B. Instalações Elétricas. 5ª ed., São Paulo: Prentice Hall do Brasil, 2008. 

3. NISKIER, J. A. J. M. Instalações Elétricas. 5ª ed., Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

1. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, Instalações elétricas de baixa tensão- 

0 a 1kV - NBR 5410.Rio de Janeiro, 2004. Versão corrigida: 2008. 

2. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, Instalações elétricas de média tensão- 

1 a 36,2kV - NBR 14039.Rio de Janeiro, 2005. 

3. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, Iluminação de ambientes de trabalho- 

NBR ISO 8995-1. Rio de Janeiro, 2013. 

4. FRANCHI, Claiton Moro. Acionamentos elétricos. 2. ed. São Paulo: Érica, 2007. 

5. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, Iluminância de Interiores- NBR 5413. 

Rio de Janeiro, 1992. 13 p. 
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PROJETO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS I 

Ementa 

Fontes de Energia Renováveis e Não-renováveis. Energia Solar Fotovoltaica. Conceitos: Radiação, 

Irradiância, Insolação, Movimentos da Terra, Ângulos, Declinação, Azimute. Princípios da conversão 

solar-elétrica. Tecnologias. Sistemas de Energia Solar Fotovoltaica. Tópicos de sistemas de energia 

eólica: Circuitos principais, de controle e auxiliares. 

Bibliografia Básica 

1. VILLALVA, M. G.; GAZOLI, J. R. Energia Solar Fotovoltaica –Conceitos e Aplicações, 1ª ed., 

São Paulo, Érica: 2012. 

2. CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA. CENTRO DEREFERÊNCIA PARA 

ENERGIA SOLAR E EÓLICA SÉRGIO DESALVO BRITO, Manual de Engenharia para Sistemas 

Fotovoltaicos, Rio de Janeiro, CRESESB: 1999. 

3. ZILLES, R., MACEDO, W. N., GALHARDO, M. A. B., OLIVEIRA, S. H. F., Sistema 

Fotovoltaicos Conectados à Rede de Energia Elétrica. Editora Oficina de Textos, 2012. 

Bibliografia Complementar 

1. LYNN, P. A. Electricity From Sunlight – An Introduction to Photovoltaics, 1st. ed., West Sussex – 

UK, John Wiley & Sons Ltd.: 2010. 

2. PEREIRA, F. A. de SOUSA, OLIVEIRA, M. A. SARMENTO, Curso Técnico Instalador de 

Energia Solar Fotovoltaica, 2ª ed., Editora Publindústria. 

3. KALOGIROU, A. Soteris. Engenharia de Energia Solar: Processos e Sistemas. 2ª. Ed., Elsevier 

Editora Ltda, 2016. 

4. BALFOUR, J., SHAW, M. e NASH, N.B. Introdução ao Projeto de Sistemas Fotovoltaicos. 1ª Ed. 

LTC. 2016. 

5. SMETS, Arno, JÄGER, Klaus Solar Energy: The physics and engineering of photovoltaic 

conversion, technologies and systems. UIT Cambridge. 
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Ementa 
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Normas e procedimentos do regimento do curso, apresentação das disciplinas do curso e da legislação 

básica; A evolução histórica da Engenharia de Segurança do Trabalho no mundo e no Brasil; Análise 

de acidentes e estatística de acidentes de trabalho no Brasil e no mundo; Conceito Legal - Lei 8.212; 

Ética e responsabilidade profissional; Conceito técnico (prevencionista); Consequências do acidente e 

acidentado do trabalho: aspectos humanos, econômicos e sociais do acidente do trabalho; Riscos 

principais das diversas atividades econômicas; 

Bibliografia Básica: 

1. SALIBA, T. F.; PAGANO, S. C. R. S. Legislação de Segurança, Acidente do Trabalho. 1ª ed., 

São Paulo: LTR, 2009. 

2. PAOLESCHI, B. CIPA - Guia Prático de Segurança do Trabalho. 1ª ed., São Paulo: Érica, 2010. 

3. CARDELLA, B. Segurança no Trabalho e Prevenção de Acidentes. 1ª ed., São Paulo: Atlas, 

1999. 

Bibliografia Complementar: 

1. BENSOUSSAN, E., ALBIERI, S. Manual de Higiene Segurança e Medicina do Trabalho. 

ATHENEU EDITORA, 1997. 

2. ZOCCHIO, Álvaro. Política de Segurança e Saúde no Trabalho. Editora LTR, 2000. 

3. ZOCCHIO, Álvaro. Segurança e Saúde no Trabalho. Editora LTR, 2001. 

4.  GONÇALVES, E. A. Manual de segurança e saúde no trabalho. 2ª ed., São Paulo SP: LTR, 

2003. 

5. LATANCE JÚNIOR, Sérgio. CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes: organização 

e administração: NR-05 - comentada e atualizada. São Paulo SP: LTR, 2001. 
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Ementa 
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Histórico sobre a reestruturação da indústria de energia elétrica. Introdução aos modelos estruturais e 

regulatórios dos sistemas de energia elétrica, com ênfase no sistema elétrico Brasileiro. Etapas de 

reestruturação da indústria de energia elétrica no Brasil e a composição do sistema interligado nacional. 

Agentes da indústria de energia elétrica no Brasil e os seus segmentos. Tarifação de energia elétrica. 

Mercados Livre e Cativo. O serviço de transporte de energia e a formação do preço do serviço de 

transporte. Regras de comercialização de energia e leilões de energia elétrica. Ambiente de Contratação 

Regulada, Ambiente de Contratação Livre. Serviços ancilares. Regulação do serviço de transmissão. 

Geração distribuída no Brasil. 

Bibliografia Básica: 

1. NERY, Eduardo. Mercados e Regulação de Energia Elétrica. Rio de Janeiro: Interciência, 2012. 

722 p. 

2. TOLMASQUIM, M. “Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro”. Rio de Janeiro: Synergia Editora, 

2011. 290 p. 

3. PINTO JUNIOR. H. Q. Economia de energia: Fundamentos econômicos, evolução histórica e 

organização industrial. Editora Campus, 2007 

Bibliografia Complementar: 

1. MAYO, R.., Mercados de Eletricidade. 1ª Edição. Editora Synergia, 2012. 

2. SILVA, E. L., Formação de Preços em Mercados de Energia Elétrica. Editora Sagra Luzzatto, 

2001.CAMPOS FILHO, F.F. Algoritmos Numéricos. Rio de Janeiro: LTC, 2001. 

3. DAHL, C.: International Energy Markets: understanding pricing, policies, and profits. Editora 

Penwell Corp., 2004. 

4. FORTUNATO, L. A. M.: Introdução ao planejamento da expansão e operação de sistemas de 

produção de energia elétrica. 1ª Edição. Editora EDUFF, 1990. 

5. Regras de Comercialização de Energia, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. 

www.ccee.org.br. 
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Componentes de sistemas de energia elétrica; O sistema elétrico de potência e suas etapas; 

Representação de sistemas trifásicos por circuitos de sequência; Cálculo dos parâmetros da linha de 

transmissão; Valores Por Unidade; Componentes simétricas, estudo de cargas desequilibradas e redes 

com defeitos; Modelos de representação de cargas. 

Bibliografia Básica: 

1. ROBBA, E. J.; KAGAN, N.; SCHMIDT, H. P.; OLIVEIRA, C. C. B. Introdução a Sistemas 

Elétricos de Potência Edgard Blucher, São Paulo; Editora Blucher 2ª edição. 2000.  

2. KAGAN, N.; OLIVEIRA, C. B.; ROBBA, E. J. Introdução aos Sistemas de Distribuição de 

Energia Elétrica; São Paulo; Edgard Blücher; 2ª edição, 2010. 

3. MONTICELLI, A.; GARCIA, A. Introdução aos Sistemas de Energia Elétrica. Campinas, Editora 

Unicamp. 2ª edição. 2011 

Bibliografia Complementar: 

1. ZANETTA JR, L.C. Fundamentos de sistemas elétricos de potência. Editora da Física: 2006.  

2. MOHAN, N.; Sistemas Elétricos de Potência - Curso Introdutório. 1ª edição. Rio de Janeiro, LTC, 

2016. 

3. CONEJO, A. J.; GOMEZ‐EXPOSITO, A.; CAÑIZARES, C. Sistemas de Energia Elétrica ‐ 

Análise e Operação; São Paulo; LTC – Livros Técnicos e Científicos; 2011. 

4. KERSTING, W. H. Distribution System Modeling and Analysis, CRC Press, EUA, 2012. 

5. PINTO, M. O. Energia Elétrica - Geração, Transmissão e Sistemas Interligados.1ª edição. Rio de 

Janeiro, LTC, 2014 
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4.3.9 Nono Semestre 

Tabela 23: Componentes Curriculares do 9º Semestre 

Código Disciplina 
Carga Horária Pré 

Requisitos 
Tipo 

T P Total 

ENE-51 Projeto Integrador II 34 0 34 ENE-40 S 

ENE-52 Proteção de Sistemas Elétricos 68 0 68 ENE-43 E 

ENE-53 Qualidade da Energia Elétrica 34 0 34 ENE-45 P 

ENE-54 Projeto de Distribuição de Energia Elétrica 68 0 68 ENE-46 E 

ENE-55 Projeto de Energias Renováveis II 68 0 68 ENE-47 E 

ENE-56 Análise de Sistemas de Energia Elétrica II 68 0 68 ENE-50 E 

 TOTAL 340 0 340   

 

PROJETO INTEGRADOR II 

Ementa 

Integrar os conteúdos desenvolvidos nos oito semestres anteriores do curso para o desenvolvimento da 

monografia do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

Bibliografia Básica: 

A bibliografia será estabelecida conforme o projeto de TCC de cada discente que poderão ser livros, 

artigos de revistas especializadas, Monografias, Dissertações, Teses e outros documentos. 

Bibliografia Complementar: 

A bibliografia será estabelecida conforme o projeto de TCC de cada discente que poderão ser livros, 

artigos de revistas especializadas, Monografias, Dissertações, Teses e outros documentos. 
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Ementa 
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Introdução à proteção de sistemas elétricos. Relés de proteção analógicos, digitais e IEDs. Subsistemas 

de proteção e códigos ASA/ANSI. Zonas de proteção, sistemas de proteção, coordenação e seletividade. 

Tipos de seletividade e coordenograma. Especificação e dimensionamento de transformadores de sinais 

para sistemas de proteção. Proteções de sobrecorrente. Proteções de tensão, frequência e “check up” de 

sincronismo. Proteções Especiais. Tendências modernas na proteção de sistemas de energia elétrica. 

Estudo e projeto de Proteção e Seletividade de sistemas consumidores em tensão primária e secundária. 

Estudo de proteção de sistemas de geração distribuída. 

Bibliografia Básica: 

1. ATO, Fujio; FREITAS, Walmir. Análise de Curto-Circuito d Princípios de Proteção em Sistemas 

de Energia Elétrica: Fundamentos E Prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 472 p. 

2. MAMEDE FILHO, João; MAMEDE, Daniel Ribeiro. Proteção de Sistemas Elétricos de Potência. 

Rio de Janeiro: Ltc, 2016. 605 p. 

3. CAMINHA, Amadeu Casal. Introdução a Proteção dos Sistemas Elétricos. Florianópolis: Edgard 

Blucher, 1978. 211 p. 

Bibliografia Complementar: 

1. PINTO, M. O. Energia Elétrica: Geração, Transmissão e Sistemas Interligados. São Paulo: Editora 

LTC, 2014. 

2. KINDERMANN, Geraldo. Proteção de Sistemas Elétricos de Potência: Volume 1. 2. ed. 

Florianópolis: Edição do Autor, 2005. 283 p. 

3. KINDERMANN, Geraldo. Proteção de Sistemas Elétricos de Potência: Volume 2. 1. ed. 

Florianópolis: Edição do Autor, 2005. 207 p. 

4. KINDERMANN, Geraldo. Proteção de Sistemas Elétricos de Potência: Volume 3. 1. ed. 

Florianópolis: Edição do Autor, 2008. 279 p. 

5. Institute of Electrical and Electronics Engineers (United States of America). IEEE Industry 

Applications Society (Org.). IEEE Recommended Practice for Protection and Coordination of 

Industrial and Commercial Power Systems: Buff Book: IEEE Std 242-2001. New York: Institute 

of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2001. 739 p. 
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Ementa 
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Fontes renováveis e não renováveis de energia elétrica e aspectos econômicos. Uso racional da energia 

elétrica. Tecnologias de racionalização de energia elétrica. Estudos de caso, análise de diagnóstico e 

soluções para a eficiência da energia elétrica. Conceitos fundamentais e perturbações da qualidade de 

energia elétrica. Recomendações, normas e limites e monitoramento da qualidade de energia. Estudos 

de caso, análise de diagnóstico e soluções para a qualidade da energia elétrica. 

Bibliografia Básica: 

1. CAPELLI, A. Energia Elétrica: Qualidade e eficiência para Aplicações Industriais. 1ª ed., São 

Paulo: Érica, 2013. 

2. ALDABO, R. L. Qualidade na Energia Elétrica - Efeitos, distúrbios, diagnóstico e soluções. São 

Paulo: Editora Artliber, 2013. 

3. MARTINHO, E. Distúrbios da Energia Elétrica. 3ª ed. São Paulo: Érica, 2009. 

Bibliografia Complementar: 

1. MAMEDE FILHO, J. Instalações Elétricas Industriais. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 

2. PANESI, A. R. Q. Fundamentos de eficiência energética. 1ª ed. Editora Ensino Profissional, 2006 

3. DIAS, G. A. D. Harmônicas em sistemas industriais. 2ªed. Porto Alegre-RS: EDIPUCRS, 1998 

4. SANTOS, A. H. M. et al. Eficiência Energética: teoria e prática. Itajubá, MG: FUPAI, 2007. 

5. AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, ANEEL. Procedimentos de Distribuição de 

Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST. Módulo 8 – Qualidade da Energia 

Elétrica. Disponível em: http://www.aneel.gov.br/modulo-8. Acesso em: 10 de Junho de 2016 

 

PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

Ementa 

Transporte de energia elétrica e linhas de distribuição. Características físicas das linhas aéreas de 

distribuição primária e secundária. Metas de qualidade de fornecimento. Controle de tensão de sistemas 

de distribuição. Considerações gerais dos equipamentos de transformação, manobra, proteção e 

automação. Projeto de rede de distribuição urbana. Projeto de rede de distribuição rural. Projeto de 

subestação (cabine primária, classe 15kV). Simulação no ATP. Eficiência energética. 

Bibliografia Básica: 

1. KAGAN, N.; BARIONI, C. C.; ROBBA, E. J. Introdução aos Sistemas de Distribuição de Energia 

Elétrica, Edgard Blucher, São Paulo, 2005.  

2.  FUCHS, R. D. Transmissão de Energia Elétrica: Linhas Aéreas, Rio de Janeiro: LTC Editora S. 

A. 

3. GONEN, T. Electric Power Distribution System Engineering, CRC Press, 2nd Edition, 2007. 

Bibliografia Complementar: 

1. KERSTING, William H. Distribution System Modeling and Analysis. CRC Press, Second 

2. Edition, 2001. 

3. SHORT, Tomas Allen. Electric Power Distribution Handbook. CRC Press, 2004. 

4. MAMEDE Filho, João. Manual de Equipamentos Elétricos. Editora LTC. 

5. PABLA, A. S. Electric Power Distribution Systems. McGraw-Hill. 1981 

PROJETO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS II 

Ementa 
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Energia hidráulica: Potenciais mundial, nacional, regional e estadual; Tecnologia de aproveitamento; 

Estudo preliminar para aproveitamento hidráulico: medição de vazão e determinação da altura de 

queda; Estimativa inicial para potência disponível no eixo; Centrais hidrelétricas: Barragens, 

Reservatórios, Operação de Comportas, Turbinas hidráulicas, Reguladores de Velocidade; Pequenas 

centrais hidrelétricas (PCHs): operação e manutenção de uma pequena central hidrelétrica; Estações 

geradoras a Lâmina d’água; Operação de centrais; Balanço energético: Critérios de planejamento e 

expansão da geração, Confiabilidade da geração, Centrais interligadas; Legislação ANEEL. Projeto de 

geração hidráulica. 

Bibliografia Básica: 

1. SOUZA, Z.; SANTOS, A. H. M.; BORTONI, E. Centrais Hidrelétricas: Implantação e 

Comissionamento. Interciência. 2ª edição, 2009. 

2. BRAGA JR., R. A.; SALECKER, J. C. Mini e Microcentrais Hidroelétricas, EDUEL 1ª ED 1999 

3. PAULO E., Comportas Hidráulicas Interciência 2ª ed. 2002 

Bibliografia Complementar: 

1. SOUZA, Z. Projeto de Máquinas de Fluxo: TOMO IV – Turbinas Hidráulicas com Rotores Axiais. 

Editora Interciência  

2. SIMONE, G.A. Centrais e aproveitamentos hidroelétricos: teoria e exercícios. São Paulo: Editora 

Érica, 2000. 264p. 

3. LIMA, J.M. Usinas Hidrelétricas – Diretrizes Básicas para Proteção e Controle. 1ª ed. São Paulo: 

Synergia, 2008. 144p. 

4. BORGES NETO, M. R.; CARVALHO, P. C. M. Geração de Energia Elétrica ‐ Fundamentos. São 

Paulo, Érica. 2012. 

5. SOUZA, Z., SANTOS, A. H.M et. al., Centrais Hidrelétricas -Estudos para Implantação., Editora 

Eletrobrás, 1999. 
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Modelagem matemática de sistemas de distribuição e transmissão de energia; Tratamento matricial; 

Fluxo de potência e seus métodos de soluções: Solução por Gauss, Gauss‐Seidel e Newton‐Raphson; 

Análise de contingência; Transformadores com relação fora da nominal de taps fixos; Curto-Circuito; 

Influência de geradores distribuídos na operação dos sistemas elétricos de potência. Introdução a 

Estabilidade: permanente e transitória 

Bibliografia Básica: 

1. ROBBA, E. J.; KAGAN, N.; SCHMIDT, H. P.; OLIVEIRA, C. C. B. Introdução a Sistemas 

Elétricos de Potência Edgard Blucher , São Paulo; Editora Blucher 2ª edição. 2000.  

2. CONEJO, A. J.; GOMEZ‐EXPOSITO, A.; CAÑIZARES, C. Sistemas de Energia Elétrica ‐ Análise 

e Operação; São Paulo; LTC – Livros Técnicos e Científicos; 2011. 

3. ZANETTA JR, L.C. Fundamentos de sistemas elétricos de potência. Editora da Física: 2006. 

Bibliografia Complementar: 

1. SATO, F.; FREITAS, W. Análise de Curto‐Circuito e Princípios de Proteção em Sistemas de 

Energia Elétrica: Fundamentos e Prática. Rio de Janeiro, Ed. Campus, 2014. 

2. MONTICELLI, A.; GARCIA, A. Introdução aos Sistemas de Energia Elétrica. Campinas, Editora 

Unicamp. 2ª edição. 2011. 

3. STEVENSON Jr., W. D. Elementos de Análise de Sistemas de Potência. São Paulo, McGraw‐Hill. 

1976. 

4.  ELGERD, O. I. Introdução a teoria de sistemas de energia elétrica. São Paulo, McGraw‐Hill. 1976. 

5. PAIVA, J. P. S. Redes de Energia Eléctrica ‐ Uma Análise Sistêmica. Lisboa, IST Press. 3ª edição, 

2011. 
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4.3.10 Décimo Semestre 

Tabela 24: Componentes Curriculares do 10º Semestre 

Código Disciplina 
Carga Horária Pré 

Requisitos 
Tipo 

T P Total 

ENE-57 Redes Inteligentes 34  34 ENE-52 E 

ENE-58 Transmissão de Energia Elétrica 68  68 ENE-54 E 

ENE-59 Projeto de Energias Renováveis III 34  34 ENE-55 E 

ENE-60 Ética Profissional 34  34 Não há B 

ENE-61 Gestão e Empreendedorismo 34  34 Não há P 

ENE-62 Geração Termelétrica e Bioenergia 34  34 ENE-55 E 

  238  238   

 

REDES INTELIGENTES 

Ementa 

Introdução, conceituação básica, histórico e delimitação das redes elétricas inteligentes. Recursos e 

benefícios das redes elétricas inteligentes. Energia renovável e geração distribuída. Veículos elétricos 

e gerenciamento pelo lado da demanda no contexto das redes elétricas inteligentes. Monitoramento, 

sinalização, segurança, proteção e comunicação nas redes elétricas inteligentes. Tendências, desafios, 

custos e benefícios de implantação das redes elétricas inteligentes no Brasil e estudos de caso 

internacionais. Redes Elétricas no contexto das cidades inteligentes. Cidades Inteligentes. 

Bibliografia Básica: 

1. BERGER, Lars Torsten; INIEWSKI, Krzysztof (Org.). Redes Elétricas Inteligentes: Aplicações, 

Comunicação e Segurança. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2015. 347 p. Tradução de: Orlando Bernardo 

Filho. 

2. SCHETTINO, Stevon. SMART GRID: Tendências de sua Implantação do Brasil. Curitiba: 

Appris, 2014. 141 p. 

3. KAGAN, Nelson et al. Redes Elétricas Inteligentes no Brasil - Análise de custos e benefícios de 

um plano nacional de implantação. Synergia, 2013. 

Bibliografia Complementar: 

1. CAMARGO, Cornélio C. de Brasil; TEIVE, Raimundo C. Ghizoni. Gerenciamento pelo lado da 

demanda: Aspectos técnicos, econômicos, ambientais e políticas de conservação de energia. 

Itajaí:Univali, 2006.287 p. 

2. GELLINGS, Clark W. The Smart Grid: Enabling Energy Efficiency and Demand Response. 

Lilburn: The Fairmont Press, 2009. 300 p. 

3. LEITE, Carlos. Cidades Sustentáveis Cidades Inteligentes: Desenvolvimento sustentável num 

planeta urbano. Porto Alegre: Bookman, 2012. 264 p. 

4. GELLINGS, Clark W.; CHAMBERLIN, John H. Demand Side Management: Concepts & 

Methods. Lilburn: Fairmont Press, 1988. 465 p. 

5. MOMOH, JAMES A.; Smart Grid: Fundamentals of Design and Analysis. John Wiley & Sons, 

2012- ISBN 9781118156117. 
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TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

Ementa 

Introdução à Transmissão de Energia Elétrica. Introdução aos Parâmetros de Linhas de Transmissão.  

Cálculo de Parâmetros de Linhas de Transmissão: Introdução ao projeto de linhas de transmissão; 

Componentes simétricas de redes trifásicas equilibradas. Modelos de linhas de transmissão em regime 

permanente: Linha curta, média e longa; Efeito Ferranti; Compensação reativa de linhas de transmissão; 

Transmissão de energia a longas distâncias. Relações entre Tensões, Correntes e Potência em uma 

Linha de Transmissão. Fenômenos Transitórios. Introdução à Transmissão em Corrente Contínua. 

Equipamentos FACTS. 

Bibliografia Básica 

1. ELGERD, O., I. Introdução à Teoria de Sistema de Energia Elétrica. São Paulo: Ed. McGraw-Hill 

do Brasil, 1970. 

2. FUCHS, R. D. Transmissão de Energia Elétrica Linhas Aéreas. Itajubá-MG: Ed. LTC/EFEI, 1977. 

3. STEVENSON, W., D. Elementos de Análise de Sistemas de Potência. São Paulo: Ed. McGraw-

Hill, 1986. 

Bibliografia Complementar 

1. ZANETTA Jr., Luiz Cera. Fundamentos de Sistemas Elétricos de Potência, ISBN 9788588325418. 

2. BOSSI, A., SESTO E.: Instalações elétricas, Hemus Livraria e Editora, São Paulo,1986 

3. MONTICELLI, A.J; GARCIA, A.V. Introdução a sistemas de energia elétrica. Unicamp, 1999.  

4. GRAINGER, J. J.; STEVENSON, W. D. J. Power System Analysis; New York: McGraw-Hill, 

1994. 

5. CAMARGO, C. Celso de Brasil. Transmissão de Energia Elétrica: Aspectos Fundamentais. 3ª ed. 

Associação Brasileira das Editoras Universitárias, 2006. 
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PROJETO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS III 

Ementa 

Sistemas eólicos: Componentes do Sistema. Dimensionamento. Sistemas Isolados e Sistemas 

Conectados à Rede. Normas e Regulamentação. Redes e Subestações: Redes de distribuição interna; 

Rede de Média Tensão subterrânea e aérea. Subestações e principais equipamentos. Contratos 

envolvidos na fase de operação e manutenção e Certificado de energia renovável. Parques eólicos 

Offshore: Potencial mundial e nacional; Infraestrutura elétrica e civil; Instalações de parques Offshore. 

Projetos de sistemas eólicos; Turbinas de Velocidade fixa e variável; Parques eólicos: Evolução dos 

parques eólicos no Brasil; Sistemas Híbridos: Classificação, vantagem e desvantagem de sistemas 

híbridos; Custo de sistemas híbridos. 

Bibliografia Básica 

1. PINTO, Milton. Fundamentos de Energia Eólica. 2013. 1. Ed Grupo GEN. LTC, 2013, 394 p. 

2. RESENDE, H. da S., Engenharia Elétrica na Construção de Parques Eólicos. CTGAS-ER: Natal, 

2012. 

3.  FONSECA, C. S. Subestações: Tipos, Equipamentos e Proteção. CEFET, 1999. 

Bibliografia Complementar 

1. RESENDE, H. S. Sistemas elétricos aplicados a parques eólicos. Centro de Tecnologia em Gás e 

Energias Renováveis (CTGÁS-ER), 2012. 

2. PINTO, M. Energia Elétrica – Geração, Transmissão e Sistemas Interligados. 1. ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2014. 

3. CARVALHO, D. D. C. de. Proposta de um modelo para implantação de sistemas híbridos de 

geração distribuída eólico-fotovoltaicos. 209 f. Dissertação (mestrado em Engenharia da Produção) 

– Universidade Federal do rio Grande do Norte. Natal, 2016. 

4. MEDEIROS, J. P. C. de. Precificação da energia eólica offshore no Brasil. 51 f. Dissertação 

(Mestrado em Administração) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2014. 

5. RAPOSO, D. M. M. Estudo da Solução da Energia Eólica Offshore. 74 f. Dissertação (Mestrado 

em Engenharia Electrotécnica e de Computadores) – Instituto Superior Técnico. Lisboa, Portugal, 

set. 2014. 
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ÉTICA PROFISSIONAL 

Ementa 

Fundamentos da Ética. Abrangência da Ética. Ética Profissional. Código de Ética Profissional. 

Responsabilidade técnica e intelectual. Legislação profissional: Introdução à Ética. Divisões da ética: 

metaética, ética normativa e ética aplicada. Ética e Trabalho. Teleologia e Deontologia. Atribuições 

profissionais: Dos direitos e deveres do profissional de engenharia. Código de defesa do consumidor: 

Uma análise reflexiva sobre o Código de proteção e defesa do consumidor. Código de ética profissional: 

Uma análise reflexiva sobre o Código de ética Profissional da Engenharia. Responsabilidade técnica: 

Das responsabilidades do profissional de engenharia. A responsabilidade com a sociedade e com o meio 

ambiente. Propriedade intelectual: A regulamentação quanto aos direitos individuais de propriedade 

intelectual. A abordagem ética e a abordagem jurídica. 

Bibliografia Básica: 

1. NUNES, R. Curso de Direito do Consumidor. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

2. RODRIGUES JÚNIOR, E. B. et al. Propriedade Intelectual. 1a ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

3. NAILINI, J. R. Ética geral e profissional. São Paulo: RT. 

Bibliografia Complementar: 

1. SOUZA, Francisco das Chagas de. Ética e deontologia: textos para profissionais atuantes em 

bibliotecas. Florianópolis: Ed. UFSC, 2002. 

2. TUGENDHAT, E. Lições sobre ética. 4ª ed., Petrópolis: Vozes, 1996. 

3. VALENTIM, M. L. P. O profissional da informação; formação, perfil e atuação profissional. São 

Paulo: Polis, 2000. 

4. Resolução N° 1004 - Regulamento para a Condução do Processo Ético Disciplinar. 

5. Decisão Normativa n°94 – Manual de procedimentos para a condução dos processos de Ética 

Profissional. 

 

GESTÃO E EMPREENDEDORISMO 

Ementa 

Conceito de empreendedorismo e empreendimento. Perfil do empreendedor.  Geração de Ideias. Busca 

de Informações. Mecanismos e procedimentos para criação de empresas. Gerenciamento de 

negociação. Qualidade de competitividade. Marketing pessoal e empresarial. Gestão de 

empreendimentos. O plano de negócio. Avaliação de mercado. 

Bibliografia Básica 

1. AZEVEDO, J. H., Como iniciar uma empresa de sucesso, Quality Mark, Rio: 1992 

2. DRUCKER, P. Inovação e Espírito Empreendedor. Prática e Princípios. Editora Pioneira 

administração e Negócios. 

Bibliografia Complementar 

1. FARREL, Larry C. Entrepreneursthip -Fundamentos de Organizações empreendedoras. Editora, 

Atlas. 

2. RESNIK, P. A bíblia da pequena empresa. Editora Makron Books, São Paulo, 1991. 
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GERAÇÃO TERMELÉTRICA E BIOENERGIA 

Ementa 

Principais componentes de um sistema termoelétrico de potência: caldeiras, turbinas, torres de 

resfriamento, condensadores e aquecedores regenerativos; usinas térmicas e principais elementos de 

combustão: petróleo, gás combustível, óleo natural, biomassa e combustível nuclear; modelos 

matemáticos de turbinas térmicas com ciclos a vapor, a gás e combinado, e de motores de combustão 

interna; aspectos construtivos de geradores elétricos e suas características operacionais. Biodigestores. 

Projeto de sistemas termelétricos. Projeto de sistemas de geração de Biogás. 

Bibliografia Básica 

1. LORA, Electo Eduardo Silva (Coord.); NASCIMENTO, Marco Antônio Rosa do (Coord). 

Geração termelétrica: Planejamento, projeto e operação. Rio de Janeiro: Interciência, 2004. 2 v. 

ISBN 8571931054.  

2. MORAN, Michael J.; SHAPIRO, Howard N. Princípios de termodinâmica para engenharia. 6. ed. 

Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2011. xi, 800 p. 

3. SANTOS, Nelson Oliveira dos. Termodinâmica aplicada às termelétricas. 2ª ed. Editora 

Interciência. 2006 

Bibliografia Complementar 

1. KERREBROCK, J. L. Aircraft engines and gas turbines. 2nd ed. Cambridge: The MIT Press, 478 

p. ISBN 9780262111621. 

2. KUO, Kenneth K. Principles of combustion. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2005. xxvii, 

732 p. ISBN 9780471046899. 

3. SHAPIRO, Ascher H. The dynamics and thermodynamics of com pressible fluid flow. New york: 

John Wiley & Sons, c1953. 2 v. ISBN 0471066915. 

4. MALISKA, Clovis R. Tranferência de calor e mecânica dos fluidos computacional. 2. ed. rev. e 

ampl. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2010. xv, 453 p. ISBN 85216133962. 

5. RAJA, A.K., SRIVASTAVA, A.P., DWIVEDI, M. Power plant engineering. 1ª ed. New Age 

International Limited Publishers. 2006. 
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4.3.11 Componentes Curriculares Optativos 

 A lista dos componentes curriculares optativas é mostrada na Tabela 25. 

Tabela 25: Lista dos componentes curriculares optativos. 

Componentes Curriculares Pré-Requisitos 
Carga Horária 

Total Teoria Prática 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS Não há 68 68 0 

Metrologia Industrial Não há 68 50 18 

Automação Residencial e Predial 

Projetos e Instalações 

Elétricas Residencial e 

Predial 

68 34 33 

Princípio de Comunicações Eletromagnetismo 68 68 0 

Gestão de Projetos Metodologia Científica 34 34 0 

 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS 

Ementa 

Políticas de inclusão e exclusão sociais e educacionais; Modelos educacionais na educação de surdos. 

Aspectos históricos e culturais, linguísticos, educacionais e sociais da surdez. Vocabulário em língua 

de sinais. O papel do intérprete de língua de sinais na sala de aula. A definição do que representa o 

intérprete-pedagógico na educação de surdos. 

Bibliografia Básica 

1. KARNOPP e QUADROS. Língua de Sinais Brasileira, Porto Alegre: Artmed. 

2. FELIPE, T.; MONTEIRO, M. LIBRAS em Contexto: Curso Básico: Livro do Docente. 4ª. ed. 

Rio de Janeiro: LIBRAS Editora Gráfica, 2005. 

3. QUADROS, Ronice Muller. Educação de Surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: 

Artmed, 1997. 

Bibliografia Complementar 

1. PIMENTA, Nelson. Coleção Aprendendo LSB volume I Básico. Rio de Janeiro, 2000. 

2. PIMENTA, Nelson. Coleção Aprendendo LSB volume II Intermediário. Rio de Janeiro, 2000. 

3. PIMENTA, Nelson. Coleção “Aprendendo LSB” volume III Avançado. Rio de Janeiro, 2001. 

4. BRANDAO, F. Dicionário Ilustrado de Libras, Rio de Janeiro: Global Editora, 2011. 

5. GESSER, A. Libras - Que Língua é Essa, São Paulo: Parábola, 2009. 

 

 

 

 

 

METROLOGIA INDUSTRIAL 

Ementa 
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Metrologia: conceitos básicos, unidades, padrões, terminologia. Característica estática dos sistemas de 

medição, metrológicas e operacionais. Incerteza de medição: caracterização, combinação e propagação. 

Ajuste, calibração e aferição. Análise dimensional e caracterização de modelos reduzidos. 

Bibliografia Básica 

1. ALBERTAZZI, A. et al. Fundamentos de Metrologia: Científica e Industrial. 1ª ed. São Paulo: 

Manole, 2008. 

2. FIALHO, A. B. Instrumentação Industrial. 5ª ed. São Paulo: Érica, 2007. 

3. LIRA, F. A. Metrologia na indústria. 3ª ed. São Paulo: Érica, 2004. 

Bibliografia Complementar 

1. DIAS, J. L. M. Medida, normalização e qualidade; aspectos históricos da metrologia no Brasil. 

Rio de Janeiro: INMETRO e Fundação Getúlio Vargas, 1998. 

2. GUEDES, Pedro. Metrologia Industrial, Editora: Lidel-Zamboni, 2011. 

3. NETO, João Cirilo da Silva, Metrologia e Controle Dimensional: Conceitos, Normas e 

Aplicações, 1ª ed., Editora Campus, 2012. 

4. ABACKERLI, Álvaro. Metrologia para a Qualidade, Editora Campus, 2015. 

5. SMITH, Graham T., Industrial Metrology, 1ª ed., Editora: SPRINGER VERLAG NY, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL E PREDIAL 

Ementa 

Infraestrutura e cabeamento estruturado residencial – normas: TIA/EIA 568B, 569A e 570A, ISO 

11801; Sistemas de automação de portões, portas e cancelas; Sistemas de segurança patrimonial 

residencial e predial – alarmes de intrusão e cerca elétrica; Sistemas de controle de acesso; Sistemas de 

CFTV; Centrais de automação residencial, sensores e atuadores; Integração e controle de sistemas de 

automação residencial e predial. 



Engenharia Elétrica 

Bacharelado 

Resolução Nº 027, 10 de outubro de 2019 e Resolução Nº 041, de 18 outubro de 2019 101 

Bibliografia Básica 

1. BOLZANI, C. A. M. Residências Inteligentes. São Paulo: Livraria da Física, 2004. 

2. MURATORI, José Roberto; DAL BÓ, Paulo Henrique., Automação Residencial, 2ª ed., Editora 

Educere, 2015. 

3. MARTE, Cláudio Luiz. Automação predial: a inteligência distribuída nas edificações. Prefácio 

de José Sidnei Colombo Martini. São Paulo: Carthago, 1995. 

Bibliografia Complementar 

1. ALVES, J. A.; MOTA, J. Casas Inteligentes. Lisboa: Centro Atlântico, 2003. 

2. NETO, S., SILVA, V., et al. Telecomunicações: redes de alta velocidade: cabeamento 

estruturado. São Paulo: Livros Érica, 1999. 

3. ELGAR, Peter. Sensors for Measurement & Control, 1ª ed., Longman, 2001. 

4. PRUDENTE, Francesco., Automação Predial e Residencial - Uma Introdução, 1ª ed., Editora 

LTC, 2011.  

5. SINCLAIR, Ian R. Sensors and Transducers. 2ª ed., Heinemann, 2000. 

 

PRINCÍPIOS DE COMUNICAÇÃO 

Ementa 

Sinais elétricos. Canal de Comunicação. Decibel. Radiofrequência e radiopropagação. Sistema de 

comunicação. Capacidade de informação. Análise de sinais.  Linha de transmissão. Modulação 

analógica. 

Bibliografia Básica 

1. HAYKIN, S., Sistemas de Comunicação - Analógicos e Digitais. 4ª ed., Porto Alegre: Bookman, 

2004. 

2. GOMES, A. T., Telecomunicações – Transmissão e Recepção. Ed. Érica, 2005. 

3. MEDEIROS, J. C., O. Princípios de Telecomunicações: teoria e prática. Ed. Érica, 2005 

Bibliografia Complementar 

1. CARVALHO, R. M., Comunicações Analógicas e Digitais. 1ª ed., LTC, 2009. 

2. FRENZEL, L. E., Fundamentos de Comunicação Eletrônica. Ed. Mc Graw Hill, 2013. 

3. HSU, H., Comunicação Analógica e Digital. 2ª ed., Porto Alegre: Bookman, 2006. 

4. PROAKIS, J. G.; SALEHI, M. Contemporary Communication Systems Using Matlab. Ed. USA: 

Cengage, 2003. 

5. CARLSON, A. B., Sistemas de Comunicação. São Paulo: Editora McGraw-Hill. 
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4.3.12 Disciplinas de Síntese de Conhecimentos 

 Nesta seção, serão detalhadas as disciplinas que fazem a síntese de conhecimentos 

expostos ao longo do curso proposto. 

4.3.12.1 Projeto Integrador I e II 

 Estas disciplinas se destinam a fazer a síntese dos conhecimentos adquiridos no decorrer 

do curso. Os trabalhos serão conduzidos por um docente da disciplina, responsável por dividir 

a turma em grupos, que irão desenvolver suas atividades, de acordo com os temas na área de 

Engenharia Elétrica e de interesse dos discentes. Os desenvolvimentos dos trabalhos poderão 

contar com o auxílio de um docente especializado no tema pré-determinando, entretanto, este 

não terá a característica de um orientador. Ao final da disciplina recomenda-se que seja 

elaborado um relatório e um seminário para exposição dos resultados obtidos. 

4.3.12.2 Estágio Curricular Supervisionado 

 Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre estágios, o estágio curricular 

deverá ser realizado pelo discente em empresas atuantes nas áreas de conhecimento e nos 

campos de atuação profissional da Engenharia Elétrica. Sobretudo, o ambiente do estágio deve 

proporcionar ao discente, situação de trabalho similar à dos profissionais de engenharia da 

empresa, no entanto, deve respeitar a prioridade de permitir ao estagiário uma relação de 

afinidade entre ensino-aprendizagem, além da vivência das atividades profissionais. Neste 

contexto, o estágio representa uma atividade prática que proporciona ao estudante vivenciar 

experiências que permitirão um conhecimento mais profundo de sua área de atuação. 

 O estágio curricular consiste em uma atividade de realização obrigatória para 

integralização do curso e o discente deverá cumprir uma carga horária prevista correspondente 

a 300 (trezentas) horas. 

 O estágio deve ser realizado em ambiente de trabalho na iniciativa privada ou em estatais 

ou instituições onde o discente possa desenvolver suas atividades, além das indústrias ligadas 

às áreas de atuação do Engenheiro Eletricista. Durante o desenvolvimento do estágio o 

estudante deverá ser acompanhado por um docente orientador e por um supervisor da parte 

concedente do estágio o qual deve ser profissional com nível superior e qualificação na área na 

qual se desenvolverá o estágio supervisionado. É oportuno ressaltar que as atividades a serem 

desenvolvidas pelo estagiário devem estar diretamente relacionadas às linhas de atuação do 

curso de engenharia ora proposto. 

 O discente sob a orientação de um docente do curso será responsável por toda a 

documentação exigida para o desenvolvimento do estágio, dentre elas: 

• Cadastro do acadêmico no IEL [10] e no CIEE [11]; 

• Busca de empresas interessadas em estagiários; 

• Documentações internas e externas, junto à DREC [12]; 

 

[10] Instituto Euvaldo Lodi 

[11] Centro de Integração Empresa Escola 

[12] Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias 
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• Busca por um docente orientador que atue ou possua conhecimentos na área na qual o 

estagiário deverá atuar; 

• Elaboração de relatórios parciais das atividades desenvolvidas; 

• Entrega de relatório final das atividades desenvolvidas, assinado pelo supervisor da 

empresa. 

 O Estágio Curricular Supervisionado de caráter obrigatório do curso de Engenharia 

Elétrica obedecerá às diretrizes estabelecidas pela Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008, à 

Regulamentação Geral dos Estágios vigente no IFMT Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da 

Silva e este PPC, no qual deverá ser realizado a partir do quinto semestre. 

 A realização do Estágios Curricular Supervisionado com carga horária mínima de 300 

(trezentas) horas poderá ser realizado em várias etapas e com cargas horárias distintas ou não 

de tal maneira que, ao final do décimo semestre ou a data de formatura do discente, a carga 

horária total deverá ser no mínimo igual a carga horária mínima estabelecida neste PPC 

computados. Para os discentes que ingressaram no curso e que já trabalham ou que trabalharam 

na área de Engenharia Elétrica por um período de 1 (um) ano o Estágios Curricular 

Supervisionado poderá ser substituído por um documento no qual o empregador com seu 

respectivo CNPJ atesta que o discente executou serviços de Engenharia Elétrica nesse período. 

O documento deverá ser homologado pela Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias 

juntamente com o docente do curso responsável pelo estágio para avaliar as tarefas executadas 

pelo interessado. 

4.3.12.3 Trabalho de Conclusão de Curso 

 O Trabalho de Conclusão de Curso tem como principal objetivo promover a sintetização 

e integração dos conhecimentos adquiridos pelo graduando no decorrer do curso. O trabalho 

deve ser desenvolvido pelo discente, individualmente, sob a orientação de um docente do 

quadro docente do curso. O discente deverá realizar o Trabalho de Conclusão de Curso como 

atividade obrigatória devendo, obedecendo aos requisitos estabelecidos pela Regulamentação 

vigente no IFMT-Cuiabá. 

 As disciplinas Metodologia Científica, Projeto Integrador I e Projeto Integrador II foram 

incluídas na estrutura curricular do curso como forma de orientar metodologicamente a 

preparação e planejamento para a realização do Trabalho de Conclusão do Curso, que será 

iniciado na disciplina Projeto Integrador I, onde o discente deverá obrigatoriamente, até ao final 

dessa disciplina, escolher um orientador para o seu desenvolvimento. 

 O produto do Trabalho de Conclusão de Curso consiste na elaboração de uma 

monografia, ou publicação de artigo científico em revista especializada, ou apresentação de 

artigo em congresso com conteúdo que aborde questões relativas à Engenharia Elétrica, 

podendo ser de natureza teórica ou prática. Assim, o Trabalho de Conclusão de Curso dará 

oportunidade ao discente de integralizar os conhecimentos adquiridos no transcorrer do Curso 

e de usar tais conhecimentos nas indústrias, nas empresas e nos centros de pesquisas. 

Complementarmente, o desenvolvimento desse trabalho oportuniza a integração do discente na 

pesquisa científica e/ou nas atividades de extensão. 
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 Aos discentes que optarem pela monografia do Trabalho de Conclusão de Curso deverão 

defender publicamente perante uma banca examinadora. Esta banca deverá ser composta pelo 

docente orientador, o qual deverá ser o presidente e por, no mínimo, dois outros membros dentre 

interno ou externo à instituição. 

 Aos discentes que optarem pela publicação de artigo científico em revista especializada 

ou apresentado em congresso não será necessário a defesa pública perante uma banca 

examinadora. Entretanto, essa recomendação deverá ser avaliada pelo docente orientador e 

discente podendo, nesse caso, ocorrer a defesa pública do trabalho, que deverá ser previamente 

acertado entre as partes, ou seja, discente e docente. 

4.3.13 Atividades Complementares 

 As atividades complementares são escolhidas livremente pelos discentes e devem 

contribuir para formação acadêmica devendo ser realizadas pelo discente do primeiro ao décimo 

semestre letivo. Entretanto, é importante ressaltar que, deve haver uma adequação dessas 

atividades ao objetivo do curso. Assim, a realização dessas atividades deve oferecer ao 

estudante a oportunidade de complementação dos conteúdos vistos em sala de aula como forma 

de contribuir para a formação do egresso. 

 As atividades complementares deverão obedecer às prerrogativas estabelecidas pelas 

normas vigentes na instituição, perfazendo um total de 200 (duzentas) horas até o término do 

curso, conforme a regulamentação vigente no IFMT – Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da 

Silva. 

 As atividades complementares são classificadas nas seguintes categorias: atividade de 

pesquisa e de extensão, atividade de ensino (monitoria), participação em eventos e cursos afins 

(oferecidos por entidades de reconhecida competência), eventos científicos (como apresentador 

ou organizador), publicação de artigos científicos. Essas e outras atividades descritas na 

regulamentação em vigor no IFMT poderão ser aproveitadas pelo discente, para efeito de 

integralização curricular das horas relativas aos conteúdos complementares. 

 Para a integralização da carga horária da disciplina Atividades Complementares, o 

discente deverá apresentar documentos comprobatórios de participação em eventos os quais 

deverão ser encaminhados à Coordenação de Curso com a identificação da entidade promotora 

do evento e da carga horária cumprida para a sua devida aprovação. Estas atividades poderão 

ser realizadas em qualquer área do conhecimento e estão contempladas no Regulamento de 

Atividades Complementares dos cursos superiores desta instituição. 

 As disciplinas optativas poderão ser contabilizadas como atividades complementares 

com a sua respectiva carga horária. 

 Segue abaixo as atividades oferecidas pelo Departamento de Eletroeletrônica que 

poderão ser contabilizadas em carga horária como atividades complementares. 

4.3.13.1 Projeto de Iniciação Científica 

 Os discentes do IFMT que apresentam bom rendimento escolar têm a oportunidade de 

se inscreverem para inserção em Programas de Iniciação Científica e Tecnológica 
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(PIBIC/IFMT/CNPq). Esses Programas objetivam incentivar o envolvimento de discentes dos 

cursos superiores tecnológicos em projetos de Iniciação Científica elaborados por docente do 

IFMT, bem como contribuir para despertar nos estudantes o interesse pela pesquisa pura e 

aplicada, oferecendo-lhes possibilidade de iniciar-se precocemente como Pesquisador. Dessa 

forma, a adoção de tais Programas contribui para o aprimoramento da formação profissional do 

discente. 

 Existe no Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva grupos de pesquisas, 

cadastrados no CNPq, com o objetivo de promover e alavancar as pesquisas nas áreas de 

energia, sistemas microprocessados, redes, sistemas inteligentes e meio ambiente, qualidade e 

eficiência energética. Tais grupos buscam desenvolver pesquisas interdisciplinares que 

integrem várias áreas do conhecimento tais como: sistemas elétricos de potência, fontes 

alternativas de energia, “smart grid”, novas tecnologias para a área de engenharia, computação, 

automação e meio ambiente. 

4.3.13.2 Programa de Educação Tutorial - PET 

 Programa de Educação Tutorial (PET) tem o objetivo de realizar práticas acadêmicas de 

forma não dissociada entre ensino, pesquisa e extensão. É composto por grupos tutoriais de 

aprendizagem e propicia aos discentes participantes, sob a orientação de um tutor, a realização 

de atividades extracurriculares que complementem a formação acadêmica do estudante e 

atendam às necessidades do próprio curso de graduação. Este programa está vinculado à 

Secretaria de Educação Superior (SESu) do Ministério da Educação e disponibiliza ao estudante 

e ao docente tutor apoio financeiro de acordo com a Política Nacional de Iniciação Científica. 

 Embora este programa tenha sido inicialmente destinado a Instituições de Ensino 

Superior, no ano de 2010, o IFMT aprovou o seu 1º PET. Esta é uma experiência inédita, uma 

vez que os Institutos Federais ainda não tinham sido contemplados por este programa. 

 Ainda no ano de 2010, o PET do IFMT denominado PET AutoNet teve suas atividades 

interdisciplinares iniciadas sob a coordenação do Profº Dr. Ronan Marcelo Martins, autor do 

projeto. 

 A existência do PET AutoNet-IFMT é um dos importantes instrumentos acadêmicos e 

pedagógicos que contribuirá substancialmente para a formação profissional dos ingressantes 

nos cursos superiores do IFMT – Campus Cuiabá. 

4.3.13.3 Monitoria 

 A Monitoria é a modalidade de ensino-aprendizagem que objetiva despertar no 

estudante o interesse pela docência, mediante, o desempenho de atividades ligadas ao ensino, 

possibilitando a experiência da vida acadêmica, por meio da participação em diversas funções 

da organização e desenvolvimento das disciplinas dos cursos, além de possibilitar a apropriação 

de habilidades em atividades didáticas. 

 O IFMT disponibiliza bolsas de monitoria para os discentes regularmente matriculados 

e que atendam aos regulamentos estabelecidos pelas normas em vigor na instituição. 
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4.3.13.4 Visitas Técnicas 

 As Visitas Técnicas realizadas em Empresas, Indústrias ou Instituições que trabalhem 

em áreas da Engenharia Elétrica ou áreas afins representam uma ferramenta primordial na 

compreensão e aplicação da teoria na prática. As Visitas Técnicas também contribuem para a 

inserção do discente em assuntos ou ambientes relacionados com a sua área de formação 

profissional. Estas atividades podem ser realizadas a partir dos primeiros semestres do curso e, 

quando realizadas, devem seguir as exigências administrativas do IFMT, assim como observar 

as normas de segurança. 

4.3.13.5 Seminários 

 O Departamento de Eletroeletrônica poderá oferecer Seminários os quais deverão 

abordar temas relevantes para a área que podem variar de acordo com o tempo, tais como o 

seminário Engenharia, Cidadania, Metodologia entre outros temas relacionados a Engenharia 

Elétrica. Neste seminário serão convidados palestrantes que irão abordar temas de formação 

humana e profissional, tais como:  

i. Engenharia e a transformação da sociedade; 

ii. Engenharia e a Ética; 

iii. Engenharia e a Moral; 

iv. Engenharia e a Sociologia; 

v. Engenharia e a Sociedade; 

vi. Engenharia e os Direitos Humanos; 

vii. Engenharia e a Cidadania; 

viii. Engenharia e o Meio Ambiente; 

ix. Engenharia e o Desenvolvimento Sustentável; 

x. Metodologia Científica; 

xi. Humanidades; 

xii. Ciências Sociais. 

4.3.14 Educação em Direitos Humanos 

 A ideia de Direitos Humanos diz respeito a um conjunto de direitos internacionalmente 

reconhecidos, como os direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, 

sejam eles individuais, coletivos, transindividuais ou difusos, que se referem à necessidade de 

igualdade e de defesa da dignidade humana. Atuando como linguagem internacional que 

estabelece a sua conexão com os estados democráticos de direito, a política dos direitos 

humanos pretende fazer cumprir: a) os direitos humanos que estão preconizados e trabalhar pela 

sua universalização e b) os princípios da contemporaneidade: da solidariedade, da 

singularidade, da coletividade, da igualdade e da liberdade. 

 Constituindo os princípios fundadores de uma sociedade moderna, os Direitos Humanos 

têm se convertido em formas de luta contra as situações de desigualdades de acesso aos bens 

materiais e imateriais, as discriminações praticadas sobre as diversidades socioculturais, de 

identidade de gênero, de etnia, de raça, de orientação sexual, de deficiências, dentre outras e, 

de modo geral, as opressões vinculadas ao controle do poder por minorias sociais. 
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 Os Direitos Humanos são frutos da luta pelo reconhecimento, realização e 

universalização da dignidade humana. Histórica e socialmente construídos, dizem respeito a 

um processo em constante elaboração, ampliando o reconhecimento de direitos face às 

transformações ocorridas nos diferentes contextos sociais, históricos e políticos. 

 Nesse processo, a educação vem sendo entendida como uma das mediações 

fundamentais tanto para o acesso ao legado histórico dos Direitos Humanos, quanto para a 

compreensão de que a cultura dos Direitos Humanos é um dos alicerces para a mudança social. 

Assim sendo, a educação é reconhecida como um dos Direitos Humanos e a Educação em 

Direitos Humanos é parte fundamental do conjunto desses direitos, inclusive do próprio direito 

à educação. 

 As profundas contradições que marcam a sociedade brasileira indicam a existência de 

graves violações destes direitos em consequência da exclusão social, econômica, política e 

cultural que promovem a pobreza, as desigualdades, as discriminações, os autoritarismos, 

enfim, as múltiplas formas de violências contra a pessoa humana. Estas contradições também 

se fazem presentes no ambiente educacional (escolas, instituições de educação superior e outros 

espaços educativos). Cabe aos sistemas de ensino, gestores/as, docente/as e demais 

profissionais da educação, em todos os níveis e modalidades, envidar esforços para reverter 

essa situação construída historicamente. Em suma, estas contradições precisam ser 

reconhecidas, exigindo o compromisso dos vários agentes públicos e da sociedade com a 

realização dos Direitos Humanos. 

 Neste contexto, a Educação em Direitos Humanos emerge como uma forte necessidade 

capaz de reposicionar os compromissos nacionais com a formação de sujeitos de direitos e de 

responsabilidades. Ela poderá influenciar na construção e na consolidação da democracia como 

um processo para o fortalecimento de comunidades e grupos tradicionalmente excluídos dos 

seus direitos. 

 Como a Educação em Direitos Humanos requer a construção de concepções e práticas 

que compõem os Direitos Humanos e seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação 

na vida cotidiana, ela se destina a formar crianças, jovens e adultos para participar ativamente 

da vida democrática e exercitar seus direitos e responsabilidades na sociedade, também 

respeitando e promovendo os direitos das demais pessoas. É uma educação integral que visa o 

respeito mútuo, pelo outro e pelas diferentes culturas e tradições. 

 Para a sua consolidação, a Educação em Direitos Humanos precisa da cooperação de 

uma ampla variedade de sujeitos e instituições que atuem na proposição de ações que a 

sustentam. Para isso todos os atores do ambiente educacional devem fazer parte do processo de 

implementação da Educação em Direitos Humanos. Isso significa que todas as pessoas, 

independente do seu sexo; origem nacional, étnico-racial, de suas condições econômicas, 

sociais ou culturais; de suas escolhas de credo; orientação sexual; identidade de gênero, faixa 

etária, pessoas com deficiência, altas habilidades/superdotação, transtornos globais e do 

desenvolvimento, têm a possibilidade de usufruírem de uma educação não discriminatória e 

democrática. 

 Reconhecer e realizar a educação como direito humano e a Educação em Direitos 

Humanos como um dos eixos fundamentais do direito à educação, exige posicionamentos claros 
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quanto à promoção de uma cultura de direitos. Essa concepção de Educação em Direitos 

Humanos é refletida na própria noção de educação expressa na Constituição Federal de 1988 e 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996). 

 No IFMT Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva o desenvolvimento de 

processos metodológicos ocorre de forma participativa e de construção coletiva, por meio de 

reuniões que ocorrem no início do período letivo e pela socialização dos planos de ensino. 

 Os discentes ingressantes são recepcionados por meio de aula magna que tem por 

objetivo: 

• apresentar a estrutura organizacional da instituição de ensino, bem como referência 

espacial do campus; 

• apresentar e debater sobre o curso e o mundo do trabalho; 

• conscientizar os estudantes sobre seus direitos e deveres constantes na organização 

didática; 

• informar sobre as atividades de pesquisa e extensão; 

• apresentar a coordenação de apoio ao estudante que publica editais referentes ao auxílio 

alimentação, transporte, moradia e cultura. 

 Como forma de socializar e facilitar o acesso aos direitos e obrigações do estudante, 

bem como permitir ao discente o acompanhamento das atividades da instituição e do curso, 

meios de comunicação são disponibilizados e apresentados, sendo estes: site da instituição, site 

do campus, site do curso, e-mails e telefones. Esses meios propiciam o acesso às informações 

técnicas do curso, corpo docente, estrutura da coordenação, documentos (PPC, Organização 

Didática, regimento disciplinar, calendário escolar, planos de ensino), links de acesso ao 

sistema acadêmico, consulta de horário e acompanhamento de processo. 

 Os direitos humanos, de modo transversal, além de considerado no PDI, na organização 

didática e neste PPC, também é considerado por meio de avaliações realizadas anonimamente 

pelo estudante acerca da disciplina e do docente a cada semestre, oportunizando de forma 

sistemática a manifestação do estudante acerca da qualidade do ensino de forma pontual. A 

instituição também possui em sua estrutura a Comissão Própria de Avaliação (CPA), que tem 

como função regulamentar a atuação da CPA no âmbito do IFMT, bem como elaborar e 

sistematizar o processo de autoavaliação institucional. 

 A igualdade de direitos também é tratada pelo programa TEC NEP, sigla que significa 

Tecnologia, Educação, Cidadania e Profissionalização para Pessoas com Necessidades 

Específicas. É uma ação que visa à inserção das pessoas com necessidades específicas 

(deficientes, superdotados/altas habilidades e com Transtornos Globais do Desenvolvimento) 

em cursos de todos os níveis das instituições federais de educação profissional e tecnológica, 

em parceria com os sistemas estaduais e municipais de ensino. 

 Inclui-se nesta ação o NAPNE - Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas, setor que existe dentro do Campus com a função de articular 

processos e pessoas para a implantação/implementação da Ação TEC NEP em âmbito interno, 

envolvendo todo recurso humano e os pais dos estudantes. 
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 Esta ação vem passando por um momento de reestruturação pela SETEC/MEC, no 

sentido de adequar as ações de inclusão de forma que abarque todos os segmentos considerados 

excluídos, não apenas as deficiências, mas também questões ligadas à etnia e gênero. 

4.3.15 Educação das Relações Étnico-Raciais 

 A Lei nº 10.639/03 que estabelece a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura 

Afro-brasileira e Indígena nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio; o 

Parecer do CNE/CP 03/2004 que aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena; a 

Resolução CNE/CP 01/2004, que detalha os direitos e as obrigações dos entes federados ante a 

implementação da lei compõem um conjunto de dispositivos legais considerados como 

indutores de uma política educacional voltada para a afirmação da diversidade cultural e da 

concretização de uma educação das relações étnico-raciais nas escolas, desencadeada a partir 

dos anos 2000. Nesse mesmo contexto que foi aprovado, em 2009, o Plano Nacional das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (BRASIL, 2009). 

 A demanda por reparações visa a que o Estado e a sociedade tomem medidas para 

ressarcir os descendentes de africanos negros, dos danos psicológicos, materiais, sociais, 

políticos e educacionais sofridos sob o regime escravista, bem como em virtude das políticas 

explícitas ou tácitas de branqueamento da população, de manutenção de privilégios exclusivos 

para grupos com poder de governar e de influir na formulação de políticas, no pós-abolição. 

Visa também a que tais medidas se concretizem em iniciativas de combate ao racismo e a toda 

sorte de discriminações. 

 Cabe ao Estado promover e incentivar políticas de reparações, no que cumpre ao 

disposto na Constituição Federal, Art. 205, que assinala o dever do Estado de garantir 

indistintamente, por meio da educação, iguais direitos para o pleno desenvolvimento de todos 

e de cada um, enquanto pessoa, cidadão ou profissional. Sem a intervenção do Estado, os postos 

à margem, entre eles os afro-brasileiros, dificilmente, e as estatísticas o mostram sem deixar 

dúvidas, romperão o sistema meritocrático que agrava desigualdades e gera injustiça, ao reger-

se por critérios de exclusão, fundada em preconceitos e manutenção de privilégios para os 

sempre privilegiados. 

 Políticas de reparações voltadas para a educação dos negros devem oferecer garantias a 

essa população de ingresso, permanência e sucesso na educação escolar, de valorização do 

patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro, de aquisição das competências e dos 

conhecimentos tidos como indispensáveis para continuidade nos estudos, de condições para 

alcançar todos os requisitos tendo em vista a conclusão de cada um dos níveis de ensino, bem 

como para atuar como cidadãos responsáveis e participantes, além de desempenharem com 

qualificação uma profissão. 

 A demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento, valorização e afirmação 

de direitos, no que diz respeito à educação, passou a ser particularmente apoiada com a 

promulgação da Lei 10639/2003, que alterou a Lei 9394/1996, estabelecendo a obrigatoriedade 

do ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas. 
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 Reconhecimento implica justiça e iguais direitos sociais, civis, culturais e econômicos, 

bem como valorização da diversidade daquilo que distingue os negros dos outros grupos que 

compõem a população brasileira. E isto requer mudança nos discursos, raciocínios, lógicas, 

gestos, posturas, modo de tratar as pessoas negras. Requer também que se conheça a sua história 

e cultura apresentadas, explicadas, buscando-se especificamente desconstruir o mito da 

democracia racial na sociedade brasileira; mito este que difunde a crença de que, se os negros 

não atingem os mesmos patamares que os não negros, é por falta de competência ou de 

interesse, desconsiderando as desigualdades seculares que a estrutura social hierárquica cria 

com prejuízos para os negros. 

 Reconhecimento requer a adoção de políticas educacionais e de estratégias pedagógicas 

de valorização da diversidade, a fim de superar a desigualdade étnico-racial presente na 

educação escolar brasileira, nos diferentes níveis de ensino. 

 Reconhecer exige que se questionem relações étnico-raciais baseadas em preconceitos 

que desqualificam os negros e salientam estereótipos depreciativos, palavras e atitudes que, 

velada ou explicitamente violentas, expressam sentimentos de superioridade em relação aos 

negros, próprios de uma sociedade hierárquica e desigual. 

 Reconhecer é também valorizar, divulgar e respeitar os processos históricos de 

resistência negra desencadeados pelos africanos escravizados no Brasil e por seus descendentes 

na contemporaneidade, desde as formas individuais até as coletivas. 

 Políticas de reparações e de reconhecimento formarão programas de “ações 

afirmativas”, isto é, conjuntos de ações políticas dirigidas à correção de desigualdades raciais e 

sociais, orientadas para oferta de tratamento diferenciado com vistas a corrigir desvantagens e 

marginalização criadas e mantidas por estrutura social excludente e discriminatória. Ações 

afirmativas atendem ao determinado pelo Programa Nacional de Direitos Humanos2, bem como 

a compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, com o objetivo de combate ao racismo e 

a discriminações, tais como: a Convenção da UNESCO de 1960, direcionada ao combate ao 

racismo em todas as formas de ensino, bem como a Conferência Mundial de Combate ao 

Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Discriminações Correlatas de 2001. 

 O ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena têm por objetivo o 

reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem como 

a garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da nação 

brasileira, ao lado dos indígenas, europeias, asiáticas. 

 No curso superior de Engenharia de Elétrica a educação das relações étnico-raciais e o 

estudo da História e Cultura Afro-brasileira e História e Cultura Indígena serão desenvolvidas 

da seguinte forma, a partir do período da implantação deste PPC: 

• curricular: Comunicação e Expressão, Legislação e Ética Profissional e Economia ; 

• atividades Complementares serão realizados trabalhos voltados para discussão étnico-

racial, tais como: seminários, minicursos e trabalhos sociais; 

• participação efetiva na Semana/Dia da Consciência Negra (elaboração de trabalhos, e 

ou seminários); 

• projetos e cursos de extensão; 
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• palestras educativas. 

4.3.16 Educação Ambiental 

 O reconhecimento do papel transformador e emancipatório da Educação Ambiental 

torna-se cada vez mais visível diante do atual contexto nacional e mundial em que se evidencia, 

na prática social, a preocupação com as mudanças climáticas, a degradação da natureza, a 

redução da biodiversidade, os riscos socioambientais locais e globais, as necessidades 

planetárias. 

Assim, a Educação Ambiental: 

i. visa à construção de conhecimentos, ao desenvolvimento de habilidades, atitudes e 

valores sociais, ao cuidado com a comunidade de vida, a justiça e a equidade 

socioambiental, e com a proteção do meio ambiente natural e construído; 

ii. não é atividade neutra, pois envolve valores, interesses, visões de mundo; desse modo, 

deve assumir, na prática educativa, de forma articulada e interdependente, as suas 

dimensões política e pedagógica; 

iii. deve adotar uma abordagem que considere a interface entre a natureza, a sociocultural, 

a produção, o trabalho, o consumo, superando a visão despolitizada, acrítica, ingênua e 

naturalista ainda muito presente na prática pedagógica das instituições de ensino; 

iv. deve ser integradora, em suas múltiplas e complexas relações, como um processo 

contínuo de aprendizagem das questões referentes ao espaço de interações 

multidimensionais, seja biológica, física, social, econômica, política e cultural. Ela 

propicia mudança de visão e de comportamento mediante conhecimentos, valores e 

habilidades que são necessários para a sustentabilidade, protegendo o meio ambiente 

para as gerações presentes e futuras. 

 A educação escolar, em todos os níveis, é espaço em que se ressignifica e se recria a 

cultura herdada, reconstruindo-se as identidades culturais, em que se aprende a valorizar as 

raízes próprias das diferentes regiões do País. Essa concepção exige a superação do rito escolar, 

desde a construção do currículo até os critérios que orientam a organização do trabalho escolar 

em sua multidimensionalidade, privilegia trocas, acolhimento e aconchego, para garantir o 

bem-estar de crianças, adolescentes, jovens e adultos, no relacionamento entre todas as pessoas. 

4.3.17 Gênero e Diversidade 

 Conforme a nota técnica 24/2015 - CGDH/DPEDHUC/SECADI/MEC a construção de 

práticas e representações de gênero e sexualidade ocorrem em diferentes espaços sociais: na 

família, na comunidade, no trabalho e na escola. 

 Inserido em um contexto democrático, igualitário e globalizado, o curso de Engenharia 

Elétrica, apresenta um cenário preparado para cumprir o seu papel de formador de indivíduos, 

proporcionando as mesmas oportunidades e ampla participação na comunidade acadêmica, 

independentemente do gênero, sexo, raça, cor ou outro marcador social da diferença entre os 

indivíduos, desta maneira coibindo qualquer tipo de atitudes discriminatórias no ambiente 

escolar, e ainda propondo uma reflexão sobre as dinâmicas de discriminação presentes na 
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sociedade, permitindo que todos os indivíduos possam ter acesso à educação, 

independentemente de suas escolhas. 

4.3.18 Transversalidade 

 A transversalidade apresenta-se como princípio que possibilita resgatar o conhecimento 

em suas múltiplas dimensões. Trabalhar segundo esse princípio significa articular todos os 

saberes que respondem a um determinado problema. Significa, em outras palavras, “[...] o fim 

da compartimentalização, pois as gavetas seriam abertas; reconhecendo a multiplicidade das 

áreas do conhecimento, trata-se de possibilitar todo e qualquer trânsito por entre elas”. 

(GALLO, 2001, p. 34) [13]. Portanto, entre as inovações curriculares encontra-se a 

transversalidade, preconizada por diretrizes e bases para o desenvolvimento educacional, “[...] 

é como num gráfico, a linha transversal que perpassa as verticais (estas como limites divisórios 

das disciplinas), estabelecendo um vínculo comum entre diferentes, que, se não os iguala, 

aproxima-os. As disciplinas são “amarradas” pelos seus pontos de contato e suas interfaces”. 

(FURLANETTO, 2007, p. 4) [14]. 

 A transversalidade curricular possibilita o desenvolvimento de capacidades que vão 

além daquelas diretamente ligadas aos componentes curriculares, permitindo a aprendizagem e 

experiências que preparam os discentes para a inserção no mundo do trabalho e participação na 

sociedade. Nesse contexto, o curso prevê o desenvolvimento de cursos complementares, 

projetos de extensão articulados com o arranjo produtivo local, comunidade e IFMT, projetos 

de pesquisas, seminários, fóruns, palestras, visitas técnicas e outras atividades que relacionem 

os componentes curriculares a temas de relevância social, local e/ou regional. 

 No contexto institucional, o IFMT tem promovido anualmente a Jornada de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (JENPEX). Tal evento integra ações de ensino, pesquisa, extensão e 

inovação, com objetivo de obter reflexos positivos no ensino aprendizagem, na formação 

humana e profissional, na difusão de experiências, conhecimentos e tecnologias, possibilitando 

a formação do profissional cidadão. 

 Através da Pró-reitora de Extensão do IFMT (PROEX), o IFMT tem incentivado a 

elaboração de projetos de extensão, visando a relação com a sociedade, articulada ao ensino e 

à pesquisa, junto aos diversos segmentos sociais. Através dos Editais de Apoio à Extensão, tem 

procurado dar ênfase aos projetos que busquem soluções inovadoras com temática relacionada 

à Sustentabilidade Ambiental, sendo uma das temáticas de avaliação dos projetos 

encaminhados nos últimos anos. 

 Especificamente para o curso proposto, em relação à Projetos de Extensão, pretende 

incentivar a elaboração de projetos voltados ao descarte consciente de produtos eletrônicos, 

elaboração de soluções que busquem a diminuição do uso do papel e, também, através da 

utilização de paradigmas de computação que proporcionem melhor aproveitamento e gestão de 

 

[13] GALLO, Sílvio. Transversalidade e educação: pensando uma educação não-disciplinar. In: GUATTARI, 

Felix. As três ecologias. Campinas: Papirus, 1990. 

[14] FURLANETTO, Egídio Luiz. O conhecimento interdisciplinar e a formação dos engenheiros de produção no 

Brasil. In: XXVII Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Foz do Iguaçu, outubro/2007 
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recursos de computação e, consequentemente, melhor uso de recursos de energia elétrica e 

utilização de fontes alternativas de energias. 

4.3.19 Quadro Resumo da Distribuição de Carga Horária do Curso 

 A Tabela 26 mostra a carga horária total do curso com seus respectivos identificadores. 

Tabela 26: Resumo da distribuição de carga horária do curso. 

TIPO DE DISCIPLINAS HORAS PERCENTUAL (%) 

Básicas (B) 1156 31,57 

Profissionalizantes (P) 714 19,50 

Específicas (E) 1224 33,42 

Síntese (S) 368 10,05 

Atividades Complementares 200 5,46 

TOTAL 3662 100,00 

 

 

 

 



Engenharia Elétrica 

Bacharelado 

Resolução Nº 027, 10 de outubro de 2019 e Resolução Nº 041, de 18 outubro de 2019 114 

4.4 Fluxograma 

Tabela 27: Fluxograma das disciplinas do curso de Engenharia Elétrica. 

ENE-01                         34 H

LÍNGUA PORTUGUESA

ENE-03                         68 H

CÁLCULO VETORIAL E 

GEOMETRIA ANALÍTICA

ECA-02                          34 H

FUNDAMENTOS DA 

MATEMÁTICA

ENE-04                          34 H

LÓGICA DIGITAL

ENE-05                          34 H

QUÍMICA GERAL E

CIÊNCIA DOS MATERIAIS

ENE-006                          68 H

ALGORÍTMOS

ENE-08                         34 H

LINGUAGEM DE 

PROGRAMAÇÃO

ENE-10                         68 H

FÍSICA GERAL E 

EXPERIMENTAL I

ENE-009                         68 H

CÁLCULO DIFERENCIAL E 

INTEGRAL I

ENE-11                          68 H

DESENHO TÉCNICO EM 

AMBIENTE 

COMPUTACIONAL

ECA-012                           34H

HOMEM, CULTURA E 

SOCIEDADE

ENE-14                         34 H

MÉTODOS 

COMPUTACIONAIS PARA 

ENG. ELÉTRICA

ENE-15                          68 H

CÁLCULO DIFERENCIAL E 

INTEGRAL II

ENE-16                         68 H

FÍSICA GERAL E 

EXPERIMENTAL II

ENE-17                       68 H

CIRCUITOS ELÉTRICO I

ECA-27                         34 H

INTRODUÇÃO À ECONOMIA 

PARA ENGENHARIA

ENE-19                         34 H

MECÂNICA DOS 

MATERIAIS

ENE-22                         68 H

CÁLCULO DIFERENCIAL E 

INTEGRAL III

ENE-21                          34 H

MECÂNICA DOS FLUIDOS

ENE-24                      68 H

CIRCUITOS ELÉTRICOS II

ENE-25                          34 H

LAB. DE CIRCUITOS 

ELÉTRICOS II

ENE-26                          68 H

ELETROMAGNETISMO

ECA-28                      68 H

ANÁLISE DE SISTEMAS 

LINEARES

ECA-29                         68 H

TERMODINÂMICA

ECA-30                       68 H

ELETRÔNICA I

ECA-32                       68 H

MÁQUINAS DE FLUXO

ENE-34                      68 H

PROJ. DE INSTALÇAÕES 

ELÉTRICAS RESIDENCIAL 

E PREDIAL

ENE-34                          68 H

MEDIDAS ELÉTRICAS E 

INSTRUMENTAÇÃO

ENE-35                         68 H

CONVERSÃO 

ELETROMECÂNICA DE 

ENERGIA

ENE-36                        68 H

ELETRÔNICA II

ENE-37                         34 H

LAB. DE INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS RESIDENCIAL 

E PREDIAL

ENE-38                          34 H

METODOLOGIA CIENTÍFICA

ENE-40                         34 H

PROJETO INTEGRADOR I

ENE-39                          68 H

CONTROLE DE SISTEMAS 

LINEARES

ENE-41                         68 H

MÁQUINAS ELÉTRICAS

ENE-42                       68 H

MICROCONTROLADORES

ENE-43                          68 H

EQUIPAMENTOS DE 

POTÊNCIA

ENE-44                          34 H

CIÊNCIA DO AMBIENTE

ENE-46                        68 H

PROJ. DE INSTALÇAÕES 

ELÉTRICAS INDUSTRIAIS

ENE-45                          68 H

ELETRÔNICA DE 

POTÊNCIA

ENE-47                         68 H

PROJETO DE ENERGIAS 

RENOVÁVEIS I

ENE-48                      34 H

TÓPICOS DE ENGENHARIA 

DE SEGURANÇA

ENE-49                          34 H

MERCADO DE ENERGIA

ENE-50                          68 H

ANÁLISE DE SISTEMAS DE 

ENERGIA ELÉTRICA I

ENE-52                         68 H

PROTEÇÃO DE SISTEMAS 

DE ENERGIA ELÉTRICA

ENE-51                          34 H

PROJETO INTEGRADOR II

ENE-53                         34 H

QUALIDADE DA ENERGIA 

ELÉTRICA

ENE-54                       68 H

PROJETO DE 

DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERIGA ELÉTRICA

ENE-55                        68H

PROJETO DE ENERGIAS 

RENOVÁVEIS II

ENE-58                         34 H

PROJETO DE ENERGIAS 

RENOVÁVEIS III

ENE-57                        34 H

REDES INTELIGENTES

ENE-59                        68 H

TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA

ENE-60                       34 H

ÉTICA PROFISSIONAL

ENE-61                        34 H

GESTÃO E 

EMPREENDEDORISMO

1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre 4º Semestre 5º Semestre 6º Semestre 7º Semestre 8º Semestre 9º Semestre 10º Semestre

ENE-18                         34 H

TEORIA DAS 

ORGANIZAÇÕES

ENE-007                         34 H

INTRODUÇÃO À 

ENGENHARIA ELÉTRICA

ECA-13                           34H

MATERIAIS ELÉTRICOS

ENE-20                          34H

LAB. CIRCUITOS 

ELÉTRICOS I

ENE-23                         34 H

PROBABILIDADE E 

ESTATÍSTICA

ENE-56                       68 H

ANÁLISE DE SISTEMAS DE 

ENERGIA ELÉTRICA II

ENE-62                        34 H

GERAÇÃO TERMELÉTRICA 

E BIOENERGIA

ENE-31                          68 H

INGLÊS INSTRUMENTAL
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4.5 Plano de integração do Ensino, da Pesquisa e da Extensão 

 Entende-se que ensino, pesquisa e extensão compõem uma unidade, portanto, devem 

necessariamente caminhar juntas no processo de ensino-aprendizagem. Compreende-se que o 

currículo do Instituto deve apresentar um conjunto de habilidades e competências que consigam 

resgatar a unidade entre as três facetas que formam o escopo da formação acadêmico-

profissional. Ao longo de 2014 a 2018 as atividades de pesquisa cresceram significativamente 

na instituição. Entretanto é desejo e necessidade continuar fomentando a extensão, pesquisa e 

a inovação tecnológica articuladas com o ensino em seus diversos níveis e modalidades, 

consolidando-as na instituição. O IFMT tem como objetivo contribuir para a ampliação do 

conhecimento científico em diferentes áreas do conhecimento, por meio de pesquisas 

desenvolvidas por servidores e discentes dos diferentes níveis e modalidades de ensino. O 

Projeto Pedagógico do IFMT colocará a pesquisa como um de seus princípios fundamentais. 

Entendendo a pesquisa como procedimento racional e sistemático, voltado à produção 

acadêmica, com objetivo de manter um processo constante de ação-reflexão-ação com a 

realidade circundante. Reflexão esta que impõe não somente apreendê-la de forma mais 

abrangente, como também de propor alternativas para os problemas existentes no contexto 

institucional, regional e nacional. 

 Partindo do entendimento de que, para o adequado desenvolvimento dos conhecimentos 

e habilidades do Bacharel em Engenharia Elétrica, há necessidade da integração das dimensões 

pesquisa, ensino e extensão, elaborado uma linha de ação que engloba as disciplinas, sistemas 

de avaliação e produção acadêmica envolvendo alunos e professores. 

 O IFMT Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva fomentará a pesquisa científica 

e o desenvolvimento tecnológico em consonância com as políticas e metas de pesquisa traçadas 

no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. 

 As atividades de pesquisa têm como objetivo formar recursos humanos para a 

investigação, produção, empreendedorismo e a difusão de conhecimentos culturais, artísticos, 

científicos e tecnológicos, sendo desenvolvidas em articulação com o Ensino e a Extensão, ao 

longo de toda a formação profissional, visando fomentar a produção dos discentes. 

4.6 Metodologia e os Eixos Temáticos 

 O discente deve compreender que o principal papel do docente é orientar o estudante no 

processo de aprendizagem e que as avaliações são um instrumento de medida de uma amostra 

de conhecimentos e habilidades, que possibilita ao docente avaliar o aprendizado dos discentes 

e a qualidade do seu trabalho desenvolvido em classe. E ainda, o conhecimento está distribuído 

em disciplinas para efeitos didáticos. Os projetos em Engenharia exigem a capacidade de o 

profissional analisar e sintetizar diversos conhecimentos para propor soluções tecnicamente e 

economicamente viáveis. 

 O currículo do engenheiro do século XX é historicamente voltado para a aquisição de 

conhecimentos técnicos e direcionado para área de atuação específicas das engenharias. Com a 
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superespecialização de áreas das engenharias e novas abordagens metodológicas de ensino, o 

currículo do engenheiro do século XXI se aperfeiçoou. Hoje o enfoque está no estudante que 

deve desenvolver além dos conhecimentos técnicos básicos de sua área de especialidade, outras 

habilidades e competências como trabalho em grupo, liderança, comunicação, iniciativa, 

autodidatismo, adaptabilidade, efetividade, profissionalismo, capacidade de gerenciamento e 

habilidades cognitivas (COSTA et al., 2010) [15].  

 De acordo com Monteiro et al., 2010 [16], em decorrência disso, novas metodologias 

de aprendizagem tornaram-se objeto de estudo e pesquisas para muitas instituições 

educacionais em todo o mundo. Os educadores estão preocupados com os métodos tradicionais, 

pois, constatam que os alunos são agentes passivos do processo de ensino-aprendizagem e a 

retenção de conhecimento é baixa. Várias propostas de modelos inovadores de ensino-

aprendizagem surgiram como será mostrado a seguir. 

 No curso proposto essas metodologias não serão utilizadas indiscriminadamente pelos 

professores dos respectivos componentes curriculares. Entretanto, para operacionalização do 

curso, foi proposto o agrupamento dos componentes curriculares em Eixos Temáticos. Esses 

eixos são conjuntos de disciplinas que versam sobre conteúdos semelhantes entre si, porém com 

graus de dificuldades diferentes e mantendo suas particularidades. No Anexo I: Eixos 

Temáticos do Curso, contextualiza como foram agrupadas as disciplinas. 

 Segue abaixo a Tabela 28 contendo as componentes curriculares e as respectivas 

metodologias sugeridas: 

Tabela 28: Metodologias inovadoras relacionadas aos os respectivos componentes curriculares. 

Metodologias Componentes Curriculares 

Aprendizagem de Descoberta ENE-20, ENE-25, ENE-32, ENE37, ENE41, ENE46 

Aprendizagem de Investigação ENE-03, ENE-05, ENE12, ENE44. 

Aprendizagem Baseada em Casos ENE-01, ENE-06, ENE-08, ENE-14 

Aprendizagem Colaborativa 
ENE-12, ENE-18, ENE-44, ENE-49, ENE-53, ENE-60, 

ENE61. 

Aprendizagem Cooperativa 
ENE-12, ENE-18, ENE-44, ENE-49, ENE-53, ENE-60, 

ENE61. 

Educação Guiada por Projetos ENE-40, ENE-51, 

Aprendizagem baseada em problemas 

ENE-09, ENE-10, ENE-15, ENE-16, ENE-17, ENE-19, 

ENE-21, ENE-22, ENE-23, ENE-24, ENE-28, ENE-29, 

ENE-39 

Aprendizagem Baseada em Projetos 
ENE-34, ENE-40, ENE-42, ENE-46, ENE47, ENE-51, 

ENE-52, ENE-54, ENE-55, ENE-58, ENE-62 

 

[15] COSTA, A. L. M.; RIFFEL, D.B.; BEZERRA, E.C. Um currículo de engenharia para o século. Anais 

XXXVIII Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia. Fortaleza: 2010. 

[16] Simone Borges Simão Monteiro; Carlos Félix de Sousa; Márcia Longen Zindel; Filipe Henrique S. Santos; 

Marcelo A. Vilhena; Marco Antônio Bittencourt Kling. Metodologias e práticas de ensino aplicadas ao curso de 

engenharia de produção: análise da percepção de alunos de projetos de sistemas de produção da Universidade de 

Brasília. XL Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia – Cobenge (2012). 
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4.6.1 Metodologias e práticas inovadoras de ensino em engenharia 

 São apresentadas abaixo propostas das metodologias aplicadas ao ensino de Engenharia, 

que poderão ser aplicadas nos respectivos Eixos Temáticos. 

4.6.1.1 Discovery Learning (Aprendizagem de Descoberta) 

 É uma metodologia de ensino inovadora cujo princípio se concentra em estimular os 

estudantes a buscar respostas e caminhos relacionados a problemas previamente fornecidos. 

Nesta metodologia, os alunos recebem questões, dados ou problemas para os quais devem 

descobrir suas possíveis respostas e soluções, adquirindo e alinhando o aprendizado conceitual 

ao prático durante este processo. Um dos principais desafios referentes à aplicação desta 

metodologia no ensino de graduação está relacionado à dificuldade existente em se conseguir 

abranger, com qualidade, todos os assuntos necessários para este tipo de formação, 

considerando o tempo e esforço exigidos pelo método. Neste sentido, uma solução para este 

problema é a adoção de um tutor responsável por guiar os alunos em suas buscas e soluções, 

servindo como suporte e garantindo que os objetivos de aprendizado sejam alcançados. Os 

resultados obtidos por esta metodologia comprovam uma maior capacidade de consolidar 

princípios previamente formados, transformando-os em novos conhecimentos práticos. 

Conclui-se que a aplicação da metodologia “discovery learning”, em casos específicos, é 

extremamente válida, agregando valor ao aluno e otimizando o seu processo de aprendizagem. 

4.6.1.2 Inquiry Learning (Aprendizagem de Investigação) 

 O Inquiry Learning, Inquiry-Based Learning ou Inquiry Instruction é uma metodologia 

construtivista de ensino ativo onde a curiosidade é o motor propulsor do aprendizado. Existem 

quatro níveis desta metodologia, a serem implementados de acordo com o conhecimento e a 

maturidade dos estudantes. O primeiro nível, indicado para índices menores de conhecimento 

ou maturidade, nomeado Confirmação, consiste em prover os alunos tanto com a pergunta 

quanto com o procedimento, e esperar que eles alcancem uma resposta previamente conhecida. 

Este nível é indicado para reafirmar um conteúdo anteriormente abordado, para estimular o 

aluno a aprender a pesquisar ou ainda para que o aluno pratique uma habilidade da pesquisa, 

como a coleta de dados. No segundo, chamado Estruturado, as perguntas e procedimentos ainda 

são fornecidos, no entanto, a resposta não é conhecida, os alunos devem gerar uma hipótese 

embasada pelas pesquisas realizadas. O terceiro nível, denominado Guiado, o professor provê 

apenas as perguntas e os alunos devem desenvolver, além da pesquisa e do levantamento da 

hipótese, o método para teste desta e a explicação dos resultados obtidos. Deve-se ressaltar que 

apesar de o professor deixar que os alunos desenvolvam a pesquisa, seu papel não é passivo, 

mas de orientação. No nível mais elevado, chamado Aberto, os alunos devem atuar como 

pesquisadores: elaborar as perguntas, buscar informações relevantes, obter dados, levantar a 

hipótese e defendê-la. Este último com experiência cognitiva mais relevante 
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4.6.1.3 Case-Based Learning e Just-in-time Teaching – JiTT [17] 

 Casos são problemas complexos, baseados em fatos e escritos de forma a estimular os 

alunos à discussão em sala e a uma análise colaborativa. Nesse sentido, o Case-Based Learning 

(CBL) ou Aprendizado Baseado em Casos é uma metodologia de ensino ativo que explora 

situações realísticas e específicas podendo chegar a diferentes conclusões. Just-in-Time 

Teaching (JiTT) é uma estratégia de ensino e aprendizagem baseada na interação entre um ativo 

aprendiz e atividades de estudo baseada na “web”. Essa estratégia foi fruto de mais de trinta 

anos de experiência e pesquisa realizada pelo professor de física da Purdue University de 

Indianápolis (IUPUI), Gregor Novak. A metodologia JiTT basicamente consiste em induzir o 

aluno a se preparar antes da aula, seja por meio de leitura, resumos ou exercícios, dessa forma 

o professor irá conduzir a aula de maneira adaptada às dúvidas e necessidades dos alunos, 

formando um ciclo de “feedbacks” em tempo real. Daí vem o termo (Just in Time), ou seja, 

toda a preparação extraclasse previamente realizada pelos alunos afetam de maneira 

fundamental o progresso da aula. Geralmente a preparação antes da aula bem como realização 

de tarefas durante a mesma, são auxiliadas por computadores em rede, com o objetivo de 

incentivar a participação de alunos com o perfil mais introvertido. Portanto, de maneira 

simplificada e mais clara, a metodologia processual do just-in-time teaching consiste em: 

preparação do aluno para a aula por meio de leitura ou exercícios direcionados; o aluno 

apresenta seus exercícios ou resumo; o professor analisa os trabalhos dos alunos e passa os 

feedbacks; professor seleciona alguns trabalhos para fazer referência durante a aula; professor 

utiliza algumas referências para gerar discussão construtiva sobre o material; professor 

desenvolve novas tarefas para a próxima aula pensando em melhor atender às necessidades e 

dúvidas observadas nos estudantes em função do progresso da aula.  

4.6.1.4 Colaborative Learning (Aprendizagem Colaborativa) 

 A Collaborative Learning ou Aprendizagem Colaborativa é uma metodologia de ensino 

ativo onde os alunos são dispostos em grupos para aprender uma mesma ideia. Apesar da 

diferença entre os alunos parecer um obstáculo, ela é justamente o fator enriquecedor, já que o 

confronto das percepções que enriquecerá o teor das conversas do grupo. Outro fator que auxilia 

muito neste tipo de aprendizagem é a intervenção do professor, orientando o grupo, quando 

percebido o aumento da dispersão. 

4.6.1.5 Cooperative Learning (Aprendizagem Cooperativa) 

 O Cooperative Learning ou Aprendizagem Cooperativa se aproxima muito da 

Aprendizagem Colaborativa. Alguns autores colocam a primeira, inclusive como uma variante 

ou um caso específico da segunda. A diferença se dá apenas na distribuição dos papéis dos 

alunos. Aprendizagem Colaborativa pode atribuir uma mesma tarefa a um pequeno grupo de 

estudantes ou até ao grupo inteiro, enquanto na Aprendizagem Cooperativa atribui-se a cada 

um dos participantes um papel próprio. A interdependência entre os alunos exigirá deles o 

desenvolvimento de outras competências ligadas ao trabalho em grupo. 

 

[17] Aprendizagem Baseada em Caso e Ensino no Momento Exato. 
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4.6.1.6 Project-Led Education (Educação Guiada por Projetos) 

 O Project-Led Education (PLE) ou Educação Guiada por Projeto é uma metodologia de 

ensino ativo que pode ocorrer em três níveis, variando pelo grau de substituição das matérias 

de ensino tradicional. O primeiro consiste em aplicar conhecimentos e técnicas previamente 

conhecidas em um problema e é comumente aplicado paralelamente a uma disciplina de ensino 

tradicional. O segundo nível é próximo ao primeiro, mas interdisciplinar, e ocorre 

paralelamente a várias matérias. No último, a abordagem de projeto substitui as matérias como 

um todo na composição do curso. 

4.6.1.7 Problem-Based Learning (Aprendizagem Baseada em Problemas) 

 Aprendizagem baseada em problemas (PBL) é uma metodologia de ensino na qual os 

alunos aprendem sobre determinado tema baseados na resolução de problemas complexos, 

multifacetados e realistas. É centrada em dois pontos básicos da teoria cognitiva: o trabalho em 

problemas importantes ou significativos, e a busca por mais informações quando é apresentada 

uma situação desconhecida. A partir desta perspectiva, “feedback” e reflexão sobre o processo 

de aprendizagem e dinâmicas de grupo são componentes essenciais da aprendizagem baseada 

em problemas. Os alunos são considerados como agentes ativos que se engajam na construção 

do conhecimento. O PBL auxilia nos processos de criação de sentido e construção de 

interpretações pessoais do mundo com base em experiências e interações. Na aprendizagem 

baseada em problemas os alunos trabalham em grupos e desta forma aprendem a identificar o 

que já sabem e o que eles precisam saber e como e onde acessar novas informações que possam 

levar à resolução do problema. As principais características da aprendizagem baseada em 

problemas são: (1) aprendizagem centrada no aluno; (2) aprendizagem ocorre em pequenos 

grupos; (3) os professores atuam como facilitadores ou tutores; (4) um problema constitui a 

base de foco organizado e estímulo para a aprendizagem; (5) os problemas estimulam o 

desenvolvimento e uso de habilidades de resolução de problemas; (6) novo conhecimento é 

obtido através de meios de autoaprendizagem. No PBL, os alunos são encorajados a assumir a 

responsabilidade por seu grupo e organizar e dirigir o processo de aprendizagem como apoio 

de professor. O papel do professor (conhecido como o tutor na ABP) é o de facilitador da 

aprendizagem que fornece suporte e apoio adequados à realização das atividades. O tutor deve 

desenvolver a confiança nos alunos e incentivá-los a buscar novos entendimentos sobre os 

problemas. Acredita-se que a resolução de casos práticos ou problemas reais facilitem o 

processo de aprendizagem, pois permitem mostrar ao aluno que o conteúdo teórico é importante 

bem como motivá-lo a trabalhar em equipe e a desenvolver um estilo próprio para a solução de 

problemas. 

4.6.1.8 Project-Based Learning (Aprendizagem Baseada em Projetos) 

 A aprendizagem baseada em projetos (PJBL) é uma metodologia de ensino que promove 

a aprendizagem por meio da participação do aluno em equipes de projeto. Os projetos realizados 

pelos alunos implicam na resolução de problemas complexos do mundo real e geralmente 

variam quanto ao nível de complexidade e abrangência. Os projetos envolvem os alunos em 

atividades de design, resolução de problemas, tomada de decisão, atividades de investigação e 

trabalho em equipe. A atividade de “design” é uma atividade fundamental aos estudantes de 
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engenharia, pois, eles devem integrar em cada novo projeto seus conhecimentos e experiências 

na tentativa de identificar, priorizar e corrigir problemas. Tal processo se dá através de duas 

etapas: a síntese e a análise; que ocorrem de forma alternada durante o desenvolvimento 

consciente do projeto. O processo de síntese requer cultura e maturidade para observar, 

relacionar e configurar. Na etapa de análise são feitos refinamentos para a situação proposta 

retornando-se, se for o caso para uma nova síntese. Os atributos mais importantes para o sucesso 

de uma equipe de projeto consistem em: 1) compromisso como sucesso da equipe e 

compartilhar objetivos; 2) interdependência, 3) competências interpessoais, 4) comunicação 

aberta e feedback positivo; 5) a composição da equipe apropriada; 6) compromisso com os 

processos de equipe, liderança e responsabilidade. A aprendizagem baseada em projetos pode 

ser caracterizada como: integradora, indo além das disciplinas convencionais, cooperativa 

(trabalho em equipe), orientada à prática (hands on) e às competências, multidisciplinar, criativa 

e motivadora. 

4.6.2 Proposta do Projeto Pedagógico Institucional 

 A metodologia proposta pelo IFMT é orientada pelo Projeto Pedagógico Institucional, 

cujas práticas pedagógicas apontam para uma formação de um projeto de sociedade e de homem 

que conduzam à emancipação. Pautados na tendência Crítica da Pedagogia e caracterizada por 

uma prática pedagógica dialógica, é objetivo da educação contribuir para a transformação 

social. Tendo a inclusão como um valor, o IFMT fez a escolha por um currículo inclusivo, que 

explicita e acolhe as diferenças, garantindo a todos o seu lugar e a valorização de suas 

especificidades. Para tanto, o currículo deverá ser atualizado, contextualizado e significativo, 

voltado para a realidade. Deverá favorecer a formação de um sujeito crítico, criativo, que 

pesquisa e participa ativamente da construção do seu conhecimento. 

 O professor, nessa perspectiva de currículo, é compreendido como mediador, articulador 

do processo de ensino-aprendizagem, visando à construção do sujeito histórico, social e afetivo. 

O conteúdo é trabalhado a partir de uma ação pedagógica na qual as unidades curriculares não 

apenas somam esforços, mas trabalham para a construção de conceitos, de forma que o 

conteúdo exista como meio e não como fm. Em consonância com a missão de educar para a 

vida e para o trabalho, aponta, ainda, como proposta um currículo integrado, visando promover 

a socialização dos saberes, superar a fragmentação entre as diferentes áreas do conhecimento e 

efetivar a formação de cidadãos/trabalhadores que compreendam a realidade e possam 

satisfazer as suas necessidades transformando a si e ao mundo. 

 Segundo Perrenoud e colaboradores (2001) [18] para que os objetivos da educação 

sejam plenamente atingidos, não se pode mais insistir em aulas apenas expositivas. É necessário 

imaginar e criar outros tipos de situações de aprendizagem, que solicitem um método de 

 

[18] Philippe Perrenoud. Dez novas competências para uma nova profissão. 
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pesquisa, de identificação e de resolução de problemas, de forma prática e objetiva, para manter 

os discentes sempre motivados [19]. 

 A proposta do curso de Engenharia Elétrica é de incentivar as práticas extensionistas e 

de pesquisa que propulsionam a produção do conhecimento, de forma que que a teoria e a 

prática sejam indissociáveis, e que o conhecimento produzido possa ser aplicável e inovador. 

 O curso de Engenharia Elétrica tem como princípio metodológico o envolvimento dos 

discentes, de forma que possa interagir e aliar a teoria à prática. Entende-se que o conhecimento 

não é transmitido, mas construído pelos discentes em interação com situações problemas, onde 

o objeto da aprendizagem possa ser apreendido, e assim o conhecimento seja efetivado. O 

conhecimento na área da engenharia só adquiriu consistência quando há uma intersecção entre 

o fazer e o pensar. 

 As práticas pedagógicas se orientam para atividades onde cada componente curricular 

esteja vinculado ao perfil profissional proposto neste documento. 

 Diante dos desafios de envolver: teoria e a prática para a efetivação de um conhecimento 

com bases consistentes, evidenciamos como proposição as práticas pedagógicas: 

i) Participar das atividades de extensão como feira, simpósios e seminários, visitas 

técnicas, mantendo o estudante em contato direto com a realidade local, 

principalmente dentro do cenário industrial regional. 

ii) Envolver os estudantes em atividades Institucionais de apoio a pesquisa: projetos de 

pesquisa, monitoria. 

iii)  Utilização de aulas expositivas com uso de recursos multimeios como simuladores 

demonstradores, mapas conceituais, uso de ferramentas computacionais buscando 

ampliar a interação entre os estudantes e o conhecimento de forma dinâmica e 

dialógica. 

iv) Aprender de forma dinâmica e autônoma interagindo com fontes diretas de coleta 

de dados e fontes indiretas: livros artigos científicos folhetos, revistas técnicas, 

garantindo uma reflexão com a realidade regional das indústrias instaladas de forma 

a relacionar o cotidiano às práticas de pesquisas na área da Engenharia Elétrica. 

 As atividades a serem desenvolvidas nos componentes curriculares são: 

i) Aulas: o estudante participa do processo com exposição de forma dialogada e 

desenvolvendo atividades de grupos, oficinas, workshop e seminários. 

ii) Pesquisa /projetos: os discentes são incentivados a participar de atividades de 

pesquisa de campo a fim de adquirirem experiência e contato com a pratica do 

trabalho na área. 

iii) Debates e seminários: propor atividades de reflexão sobre assuntos pertinentes ao 

perfil profissional, onde os discentes possam acompanhar os avanços tecnológicos 

específicos da área profissional. 

 

[19] Renata J. Macedo, Marcelo de A. Duarte e Nelson G. Teixeira. Novas Metodologias de Ensino e 

Aprendizagem Aplicadas ao Curso de Engenharia Elétrica: O Foco do Ensino no Século XXI. XL Congresso 

Brasileiro de Educação em Engenharia – Cobenge (2012). 
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iv) Visitas técnicas: terão com base promover aos discentes conhecer e analisar os 

processos industriais em empresas, congressos, feiras, podendo fazer a relação do 

conhecimento teórico e prático, produzindo relatórios e/ou portfólios.  

v) Aulas práticas: ênfase nas aulas práticas, pois através destas os estudantes tem 

contato com simulações e situações muito próximas ao cotidiano profissional da 

área feitas  nos laboratórios descritos neste projeto de curso. 

 

 Tendo em vista estes aspectos, o discente do curso de Engenharia Elétrica deve buscar 

sua qualificação nos âmbitos tecnológicos, científico, político, econômico, ambiental e 

intelectual. Desde o início do curso, o discente deve guiar sua postura e conduta acadêmica 

como futuro profissional em uma empresa, em que é necessário observar que a graduação é o 

alicerce para o planejamento e sucesso profissional. Assim esta proposta metodológica 

garantirá a interação entre teoria e prática numa perspectiva colaborativa, construída numa de 

produção de conhecimento significativo. 

 Abaixo, são citados alguns exemplos esperados de postura e conduta dos discentes: 

i. Pautar a conduta pelo fiel cumprimento dos horários, limites e responsabilidades que 

lhe são atribuídos, agindo sempre com zelo, honradez e dignidade; 

ii. Participar ativamente das atividades propostas, buscando relacionar os conteúdos de 

diferentes disciplinas (visão multidisciplinar) e contribuir com soluções criativas nos 

desafios que envolvem a engenharia; 

iii. Contribuir para assegurar um bom clima de trabalho e de estudo; 

iv. Evitar possíveis distúrbios e danos ao patrimônio, seja pessoal, público ou privado; 

v. Auxiliar sempre, estudar e trabalhar em grupos harmoniosos, promovendo debates 

construtivos e não desanimando frente às dificuldades que são naturais à experiência e 

ao aprendizado; 

vi. Conhecer e respeitar a legislação e as normas do curso e da instituição; 

vii. Zelar pela reputação do curso e da instituição; 

viii.  Aproveitar a oportunidade de estudar em uma instituição pública, cumprindo com o 

mínimo dever de formar-se profissionalmente como um competente engenheiro 

eletricista e cidadão brasileiro. 

4.7 Critérios de avaliação da aprendizagem do ensino superior no 

IFMT 

 O método de ensino predominante no Curso de Engenharia Elétrica deverá ser 

direcionado às aulas expositivas, uma vez que grande parte dos componentes curriculares 

utilizados para formação integral do discente utiliza a teoria como forma de embasamento. No 

entanto, faz-se necessário a aplicação de outras atividades de ensino-aprendizagem para garantir 

a formação profissional do graduando. Dessa forma, o rendimento escolar do educando será 

avaliado pelo seu aproveitamento, considerando os seguintes procedimentos: 
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• Observação contínua pelos educadores; 

• Trabalhos individuais e/ou coletivos; 

• Provas escritas; 

• Elaboração de relatórios técnicos; 

• Elaboração de projetos; 

• Desenvolvimento de protótipos; 

• Apresentação de seminários; 

• Elaboração de relatórios; 

• Provas práticas. 

 No processo avaliativo será pretendido que o docente possa, não apenas aferir o 

aprendizado do discente, mas, sobretudo, que o docente possa elaborar um julgamento do 

sistema de ensino aplicado com o objetivo de nortear futuras tomadas de decisões por parte do 

corpo docente, colegiado e coordenação. O resultado do processo deve refletir-se na melhoria 

do ensino, por meio da reformulação dos Planos de Ensino e da metodologia inovadoras 

propostas em 4.6 Metodologia e os Eixos Temáticos. 

 A sistemática de avaliação que será aplicado no Curso de Engenharia Elétrica seguirá 

normas internas vigentes Organização Didática do IFMT para cursos superiores. 

 A avaliação deverá se dar em cada disciplina individualmente, ou seja, a frequência e o 

desempenho em cada disciplina não interferem nas demais (exceto para efeito de pré-requisitos 

quando da matrícula). 

 Para cada disciplina, deverão ser aplicadas, ao menos, duas avaliações, as quais poderão 

ser provas escritas, trabalhos escritos, relatórios, provas de laboratório, dentre outros. 

 Ao final destas avaliações, a média semestral será calculada de acordo com a seguinte 

expressão. 
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 Sendo que 2n  o número de avaliações aplicadas e iA  a nota da i-ésima avaliação. 

Caso 6,0M   e a frequência às aulas seja igual ou superior a 75%, o discente será considerado 

aprovado na disciplina. Caso a frequência seja inferior a 75%, o discente será considerado 

reprovado por falta na disciplina. Ainda, caso 6M   e a frequência seja igual ou superior a 

75%, o discente fará jus ao Exame Final (E), numa escala de zero a dez, e uma nova média ( )M  

será calculada, conforme expressão abaixo: 
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 Neste caso, se 5M  , o discente será considerado aprovado, caso contrário, 

reprovado. 
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4.8 Sistema de Avaliação, Supervisão e Regulação das instituições 

de educação superior e dos cursos superiores de graduação 

 O Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, institui o exercício das funções de 

regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores 

de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino. 

 A regulação, citada no parágrafo 1º, do Art. 1º do Decreto nº 9.235, será realizada por 

meio de atos autorizativos de funcionamento de IES e de oferta de cursos superiores de 

graduação e de pós-graduação lato sensu no sistema federal de ensino, a fim de promover a 

igualdade de condições de acesso, de garantir o padrão de qualidade das instituições e dos 

cursos e de estimular o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino. 

 A supervisão, citada no parágrafo 2º, do Art. 1º do Decreto nº 9.235, será realizada por 

meio de ações preventivas ou corretivas, com vistas ao cumprimento das normas gerais da 

educação superior, a fim de zelar pela regularidade e pela qualidade da oferta dos cursos de 

graduação e de pós-graduação lato sensu e das IES que os ofertam. 

 A avaliação, citada no parágrafo 3º, do Art. 1º do Decreto nº 9.235 será realizada por 

meio do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) com caráter 

formativo, e constituirá o referencial básico para os processos de regulação e de supervisão da 

educação superior, a fim de promover a melhoria de sua qualidade. 

 Portaria MEC nº 21, de 21 de dezembro de 2017, dispõe o sistema e-MEC, qual tem por 

objetivo o gerenciamento das informações relativas a avaliação, regulação e supervisão da 

educação superior no sistema federal de educação e o cadastro e-MEC, cujo finalidade é fazer 

o Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior. Assim, a tramitação dos 

processos de regulação, avaliação e supervisão de instituições e cursos superiores do sistema 

federal de educação superior será feita exclusivamente em meio eletrônico, no sistema e-MEC. 

A solicitação de primeiro acesso ao sistema e-MEC por parte de instituição mantenedora deverá 

ser realizada por solicitação do responsável legal da instituição, conforme consta nos registros 

eletrônicos do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil, por meio 

de certificação digital. 

 Os procedimentos de supervisão e monitoramento de instituições de educação superior 

e de cursos superiores de graduação e de pós-graduação lato sensu, nas modalidades presencial 

e a distância, integrantes do sistema federal de ensino, está disposto na Portaria MEC nº22, de 

21 de dezembro de 2017. 

 Os fluxos dos processos de credenciamento e recredenciamento de instituições de 

educação superior e de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos 

superiores, bem como seus aditamentos, é estabelecido pela Portaria MEC nº 23, de 21 de 

dezembro e 2017. Os processos deverão ser protocolados junto à Secretaria de Regulação e 

Supervisão da Educação Superior - SERES, exclusivamente em meio eletrônico, no Sistema 

e - MEC, conforme calendário a ser definido pelo Ministério da Educação. 
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4.8.1 Da Avaliação do ensino superior 

 O Inep conduz todo o sistema de avaliação de cursos superiores no País, produzindo 

indicadores e um sistema de informações que subsidia tanto o processo de regulamentação, 

exercido pelo MEC, como garante transparência dos dados sobre qualidade da educação 

superior a toda sociedade. 

 Os instrumentos que subsidiam a produção de indicadores de qualidade e os processos 

de avaliação de cursos desenvolvidos pelo Inep são o Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (ENADE) e as avaliações in loco realizadas pelas comissões de especialistas. 

 Participam do ENADE alunos ingressantes e concluintes dos cursos avaliados, que 

fazem uma prova de formação geral e formação específica. As avaliações feitas pelas comissões 

de avaliadores designadas pelo Inep caracterizam-se pela visita in loco aos cursos e instituições 

públicas e privadas e se destinam a verificar as condições de ensino, em especial aquelas 

relativas ao perfil do corpo docente, as instalações físicas e a organização didático-pedagógica. 

 No âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e da 

regulação dos cursos de graduação no País, prevê-se que os cursos sejam avaliados 

periodicamente. Assim, os cursos de educação superior passam por três tipos de avaliação: para 

autorização, para reconhecimento e para renovação de reconhecimento. 

Para autorização: Essa avaliação é feita quando uma instituição pede autorização ao MEC 

para abrir um curso. Ela é feita por dois avaliadores, sorteados entre os cadastrados no Banco 

Nacional de Avaliadores (BASis). Os avaliadores seguem parâmetros de um documento próprio 

que orienta as visitas, os instrumentos para avaliação in loco. São avaliadas as três dimensões 

do curso quanto à adequação ao projeto proposto: a organização didático-pedagógica; o corpo 

docente e técnico-administrativo e as instalações físicas. 

Para reconhecimento: Quando a primeira turma do curso novo entra na segunda metade do 

curso, a instituição deve solicitar seu reconhecimento. É feita, então, uma segunda avaliação 

para verificar se foi cumprido o projeto apresentado para autorização. Essa avaliação também 

é feita segundo instrumento próprio, por comissão de dois avaliadores do BASis, por dois dias. 

São avaliados a organização didático-pedagógica, o corpo docente, discente, técnico-

administrativo e as instalações físicas. 

Para renovação de reconhecimento: Essa avaliação é feita de acordo com o Ciclo do Sinaes, 

ou seja, a cada três anos. É calculado o Conceito Preliminar do Curso (CPC) e aqueles cursos 

que tiverem conceito preliminar 1 ou 2 serão avaliados in loco por dois avaliadores ao longo de 

dois dias. Os cursos que não fazem ENADE, obrigatoriamente terão visita in loco para este ato 

autorizado. 

 Para realizar a avaliação de curso do ensino superior, a Portaria nº 1.383, de 31 de 

outubro de 2017, dispõe, em extratos, os indicadores dos Instrumentos de Avaliação de Cursos 

de Graduação para os atos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento nas 

modalidades presencial e a distância, constantes nos Anexos I e II desta Portaria. Os 

Instrumentos de Avaliação de Cursos de Graduação serão utilizados pelas comissões de 
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avaliação in loco e disponibilizados na íntegra na página eletrônica do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep. 

4.8.2 Da Regulação e da Supervisão do ensino superior 

 Cabe à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), unidade 

do Ministério da Educação responsável pela regulação e supervisão de Instituições de Educação 

Superior (IES), públicas e privadas, pertencentes ao Sistema Federal de Educação Superior; 

cursos superiores de graduação do tipo bacharelado, licenciatura e tecnológico, e de pós-

graduação lato sensu, todos na modalidade presencial ou a distância. Esta secretaria deve zelar 

para que a legislação educacional seja cumprida. Suas ações buscam induzir a elevação da 

qualidade do ensino por meio do estabelecimento de diretrizes para a expansão de cursos e 

instituições, de conformidade às diretrizes curriculares nacionais e de parâmetros de qualidade 

de cursos e instituições. 

4.9 Aproveitamento de Estudos 

 Aproveitamento de estudos deve ser requerido pelo discente ao Coordenador de 

Curso/Área, em razão de ter concluído determinado componente curricular, com aprovação, em 

outro curso no IFMT ou em outra instituição, de acordo com o que prevê o Projeto Pedagógico 

do Curso e esta Organização Didática. 

 O discente terá direito a requerer aproveitamento de estudos de componentes 

curriculares de cursos superiores cursados em outras instituições de ensino superior ou no 

próprio IFMT. 

 O pedido deve ser elaborado por ocasião da matrícula no curso, para discentes 

ingressantes no IFMT ou no prazo estabelecido no calendário acadêmico, para os demais 

períodos letivos.  

 O discente deverá encaminhar o pedido de aproveitamento de estudos, mediante 

formulário próprio, anexando os seguintes documentos: 

 

a) histórico escolar atualizado, contendo o nome do curso e dos componentes curriculares, 

com especificação do período em que foram cursados, porcentagens de frequência, 

carga horária e a média ou conceito final; 

b) conteúdo programático ou plano de ensino dos componentes curriculares cursados com 

aproveitamento, que sejam equivalentes ao componente pleiteado, com a carga horária 

e a bibliografia utilizada; 

c) documento expedido pela Instituição de origem em que conste o número e data de 

autorização ou reconhecimento do curso. 

 

 Os documentos disponibilizados deverão ter o timbre da Instituição de origem, com 

carimbo e assinatura do responsável e a falta de qualquer um dos documentos especificados, ou 

a existência de informações conflitantes implicará indeferimento da solicitação do candidato. 
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4.10 Políticas institucionais de atendimento aos discentes - Controle 

de retenção e evasão acadêmica 

 A evasão é um dos principais problemas que afligem a educação, sendo que no Ensino 

Superior Brasileiro a média oscila entre 20% a 30% [20]. Segundo pesquisas realizadas, entre 

os principais motivos que levam à evasão estão as dificuldades de aprendizagem dos discentes 

que estão chegando do Ensino Médio e os problemas financeiros, já que grande parte dos 

estudantes possui baixa renda. A evasão faz com que haja vagas ociosas nos cursos de 

graduação, o que acarreta o déficit da formação profissional, deixando de produzir riquezas 

para o país e sociedade. 

 No IFMT - Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva, a realidade não é muito 

diferente. Altos índices de evasão também representam recursos perdidos, sendo uma fonte de 

ociosidade de docente, funcionários, equipamentos e espaço físico. 

 O IFMT possui política de atendimento aos discentes, organizada de acordo com as 

necessidades dos acadêmicos, procurando atendê-los no ingresso, na sua permanência até a 

conclusão do curso escolhido. Sendo o acesso o primeiro contato do discente com o IFMT, 

entende-se que é de extrema importância atendê-lo adequadamente. Assim, o IFMT, tem como 

política, melhorar as formas de ingresso dos estudantes. Uma das ações relacionadas a essa 

política é a qualificação contínua da execução dos concursos vestibulares e processos seletivos. 

Além do aprimoramento da aplicação das provas, busca garantir o atendimento adequado aos 

candidatos com necessidades específicas. É objetivo do IFMT, também, trabalhar para que a 

forma de aplicação do sistema de cotas, estabelecido pela Lei Nº 12.711/2012, seja 

aperfeiçoada, facilitando a compreensão e agilizando a resposta ao estudante 

 Dado estes problemas é preciso ampliar e fortalecer as políticas de permanência. Uma 

das formas que o campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva atua é a busca pela ampliação 

do atendimento ao discente, tais como: a distribuição de bolsas de apoio (bolsa alimentação, 

vale transporte) e de bolsas de iniciação cientifica os quais amenizam as dificuldades 

financeiras dos estudantes e consequentemente diminuem as chances de evasão. Para apoiar 

discentes portadores de necessidades especiais, o Campus dispõe do Núcleo de Apoio a Pessoas 

com Necessidades Especiais - NAPNE para integrar estes discentes e garantir sua permanência. 

 A implantação da Política de Controle à Evasão tem o intuito de aperfeiçoar o 

atendimento aos discentes que requererem cancelamento ou trancamento da matrícula, os quais 

primeiramente deverão responder a um questionário na Secretaria ou no Departamento dos 

Núcleos de Apoio Acadêmico do IFMT. Após este atendimento, serão encaminhados aos 

setores competentes, que buscarão constatar os problemas e dificuldades apresentados pelos 

discentes, a fim de estabelecer a melhor forma de resolução, evitando assim a evasão destes e 

a melhoria das práticas de atendimento ao discente. 

 Em 2017, o IFMT, Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva, organizou o 

documento denominado de Plano Estratégico de Ações para Permanência e Êxito dos 

 

[20] Maria Beatriz de Carvalho Melo Lobo. Instituto Lobo para Desenvolvimento da Educação, da Ciência e da 

Tecnologia: Panorama da evasão no ensino superior brasileiro: Aspectos gerais das causas e soluções. 
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Estudantes. Nesse plano identificou-se os fatores interno que contribuem para a evasão/retenção 

e o diagnóstico quantitativo da retenção/evasão. Para além dos fatores externos, destacou-se o 

currículo, a incapacidade das escolas em planejarem de forma articulada suas ações e práticas, 

a incapacidade de desenvolverem metodologias significativas para darem conta de conteúdos 

programáticos que, conforme esteja disposto ao processo de aprendizagem como o fator interno 

responsável pela retenção/evasão. Outra questão importante destacada que, na elaboração de 

qualquer plano de permanência e êxito, é a criação e acompanhamento de um programa de 

acompanhamento de egressos nas instituições de ensino. 

 O Departamento de Eletroeletrônica oferece dois cursos na modalidade subsequente 

Eletrotécnica e Eletrônica. O curso de Eletrotécnica está presente no campus Cuiabá a mais de 

50 anos. Atualmente é ofertado na modalidade subsequente, em regime semestral, com ingresso 

de 30 alunos por semestre e duração de 2 anos no período com estágio curricular obrigatório e 

com carga horária de 360 horas. No período letivo de 2014/2 deixou de ser ofertado no período 

matutino, devido à baixa demanda. Nos ciclos 2014/1 a 2015/2 a evasão variou em média de 

11 estudantes. No último ciclo houve um aumento na taxa de retenção e, consequentemente, 

uma diminuição na taxa de concluídos. 

 Uma das situações identificadas que contribuem para a não conclusão do curso é o não 

cumprimento do estágio obrigatório. Outro fator que contribui para a desistência é o alto índice 

de retenção nas disciplinas. As que apresentam um maior número de reprovações são: Circuitos 

Elétricos em Corrente Contínua, Desenho Técnico e Eletromagnetismo todas do primeiro 

semestre. 

 O curso subsequente em Eletrônica está presente no campus Cuiabá a mais de 30 anos, 

atualmente é ofertado em regime semestral com ingresso de 30 alunos por semestre e duração 

de 2 anos no período no noturno, o estágio curricular é obrigatório com carga horária de 360 

horas. Nos ciclos 2014/1 a 2015/2 a evasão variou em média de 10 estudantes. Houve ainda um 

aumento na taxa de retenção nos últimos dois ciclos e diminuição na taxa de concluídos. Uma 

das situações identificadas que contribuem para a não conclusão do curso é o não cumprimento 

do estágio obrigatório. 

 Os dados quantitativos apresentados no plano foram retirados do sistema acadêmico no 

período de julho a dezembro de 2017. As Tabela 29 e Tabela 30 apresentam os dados referentes 

ao Departamento de Eletroeletrônica dos cursos superiores de Tecnologia em Automação 

Industrial e Engenharia de Controle e Automação. 

Tabela 29: Taxas referentes ao curso de Tecnologia em Automação Industrial. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Evasão 33% 30% 28% 25% 23% 20% 17% 14% 10% 

Retenção 48,1% 42,6% 37,2% 35% 28,4% 25% 17,6% 15% 10% 

Permanência/êxito 0% 12,8% 25,7% 38,5% 51% 63,5% 76,1% 88,6% 90% 
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Tabela 30: Taxas referentes ao curso de Engenharia de Controle e Automação. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Evasão 35,5% 32% 28% 25% 22% 18% 15% 12% 10% 

Retenção 45% 41% 36% 32% 27% 22% 17% 12% 10% 

Permanência/êxito 3,2% 14% 25% 36% 47% 60% 70% 80% 90% 

 

 A partir dos dados relatados na pesquisa a comissão responsável sugeriu algumas ações 

no sentido de minimizar a evasão e a retenção dos alunos nos cursos superiores do 

Departamento de Eletroeletrônica. 

 No curso de Tecnologia em Automação Industrial foram identificados os seguintes 

indicadores de evasão/retenção: 

a) Dificuldades relativas à formação escolar anterior e falta de hábito de estudo; 

b) Dificuldade de adaptação à metodologia de ensino utilizada pelo professor; 

c) Reprovações; 

d) Desmotivação para os estudos. 

 Nesse caso foram sugeridas as seguintes ações: a criação de monitoria de matemática 

básica, a criação monitoria para plantão tira dúvidas das disciplinas do curso, a realização de 

formação continuada dos professores e realizar o diagnóstico de leitura, interpretação e 

produção de texto no primeiro ano do curso. 

 No curso de Engenharia de Controle e Automação foi identificado somente dificuldades 

relativas à formação escolar anterior. E, nesse caso, foram sugeridas as seguintes ações: oferta 

de horário complementar e reestruturação das ementas das disciplinas de Cálculo Diferencial e 

Integral. 

4.10.1 Atendimento ao discente 

 A Coordenação do Curso de Engenharia Elétrica funciona durante o período noturno, e 

estão disponíveis aos discentes os horários do coordenador e dos docentes 

 A secretaria das coordenações de curso é uma seção que fornece suporte ao trabalho dos 

coordenadores de curso do Departamento de Eletroeletrônica, o qual conta com servidores 

técnico-administrativos e um técnico em assunto educacional disponíveis durante o turno 

matutino, vespertino e noturno. 

 A função da secretaria das coordenações de curso é também auxiliar os discentes para 

que, mesmo na ausência do coordenador, diversos assuntos possam ser encaminhados, 

agilizando os trâmites e solicitações dos discentes. 

 Para o atendimento ao discente, o IFMT - Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva 

possui um consultório médico-dentário, o campus também conta com psicólogo, assistente 

social, com o Núcleo de Assistência a Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE) e a 

Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias (DREC). 
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 O curso oferta bolsas de monitoria para que os discentes tenham uma opção adicional 

para acompanhamento e solução de dúvidas. Os monitores são selecionados para disciplinas 

onde há maior grau de dificuldade ou alto nível de reprovação. Os monitores auxiliam o docente 

no acompanhamento da turma visando melhorar o aproveitamento da disciplina por parte dos 

discentes. 

4.10.2 Assistência estudantil do IFMT 

 A Política de Assistência Estudantil do IFMT é regulamentada por meio das Resoluções 

do Conselho Superior nº 94 e nº 95 de 18 de outubro de 2017 e tem como princípio: afirmação 

da Educação Profissional e Tecnológica como política pública de Estado; universalidade da 

assistência estudantil; democratização das políticas de acesso e permanência; supremacia no 

atendimento às necessidades socioeconômicas, socioculturais e pedagógicas; respeito à 

dignidade da pessoa humana, sua autonomia e ao direito de usufruir dos benefícios e serviços 

de qualidade, bem como à convivência escolar e comunitária; defesa da Diversidade, dos 

Direitos Humanos e em favor da justiça social e erradicação das diversas formas de violência e 

preconceitos. 

 Os programas de assistência aos estudantes são de caráter universal (destinado a todos 

os discentes) e, de apoio à permanência cuja prioridade é o acesso dos discentes egressos de 

escolas públicas, com renda per capita familiar de até um salário-mínimo e meio (Decreto nº 

7.234/2010). Os programas são organizados conforme as seguintes modalidades: acesso 

universal - programas de acolhimento e acompanhamento social, psicológico e pedagógico; 

programas preventivos e de promoção à saúde e qualidade de vida; programa de incentivo às 

atividades esportivas, de lazer e culturais; seguro escolar; programa de Incentivo ao 

desempenho escolar e acadêmico – Monitoria; programa de incentivo ao desempenho escolar e 

acadêmico - participação em eventos técnico-científcos e de formação política estudantil; 

Programa de Apoio aos Estudantes com Deficiências e/ou Necessidades Educacionais 

Específicas. Incentivo à Permanência: auxílios moradia, transporte, alimentação, creche, 

permanência e residência estudantil. 

4.10.3 Organização Estudantil 

 A Política de Assistência Estudantil do IFMT fomenta a participação dos estudantes na 

condução dos programas e ações locais ao garantir a representação discente nas instâncias de 

assessoramento para execução da assistência estudantil. Isso ocorre por intermédio das 

Comissões Central (Reitoria) e local (Campus) de Assistência Estudantil, previstas como 

instâncias de assessoria da gestão pelas Resoluções CONSUP nº 094/2017 e nº 095/2017. O 

IFMT apoia também a organização autônoma dos estudantes, a partir das instâncias como os 

Grêmios Estudantis, Centros Acadêmicos e Diretórios Centrais dos Estudantes. Esses espaços 

devem ser regidos por Estatutos próprios, elaborados e aprovados pelos estudantes em 

assembleias, na forma da Lei nº 7.398, de 4 de novembro de 1985 que ampara a organização 

dos estudantes secundaristas e, demais normativas e orientações regulamentadas pela União 

Nacional dos Estudantes (UNE), entidade que representa o segmento universitário. 
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4.10.4 Permanência e êxito dos estudantes do IFMT 

 O IFMT, entendendo a educação como um direito constitucional do cidadão brasileiro, 

busca não apenas garantir o acesso do estudante à instituição, como sua permanência e êxito na 

mesma, concluindo as etapas de ensino às quais se propõem a fazer, considerando que, o êxito 

ou o fracasso do estudante tem influência significativa na vida em sociedade, pois a escola é 

etapa importante do desenvolvimento humano. Compreende-se que para que o estudante 

permaneça na instituição, são necessários programas e projetos que organizem as ações 

buscando esta permanência com êxito. 

 Com este intuito, o IFMT designou, já em 2015, a Comissão de Elaboração do Plano de 

Permanência e Êxito dos Estudantes do IFMT, a qual como uma das suas primeiras iniciativas 

foi a solicitação de designação de Comissão Local de Permanência e Êxito em cada Campus 

deste Instituto. As comissões Central e locais, em colaboração, levantaram as principais causas 

que levam o estudante do IFMT a evadir, a ficar retido e os principais fatores que fazem com 

que o estudante permaneça nesta instituição. 

 A partir deste estudo foi elaborado um banco de dados com propostas de atividades e 

projetos que podem ser desenvolvidos objetivando a permanência do estudante no IFMT. Esta 

ampla pesquisa de causas, fatores e possibilidades deu origem ao Plano Estratégico de 

Permanência e Êxito dos Estudantes do IFMT – PEIAPEE/IFMT, que foi aprovado através da 

Resolução CONSUP nº 109 de 18/10/2017. Assim, cada comissão local, com a atualização dos 

dados citados acima, realizará uma análise geral do desenvolvimento das atividades previstas e 

seus resultados, identificando potencialidades/fragilidades. Esses dados poderão subsidiar a 

tomada de decisão no sentido de atualização do Plano de Permanência e Êxito do Campus. 

4.10.5 Nivelamento 

 O nivelamento no IFMT tem como objetivo atender e preencher possíveis lacunas na 

formação que antecede o ensino superior, para que o acadêmico ingressante possa relembrar 

conteúdos importantes e indispensáveis à sua formação. Proporciona aos acadêmicos, por meio 

de estudos e de atividades, rememorar conteúdos já aprendidos ou ainda, a apreensão de 

conteúdos superficialmente trabalhados no Ensino Médio. Muitos docentes do nível superior, 

constatam em alguns acadêmicos a carência de organização do pensamento, de sistematização 

das ideias, sobretudo na produção de textos, com erros gramaticais e ortográficos básicos ou 

ainda, lacunas no raciocínio matemático, falta de conhecimento básico de informática, 

desconhecimento da modalidade EAD, fato este que, não sendo sanado, poderá prejudicar o 

sucesso acadêmico. Por esta razão, o Nivelamento tem como propósito fornecer ferramentas 

aos ingressantes oportunizando que estes se sintam partícipes do meio acadêmico ao 

perceberem que o IFMT está envolvido com sua caminhada acadêmica e no seu sucesso dentro 

do curso escolhido, propiciando um melhor aproveitamento do curso, desenvolvendo diferentes 

habilidades e, consequentemente minimizando os níveis de evasão e insucesso acadêmico. 
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4.10.6 Atendimento às pessoas com necessidades educacionais específicas 

 O IFMT, considerando a importância de assegurar aos portadores de deficiência física 

e sensorial, condições básicas de acesso ao ensino superior, de mobilidade e de utilização de 

equipamentos e instalações, adota como referência a Norma Brasileira Nº 9.050, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, que trata da Acessibilidade de Pessoas Portadoras de 

Deficiências e Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos Urbanos e o Plano de Promoção 

e garantia de acessibilidade do IFMT. 

 Em atendimento ao prescrito no Regulamento dos Cursos de Graduação do Instituto 

Federal de Mato Gross, Resolução Consup/IFMT nº 043/2013, o Núcleo de Atendimento às 

Pessoas com Necessidades Específica (NAPNE) tem por objetivo principal criar na instituição 

a cultura da “educação para a convivência”, aceitação da diversidade e, principalmente, buscar 

a quebra das barreiras arquitetônicas, educacionais, de comunicação e atitudinais, bem como as 

especificidades e peculiaridades de cada deficiência e altas habilidades, buscando a reflexão 

sobre o papel do professor e da instituição numa prática pedagógica inclusiva. 

 O NAPNE busca promover a inclusão de pessoas com necessidades específicas no 

Campus, contribuindo para o seu acesso na instituição, permanência e conclusão com êxito do 

curso ofertado, por meio da promoção de ações adequadas para a inserção dos diferentes grupos 

de pessoas excluídas e marginalizadas no âmbito do IFMT. 

 Nesse sentido, os objetivos do NAPNE são: 

a) sensibilizar a comunidade escolar para a convivência com a diversidade e a promoção 

da acessibilidade física, pedagógica, atitudinal e comunicativa;  

b) identificar e atender as pessoas com necessidades específicas do IFMT; 

c) conhecer, na comunidade externa, as pessoas com necessidades específicas; 

d) promover a inclusão de pessoas com necessidades específicas no IFMT e no mundo do 

trabalho; 

e) estabelecer parcerias com instituições, órgãos representativos e de atendimento às 

pessoas com necessidades específicas; 

f) acompanhar a aplicação da legislação vigente relativa aos direitos das pessoas com 

necessidades específicas. 

 Os serviços prestados pelo NAPNE são: 

a) apoio psicopedagógico especializado para estudantes com deficiência e/ou necessidades 

específicas; 

b) realização de oficinas e rodas de conversa sobre necessidades específicas; 

c) oferta anual de oficina de LIBRAS para iniciantes; 

d) avaliação para a concessão de armários de forma emergencial, mediante a apresentação 

de laudo médico; 

e) promoção, articulada com a Coordenação de Políticas de Apoio ao Estudante (CPAE) e 

demais setores do Campus, de palestras, seminários e demais ações informativas e 

intervencionais sobre necessidades específicas e inclusão. 
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4.10.7 Orientação sobre a inclusão de alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 

 Em consonância com o NAPNE foram elaboradas as seguintes orientações, parte 

fundamental dos Projetos Pedagógicos de Cursos, garantindo-se o que determina a legislação 

em vigor - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB-9394/96), a Lei nº 

13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência), a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política 

Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA); 

Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a educação especial e o 

atendimento educacional especializado, Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, que institui 

as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado, o Decreto Nº 5.626, 

de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe 

sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e, as quais devem ser observadas por todos os 

envolvidos no processo educativo. 

 A discussão sobre autismo e as políticas públicas de assistência ao indivíduo e até 

mesmo a família não é de hoje, sendo esse, um tema que vem sempre (re)surgindo de diferentes 

formas e contextos como reivindicações de pais e familiares da pessoa com TEA, profissionais 

das áreas afins, discentes, agentes e até mesmo os próprios autistas. Está pluralidade de áreas 

permite a troca de perspectivas a respeito dos tratamentos e políticas que envolvem tais 

usuários. 

 Diante disso, os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, pessoa com Transtorno do Espectro Autista que ingressarem no 

Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica serão acompanhados pelo NAPNE. Com apoio 

dos setores de Assistência Estudantil e Pedagógico, docentes, familiares e demais integrantes 

da comunidade escolar, realizarão uma primeira avaliação dos mesmos, encaminhando-os, se 

necessários, a outros profissionais da área da saúde, bem como, acompanhando-os em seu 

processo educativo, a fim de garantir a permanência e a conclusão do curso com êxito e, dentro 

de suas limitações, auxiliar sua inserção no mercado de trabalho, sobretudo assegurar o 

cumprimento da legislação nacional e das Políticas de Inclusão do IFMT. 

 A inserção da Língua Brasileira de Sinas (Libras), é incluída neste PPC com disciplina 

curricular optativa, conforme parágrafo segundo do Art. 3º do Decreto nº 5.626, de 22 de 

dezembro de 2005. Conforme o Art.4º do decreto, o professor responsável pelo ensino de Libras 

deverá ter a formação em curso de graduação de licenciatura plena em Letras. 

4.10.8 Políticas de ingresso 

 A maior preocupação das políticas de atendimento aos discentes é a inclusão, sendo está 

entendida como viver a experiência da diferença, que tem como premissa, a não discriminação 

de estudantes devido a sua classe social, deficiência, cor, orientação sexual, estado nutricional, 

e/ou qualquer outra característica da pessoa. O IFMT busca aprimoramento constante e a 

qualificação contínua da execução dos concursos vestibulares e processos seletivos, para além 
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do aprimoramento da aplicação das provas, buscando garantir o atendimento adequado aos 

candidatos com necessidades específicas.  

 Para tanto todo o processo é realizado no âmbito do IFMT, sendo que as inscrições no 

vestibular e processo seletivo são abertas em Edital, publicado pela Diretoria de Política de 

Ingresso e no qual constam as normas que regem os certames, as respectivas vagas, os prazos 

de inscrição, a documentação exigida para a inscrição, à relação e datas das provas, os critérios 

de classificação e demais informações úteis. 

4.10.9 Planos de melhoria do curso 

 O curso de Engenharia Elétrica contará com o Núcleo Docente Estruturante (NDE), 

composto por 7 (sete) docentes e o Colegiado de Curso, composto por todos os docentes que 

ministram aulas no curso. Atualmente o Departamento de Eletroeletrônica possui docentes das 

áreas de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia Civil. O NDE entende que o 

PPC deverá passar por diversas revisões, tantas forem necessárias, para que o curso possa 

atender as demandas de mercado, sem perder as peculiaridades do curso baseados nos 

Princípios Norteadores das Engenharias nos Institutos Federais. 

 A infraestrutura dos laboratórios o Departamento de Eletroeletrônica foi atualizada a 

partir de 2010. O Departamento de Eletroeletrônica dispõe de diversos laboratório e, para 

melhorar a eficiência desses laboratórios, foram estabelecidos professores tutores de 

laboratórios. Esses professores tutores têm a atribuição de acompanhar e comunicar com os 

docentes que utilizam os laboratórios de forma sistemática, planejando o seu desenvolvimento 

e avaliando a sua eficiência de modo a resolver problemas que possam ocorrer e verificando as 

necessidades de cada laboratório, com o objetivo de realizar, por exemplo, aquisição de 

equipamentos, melhorias de infraestrutura predial entre outros aspectos particulares de cada 

laboratório. 

 O Departamento de Eletroeletrônica tem por política a busca contínua do 

aperfeiçoamento de suas atividades acadêmicas de ensino, de pesquisa e da extensão na área de 

Engenharia. Um dos primeiros aperfeiçoamentos das atividades acadêmicas se deu com a 

implantação do Semana de Automação. Em seguida, esta atividade foi substituída pela 

Maratona de Robótica. Atualmente, percebe-se a necessidade de implantar a Semana de 

Engenharia, a partir do aprendizado dessas atividades já existente. Não se pretende extinguir 

uma em detrimento de outra, mas incorporá-las à nova atividade, que tem por objetivo envolver 

todas as engenharias do Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva. 

 O Departamento de Eletroeletrônica busca desenvolver ações voltadas para o aumento 

da convivência entre discentes, docentes e funcionários com a implantação de áreas de vivência 

de discentes, docentes e funcionários; implementação de mecanismos que facilitem o livre 

diálogo e fomentar o oferecimento de oficinas criativas envolvendo discentes e docentes. 

 O Departamento de Eletroeletrônica juntamente com a Diretoria de Relações 

Empresariais e Comunitárias buscará o relacionamento entre o IFMT Campus Cuiabá - Cel. 

Octayde Jorge da Silva com as Empresas. Implementar mecanismos institucionais de 
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divulgação do curso e atividades de extensão e a fomentação de atividades de serviços 

comunitários. 

 O curso implantará a partir do segundo semestre alunos monitores das disciplinas do 

semestre anterior que ocorreu maior número de retenção e/ou a pedido dos alunos para alguma 

disciplina específicas. 

 O curso juntamente com o Departamento de Eletroeletrônica organizará visita técnicas 

nos Arranjos Produtivos Locais (APLs). A união da teoria com a prática é essencial na formação 

profissional dos estudantes de engenharia. Antes mesmo de começarem um estágio, os alunos 

podem adquirir conhecimento realizando as visitas técnicas em empresas do seu futuro campo 

de atuação. Pensamos que as visitas monitoradas completam as experiências vivenciadas em 

sala de aula, pois permitem que os estudantes conheçam de perto o funcionamento das 

empresas, a prática do mercado de trabalho e ainda revisitem conceitos importantes da profissão 

e se relacionem com as aplicações tecnológicas. 

4.10.10 Articulação do curso para atender a curricularização da extensão 

estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação. 

 Em 2014, o Congresso Federal sancionou o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei n° 

13.005/2014, com a finalidade de direcionar esforços e investimentos para a melhoria da 

qualidade da educação no país. Com força de lei, o PNE estabelece 20 metas a serem atingidas 

até 2024. Sendo que os principais desafios do plano estão relacionados à evolução dos 

indicadores de alfabetização e inclusão, à formação continuada dos professores e à expansão 

do ensino profissionalizante para adolescentes e adultos. 

 Um grupo de metas refere-se ao ensino superior, que, em geral, é de responsabilidade 

dos governos federal e estaduais. Seus sistemas abrigam a maior parte das instituições que 

atuam nesse nível educacional, mas isso não significa descompromisso dos municípios. É no 

ensino superior que tanto os professores da educação básica quanto os demais profissionais que 

atuarão no município são formados, contribuindo para a geração de renda e desenvolvimento 

socioeconômico local. Por essas razões, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios 

devem participar da elaboração das metas sobre o ensino superior nos planos municipais e 

estaduais, vinculadas ao PNE. 

 A curricularização da extensão, ou creditação (curricular) da extensão, estratégia 

prevista no Plano Nacional de Educação (PNE), foi regulamentada pela Resolução nº 7 

MEC/CNE/CES, de 18 de dezembro de 2018. Entre outras aspectos, a Resolução estabelece:  

1. que as atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% (dez por cento) do total 

da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais deverão fazer 

parte da matriz curricular dos cursos; 

2. e instrui o INEP a considerar, para efeitos de autorização e reconhecimento de cursos, 

(i) o cumprimento dos 10% de carga horária mínima dedicada à extensão, (ii) a 

articulação entre atividades de extensão, ensino e pesquisa, (iii) os docentes 

responsáveis pela orientação das atividades de extensão nos cursos de graduação. 
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 Assim, no que tange a educação superior, em consonância com o plano de melhoria do 

curso, que versa o item 4.10 Políticas institucionais de atendimento aos discentes - Controle de 

retenção/evasão acadêmica deste PPC, o curso proposto se articulará com Departamento de 

Eletroeletrônica no qual está lotado e com os demais departamentos que oferecem as disciplinas 

para o curso, com o objetivo de atender as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação 

referente ao ensino superior. Para atender as metas do PNE, está em andamento no IFMT o 

processo de curricularização da extensão, o que significa incorporar atividades de extensão às 

matrizes curriculares dos cursos de graduação. Durante a construção desse Projeto Pedagógico 

de Curso, a comissão de estudo do IMFT para curricularização da extensão não tinha finalizado 

os trabalhos. Entretanto, a comissão designada para construção desse PPC apoiou-se em relatos 

de professores que utilizam a estratégia de fomentar a extensão como prática pedagógica e, para 

além dessa prática, como um instrumento de minimizar a evasão e a retenção. 

 A extensão é aberta à participação da população, não somente à comunidade interna ao 

IFMT, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. A extensão neste PPC será 

contextualizada utilizando também a proposta da curricularização da extensão da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) e Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) que são 

práticas já utilizadas no âmbito do IFMT. A curricularização da extensão será baseada nas 

Atividades Curriculares de Extensão (ACE), ou seja, no conjunto de disciplinas que comporão 

o núcleo da extensão. As atividades deverão estar vinculadas às ações de extensão 

extracurriculares institucionalizadas na Pró-reitora de Extensão (Programas e ou Projetos), em 

conformidade com os trâmites ordinários previstos pelas normatizações do IFMT.  

 Antes de apresentar em que situações e como os cursos podem utilizá-las, ressalta-se 

que há dois princípios a serem considerados para proceder à curricularização: 

1. Atendimento à Resolução CNE/CES No 07/2018 Art. 7º. São consideradas atividades 

de extensão as intervenções que envolvam diretamente as comunidades externas às 

instituições de ensino superior e que estejam vinculadas à formação do estudante e 

conforme normas institucionais próprias; 

2. A atividade de extensão que pode ser curricularizada é aquela na qual o aluno é o agente 

da atividade. Sendo assim, não pode ser curricularizada uma atividade na qual o aluno 

é um ouvinte. 

 Neste contexto, a extensão dar-se-á da seguinte forma: 

i) através de atividades nas Atividades Curriculares de Extensão - ACEs, devendo ser 

sistematizadas e executadas nas formas de Programas e/ou Projetos envolvendo, 

necessariamente, a coordenação de um professor, discentes da graduação e 

comunidade externa; 

ii) da sua creditação, ou seja, que consiste na especificação de créditos nos currículos 

dos cursos de graduação, no mínimo 10% (dez por cento) da carga horária total do 

curso, para serem realizadas pelos discentes, como atividades de extensão, nas 

denominadas ACEs, o discente terá creditado o conjunto de ACE cursadas com 

referência aos projetos que a originaram; 
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iii) da definição de um conjunto de ACE; 

iv) da definição em quais períodos serão ofertadas as ACEs (essa orientação é de 

natureza organizacional, no entanto, a exemplo das disciplinas optativas, a oferta é 

flexível e pode ocorrer em quaisquer períodos); 

v) as ACEs são atividades curriculares de natureza flexível e renovável na definição de 

temáticas vinculadas aos Programas e ou Projetos de Extensão; 

vi) da utilização de 360 horas de extensão e os conteúdos das ACEs têm natureza 

teórico-prático-reflexivo com perspectiva didático-pedagógica interdisciplinar e 

transdisciplinar, desenvolvidos na relação dialógica com grupos comunitários e 

sociedade em geral. 

 Para fins de curricularização, o curso estabelece neste Projeto Pedagógico a maneira 

como os alunos deverão realizar as atividades de extensão, dentre as seguintes possibilidades: 

a) ações de extensão incorporadas às unidades curriculares, ou seja, incorporadas a 

disciplinas, que passarão a dedicar parte ou toda a carga horária a tais atividades; 

b) ações de extensão registradas no SUAP (projetos, cursos ou eventos), que deverão ser 

certificadas e validadas, conforme critérios estabelecidos no PPC, para creditação das 

horas ao aluno; 

c) composição dos itens anteriores, ou seja, o PPC pode estabelecer que algumas horas 

deverão ser cumpridas em tais e quais disciplinas e o restante em ações registradas no 

SUAP; 

d) as ações de extensão, seja na forma de disciplinas ou ações registradas no SUAP, para 

que sejam reconhecidas pelos Colegiados de Curso como atividades de extensão 

curricularizáveis, deverão desempenhar um papel formativo para o aluno e envolver a 

comunidade externa ao IFMT, nas formas especificadas no PPC. 

 

 As práticas acadêmicas de extensão devem estar vinculadas a um ou mais cursos de 

graduação e/ou pós-graduação e são reconhecidas como um conjunto de ações articuladas em 

torno de questões sociais que propiciam aos alunos vivência e experimentação e levam à 

construção de competências de modo interprofissional e interdisciplinar. 

 Semestralmente o NDE juntamente com o Colegiado de Curso de Engenharia Elétrica 

se reunirá para articular as atividades extensão curricular que serão oportunizadas para os 

discentes de tal forma que ao final do ciclo do curso será creditado os 10% da carga horária. 

 Segue abaixo a Tabela 31 onde está demonstrada as disciplinas que comporão as ACEs, 

sendo que cada componente curricular será denominado por CCE e respectivo índice, partindo 

do pressuposto que são componentes curriculares de natureza flexível e renovável. 
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Tabela 31: Disciplinas que compõem as Atividades Curriculares de Extensão (ACE). 

Atividades Curriculares de 

Extensão – ACE 

Ação de extensão vinculada a 

Projetos/Programas 

Fundamentos de Matemática Oficina de ferramentas gráficas. E Planilhas Eletrônicas 

Desenho Técnico em Ambiente 

Computacional 

Curso de AutoCAD 

Curso de Inventor 

Homem, Cultura e Sociedade 

Projeto Áfricas – Semana da Consciência Negra 

Semana de Combate as Infecções Sexualmente 

Transmissíveis 

Probabilidade e Estatística Curso de Linguagem R 

Eletrônica I 
Curso de Simuladores de Circuitos Eletrônicos. 

Curso de Desenho de Placa de Circuito Impresso 

Eletrônica II 
Oficina de Confecção de PCB: Método Térmico, Tinta 

fotossensível e Dryfilm. 

Laboratório de Instalações Predial Curso de Instalações elétricas 

Metodologia Científica Oficina de Latex 

Microcontroladores 

Oficina de Arduino 

Curso de Plataforma Esp32 e Esp8266 

Curso de Microcontroladores PIC 

Controle de Sistemas Lineares Curso de Octave ou Scilab 

Projeto de Instalações Elétricas Industriais 
Curso de Comandos Elétricos 

Curso de CLP Básico 

Eletrônica de Potência 

Oficina de Parametrização de Conversores – Soft-

starter e Inversores 

Curso de Simulação de Circuitos de eletrônica de 

potência no software Psim 

Mercado de Energia 
Minicurso: O setor elétrico e a composição dos custos 

sistema. 

Projeto de Energias Renováveis I 

Semana da Engenharia Elétrica e Sustentabilidade 

Oficina de Levantamento de Potenciais de geração 

fotovoltaico 

Tópicos de Engenharia de Segurança 
Oficinade conscientização nos canteiros de obra à 

cerca das normas de segurança do trabalho. 

Qualidade da Energia Elétrica 
Projeto “Verificação da Qualidade de Energia nas 

Indústrias em Cuiabá” 

Projeto de Distribuição de Energia Elétrica 
Oficina de conscientização "Os prejuízos do "gato" na 

rede elétrica" 

Projeto de Energias Renováveis II 
Seminário em Geração Hidráulica com Visitação em 

Unidades Geradoras do Estado 

Redes Inteligentes Seminário “As novas tendências no setor elétrico” 

Geração Térmica e Bioenergias 
Oficina “Levantamento de potencial e Confecção de 

Biodigestores para população rural” 

Transmissão de Energia Elétrica 

Projeto comunitário: Aferição de Campos Magnéticos 

e Elétricos nas faixas de Servidão de linhas de 

transmissão em ambiente urbano. 
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 Vantagens da forma proposta da curricularização da extensão neste PPC: 

i. Não impacta o aumento de carga horária do curso, porque a vivência da extensão pelo 

discente ocorre durante as horas práticas da componente curricular; 

ii. Atinge um número maior de discentes ou a integralidade do corpo docente; 

iii. Não gera controle suplementar do curso por discente; 

iv. Consta no histórico escolar do aluno; 

v. Aumentar o registro de projeto de extensão no curso; 

vi. É flexível quanto aos programas e/ou projetos que podem atender a componente 

curricular. 

 De acordo com o Art. 8ª da Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, estabelece que 

as atividades extensionistas, segundo sua caracterização nos projetos políticos pedagógicos dos 

cursos, se inserem nas seguintes modalidades: 

I. programas; 

II. projetos; 

III. cursos e oficinas; 

IV. eventos; 

V. prestação de serviços. 

 

 No Parágrafo único do Art. 8ª, estabelece que, as modalidades, previstas incluem, além 

dos programas institucionais, eventualmente também as de natureza governamental, que 

atendam às políticas municipais, estaduais, distrital e nacional. 

 As práticas de extensão possibilitam aos alunos o exercício das competências 

desenvolvidas nos respectivos cursos que visem ao bem comum das pessoas para promover 

mudanças na sociedade e no IFMT. A extensão é um processo interdisciplinar, educativo, 

cultural, científico e político que busca promover mudanças na sociedade e na própria 

Instituição de Ensino Superior a partir de práticas colaborativas entre a instituição e sociedade. 

4.11 Certificados e Diplomas 

 Aos concluintes de todas as atividades indispensáveis à formação acadêmica e 

profissional será outorgado o grau Bacharel em Engenharia Elétrica, em cerimônia 

especificamente destinada para tal fim, pelo Reitor do IFMT ou pessoa legalmente habilitada 

para a outorga. 

 O diploma expressará o título obtido, permitindo o progresso acadêmico e a 

possibilidade de atuar profissionalmente de acordo com as leis profissionais e normativas 

específicas. O diploma somente será expedido após cerimônia de colação de grau nos prazos 

determinados pela instituição. 

 Fará jus ao diploma o discente que: 

i. estiver aprovado em todas as disciplinas; 

ii. comprovar a realização das atividades complementares; 
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iii. comprovar a realização do estágio supervisionado obrigatório; 

iv. estar com situação regular em relação ao ENADE; 

v. documento comprobatório da realização Trabalho de Conclusão de Curso. 

4.12 Gestão acadêmico-administrativa do curso 

 A gestão acadêmico-administrativa do curso de Engenharia Elétrica é orientada para 

alcançar objetivos que estão contidos no Projeto Pedagógico Institucional (PPI), no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), em estreita 

parceria com o corpo docente do Colegiado de Curso, a fim de subsidiar e apoiar o seu 

desempenho, visando o alinhamento das estratégias e políticas organizacionais da área 

acadêmico-administrativa da instituição de ensino, com a comunidade interna e a sociedade em 

geral. Dessa maneira, a Coordenação de Curso assume a responsabilidade pela gestão e pela 

qualidade intrínseca do curso, no mais amplo sentido. A responsabilidade atribuída aos 

coordenadores de cursos de graduação, abrange de início os aspectos pedagógicos contudo, por 

se tratar de gestão, são também incorporados os aspectos administrativos e políticos. 

4.12.1 Coordenação de Curso 

 O ensino superior brasileiro tem passado por diversas atualizações, que envolvem os 

métodos de ensino-aprendizagem, o perfil dos alunos e as demandas da sociedade e do mercado 

de trabalho. A educação superior deixou de ser vista apenas como instrumento técnico para a 

capacitação para o trabalho, e passa a exercer também um papel de contribuição social, cultural 

e de crescimento pessoal. Nesse sentido, as instituições de ensino superior tiveram de rever seus 

modelos de ensino-aprendizagem e buscar adequação ao novo contexto, principalmente no que 

diz respeito à gestão educacional e aos elementos que participam desse processo. Entre esses 

participantes, podemos destacar o papel do Coordenador de Curso como um dos elementos 

centrais para a melhoria do ensino superior e o enfrentamento dos desafios atuais da gestão 

educacional. 

 O profissional que se torna coordenador de curso deve ser um líder reconhecido na área 

pelos seus pares coordenadores, pelos professores e pelos alunos. É importante que ele seja 

referência em sua área. Ele possui também um papel motivacional para professores e alunos, 

por meio de uma atitude estimuladora, proativa, participativa e articuladora. É a pessoa que 

estimula os docentes e discentes a crescerem e melhorarem, e comemora as vitórias do curso 

junto a eles. 

 O coordenador de curso é também o responsável pela supervisão das instalações físicas, 

os laboratórios e os equipamentos utilizados no curso. Instalações adequadas às demandas do 

curso e de qualidade são elementos essenciais para a uma educação de excelência e contribuem 

para aumentar a satisfação dos alunos e dos professores. É claro que não é o próprio 

coordenador que fará a verificação direta das instalações e dos equipamentos, mas ele deve 

delegar essas tarefas, garantindo que tudo está em boas condições de uso. Esse processo garante, 

ainda, que os espaços e equipamentos sejam utilizados corretamente, de forma a evitar 

desperdícios ou mau uso. Outra atribuição gerencial do coordenador é a de indicar a necessidade 
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de aquisição de livros, assinatura de periódicos e compra de materiais especiais, de acordo com 

os conteúdos ministrados e as particularidades do curso, a partir do plano didático de ensino de 

cada disciplina. 

 As funções institucionais do coordenador têm relação com o sucesso e a qualidade do 

curso. O coordenador tem uma responsabilidade coletiva, junto aos alunos e professores, de 

obtenção de boas notas no Exame Nacional Desempenho dos Estudantes (Enade). A partir do 

desempenho na prova, é possível apontar necessidades de modificações no Projeto Pedagógico 

do Curso. 

 O Coordenador de Curso assume a função de um gerente de negócios, pois lida com 

questões de visibilidade e divulgação do curso, sempre em busca de excelência e sucesso. É ele 

quem faz a ligação entre os envolvidos no processo educacional (professores, alunos e gestores) 

e a sociedade em geral 

 De forma resumida o Coordenador de Curso tem as seguintes atribuições: 

1) Cumprir e executar as normas estabelecidas pela instituição; 

2) Reunião periódico com o Núcleo Docente Estruturante para revisão do Projeto 

Pedagógico de Curso; 

3) Aprovar os planos de curso de cada disciplina; 

4) Reunir com o Colegiado de Curso e com os discentes para apresentar o curso, bem como 

informar e orientar os discentes quanto ao regulamento do curso; 

5) Estabelecer mecanismos adequado de orientação acadêmica aos discentes do curso; 

6) Elaborar, acompanhar e verificar a execução do calendário escolar, junto à secretaria 

acadêmica, em cada semestre letivo; 

7) Verificar o cumprimento do plano de curso, conteúdo programático e da carga horária 

das disciplinas do curso, através dos diários de classe; 

8) Orientar, supervisionar e coordenar o planejamento e a execução dos trabalhos de 

conclusão de curso, estágio supervisionado e atividades complementares juntamente 

com os docente encarregados da orientação dos discentes. 

4.12.2 Colegiado de Curso 

 Conforme descrito na Organização Didática vigente no IFMT, Resolução Nº104, de 15 

de dezembro de 2014, o Colegiado de Curso é o órgão responsável pela coordenação didática 

dos componentes curriculares constituintes do projeto pedagógico do curso, devendo ser 

formado por docentes, representante dos discentes e técnicos administrativos. O Colegiado de 

Curso é órgão de função normativa, deliberativa e de planejamento acadêmico do Ensino 

Superior, com composição, competências e funcionamento definidos e disciplinados em 

Regimento Interno Específico do Colegiado. O Colegiado de Curso é composto por todos os 

docentes que ministram aulas no curso de Engenharia Elétrica. O Colegiado reúne-se 

ordinariamente duas vezes por semestre e extraordinariamente, sempre que for convocado por 

seu presidente. 
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 O presidente do Colegiado de Curso é o Prof. Dr. Walterley Araujo Moura o qual foi 

nomeado por Portaria para exercer a função de Coordenador de Curso para o processo inicial 

da implantação do curso de Engenharia Elétrica no IFMT – Campus Cuiabá - Cel. Octayde 

Jorge da Silva. O Prof. Walterley possui graduação em Engenharia Elétrica (1990) pela 

Universidade Federal de Mato Grosso e possui doutorado na área de Física Aplicada pela 

Universidade de São Paulo. É docente titular e trabalha na área Eficiência Energética e 

Materiais. 

 Além de competências administrativas, o Coordenador de Curso assume competências 

didáticas, cabendo-lhe, além de zelar pelo cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo 

Projeto Pedagógico de Curso e pelo cumprimento de Plano de Ensino, a definição de horários 

e atendimento aos discentes, orientando-os desde a realização da matricula até a seleção de 

atividades curriculares, ao longo de todo o processo de formação. 

4.12.3 Núcleo Docente Estruturante 

 O Núcleo Docente Estruturante (NDE) contribui na gestão pedagógica do curso de 

Engenharia Elétrica. O NDE, cujo conceito é definido pela Portaria nº 147, de 02 de fevereiro 

de 2007, do MEC, é caracterizado por ser responsável pela formulação do projeto pedagógico 

do curso - PPC, sua implementação e desenvolvimento, composto por docente: a) com titulação 

em nível de pós-graduação; b) contratados em regime de trabalho que assegure 

preferencialmente dedicação exclusiva ao curso; e c) com experiência docente. Além das 

funções descritas na portaria nº 147/2007, o Parecer CONAES nº. 4, de 17 de junho de 2010, 

destaca as seguintes atribuições do Núcleo Docente Estruturante (NDE): 

i. Contribuir para a consolidação do perfil profissional pretendido do egresso do Curso; 

ii. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino 

constantes no currículo; 

iii. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 

oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas 

com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso; 

iv. Além de zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

Engenharia 

 O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Engenharia Elétrica é nomeado por 

portaria emitida pela direção do Campus, sendo composto por docente que atuam nos núcleos 

básico, profissionalizante e específico. Todos os docentes do NDE possuem pós-graduação e 

experiência em docência no ensino superior. 

4.12.4 Docente Responsável pelas Atividades Complementares 

 As Atividades Complementares, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

ensino Superior são atividades extracurriculares obrigatórias para a integralização do currículo 

dos cursos da educação superior e têm por finalidade orientar e estimular práticas permanentes 

e contextualizadas para atualização profissional do discente com foco na relação entre a teoria 

e a prática, de modo a potencializar a qualidade da ação educativa. 
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 São consideradas como Atividades Complementares as experiências adquiridas pelos 

educandos durante o curso em espaços educacionais diversos, utilizando as diferentes 

tecnologias, o campo científico e o campo da vivência social. 

 As Atividades Complementares poderão ser realizadas pelos discentes a partir do 

primeiro período e serão organizadas em três categorias com carga horária total definida pelo 

Portaria Nº 382, de 18 de dezembro de 2013, que aprova a proposta de revisão ao regulamento 

das Atividades Complementares. 

 A responsabilidade de supervisão de Atividades Complementares é uma atribuição de 

caráter pedagógico, a ser exercida pela Coordenação de Curso e Coordenação Pedagógica. 

Conforme Art. 22 da resolução supracitada: 

§ 1º É de responsabilidade do discente a entrega dos comprovantes das Atividades 

Complementares na Secretaria do Departamento de Área de forma organizada por 

categoria. 

§ 2º A entrega dos documentos que comprovam a realização das Atividades 

Complementares deverá ser realizada a partir do semestre que antecede a conclusão 

de curso do discente. 

§ 3º O Sistema Acadêmico deve ser compatibilizado com esta normativa. 

§ 4º A carga horária, total ou parcial, das Atividades Complementares apresentadas 

pelos discentes deverá ser computada no Sistema Acadêmico apenas por categorias. 

4.12.5 Docente responsável pelo Trabalho de Conclusão de Curso 

 Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, refere-se à atividade acadêmica obrigatória 

que sistematiza o conhecimento sobre um objeto de estudo relacionado ao curso. O TCC deve 

ser desenvolvido sob orientação e avaliação docente, em forma de monografia, estudo 

científico, estudo de caso, conforme os critérios estabelecidos no Projeto Pedagógico do Curso 

e em resolução específica. Compete ao Colegiado de Curso definir as normas e os instrumentos 

de acompanhamento e de cumprimento do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 O docente orientador de TCC será considerado o docente responsável e deverá seguir 

as normas estabelecidas na Seção XI da Organização Didática vigente neste IFMT. 

4.12.6 Docente responsável pelo Estágio Supervisionado 

 De acordo com a Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008, considera-se o estágio 

como ato educativo escolar supervisionado que visa à preparação produtiva de discentes que 

estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 

profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, 

na modalidade profissional da educação de jovens e adultos para o mundo do trabalho. 

 Como instrumento de integração, o Estágio Curricular constitui-se numa atividade 

centrada no homem como ser ativo e capaz de fazer a articulação entre a teoria e a prática, entre 

o saber e o fazer. É também uma atividade de relacionamento humano comprometida com os 
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aspectos afetivos, sociais, econômicos e, sobretudo, político-cultural, porque requer 

consciência crítica da realidade e suas articulações 

 No curso de Engenharia Elétrica o Estágio Supervisionado é obrigatório. Cada discente 

que realizar o estágio supervisionado deverá ter um docente orientador e esse docente deverá 

seguir as orientações descritas na Organização Didática vigente neste IFMT. 

4.13 Corpo docentes 

 O corpo docente do IFMT, Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva é composto 

de docente que desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão. O ingresso do corpo 

docente é feito por meio de concurso público mediante a publicação de edital próprio e o regime 

de trabalho é de dedicação exclusiva prioritariamente 

 O curso Bacharelado em Engenharia Elétrica possui um conjunto de disciplinas que são 

ministradas por docente de diversos departamentos. Abaixo é apresentada as tabelas de docente 

do IFMT – Campus Cuiabá – Cel. Ocatyde Jorge da Silva que atuam e que poderão atuar no 

quadro docente do Curso, com o link dos seus respectivos currículos, tais como: nome do 

docente, formação e titulação, currículo Lattes, regime de trabalho e a experiência no 

magistério. 
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Tabela 32: Relação do corpo docente do curso de Engenharia Elétrica – Departamento de Eletroeletrônica. 

DEPARTAMENTO DE ELETROELETRÔNICA – DAE 

Nome do Servidor Formação Lattes 
Regime de 

Trabalho 

Ademar Borges da Silva Engenharia Elétrica http://lattes.cnpq.br/7315986453601170 20 horas 

Ana Cláudia Azevedo Engenharia Elétrica http://lattes.cnpq.br/4078710180957955 DE 

Alberto Willian Mascarenhas Engenharia Elétrica http://lattes.cnpq.br/9143220088970775 DE 

André Luiz Amorim da Fonseca Engenharia Elétrica http://lattes.cnpq.br/2114469749918131 DE 

Armindo de Arruda Campos Neto Engenharia Civil http://lattes.cnpq.br/4868719889635664 DE 

Bernanci Pedroso de Almeida Engenharia Elétrica http://lattes.cnpq.br/4780964533853182 DE 

Cristovam Albano da Silva Junior Engenharia Elétrica http://lattes.cnpq.br/8529215202955034 DE 

Edilson Alfredo da Silva Engenharia Elétrica http://lattes.cnpq.br/6999128536031521 DE 

Elzio Metello Engenharia Elétrica http://lattes.cnpq.br/4408475978320836 DE 

Ernany Paranaguá da Silva Engenharia Elétrica http://lattes.cnpq.br/8439597406332919 DE 

Eudinei de Oliveira Silva Engenharia Elétrica http://lattes.cnpq.br/4559830044400226 DE 

Fabiano João Leôncio de Pádua Engenharia Elétrica http://lattes.cnpq.br/2807306679445807 DE 

João Antônio Lira Engenharia Elétrica http://lattes.cnpq.br/8576605630878995 DE 

Luciana Oliveira da Silva Lima Engenharia Elétrica http://lattes.cnpq.br/8375202999711616 DE 

Luis Alselmo da Silva Engenharia Elétrica http://lattes.cnpq.br/3490352495799816 DE 

Marco Antonio Amaral de Castro Pinto Engenharia Elétrica http://lattes.cnpq.br/9115382632825980 20 horas 

Marcos Vinicius Santiago Silva Engenharia Elétrica http://lattes.cnpq.br/5436617205664324 DE 

Mario Anderson de Oliveira Engenharia Elétrica http://lattes.cnpq.br/8788678110938147 DE 

Marcelo Ferreira de Arruda Engenharia Elétrica http://lattes.cnpq.br/2054444343983425 DE 

Paulo Cézar Lenço Engenharia Mecânica http://lattes.cnpq.br/9970611218997469 DE 

Robson Rogério Dutra Pereira Engenharia Elétrica http://lattes.cnpq.br/4037337388620998 DE 

Rodrigo Santos Junges Engenharia Elétrica http://lattes.cnpq.br/7755832361498705 DE 

Ronan Marcelo Martins Engenharia Elétrica http://lattes.cnpq.br/9294321476867264 DE 

Ruan Carlos Ramos da Silva Engenheiro Eletricista http://lattes.cnpq.br/1368663777306478 DE 

Saulo Augusto Ribeiro Piereti Engenharia Elétrica http://lattes.cnpq.br/2141158868960971 DE 

Tony Inácio da Silva Engenharia Elétrica http://lattes.cnpq.br/0547939222675672 DE 

Walterley Araujo Moura Engenharia Elétrica http://lattes.cnpq.br/0833660378500085 DE 
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Tabela 33: Relação do corpo docente do curso de Engenharia Elétrica – Departamento de Informática. 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA - DAI 

Nome do Servidor Formação Lattes 
Regime de 

Trabalho 

Clodoaldo Nunes Ciência da Computação http://lattes.cnpq.br/7553637577422780 DE 

Alberto Sales e Silva Ciência da Computação http://lattes.cnpq.br/9839979354201616 DE 

Evandro Cesar Freiberger Ciência da Computação http://lattes.cnpq.br/4160420575271589 DE 

Juliana Fonseca Antunes Ciência da Computação http://lattes.cnpq.br/4647018321645827 DE 

Juliana Saragiotto Silva Ciência da Computação http://lattes.cnpq.br/1572277575298913 40 horas 

Rui de Oliveira Engenharia Elétrica http://lattes.cnpq.br/4757935695805250 DE 

Valtemir Emerêncio do Nascimento Engenharia Elétrica http://lattes.cnpq.br/2536472499734102 DE 

 

Tabela 34: Relação do corpo docente do curso de Engenharia Elétrica - Departamento da Base Comum. 

DEPARTAMENTO DE BASE COMUM - DABC 

Nome do Servidor Formação Lattes 
Regime de 

Trabalho 

Adauto Nunes da Cunha Matemática http://lattes.cnpq.br/3444214224515337 DE 

Claudia Joseph Nehme Química http://lattes.cnpq.br/0500042451170531 DE 

Cristiano Rocha da Cunha Física http://lattes.cnpq.br/9385285640138196 DE 

Lucio Ângelo Vidal Física http://lattes.cnpq.br/2940018176876056 DE 

Marcos José Gonçalves Matemática http://lattes.cnpq.br/9414747288114730 DE 

Marcos Paulo Souza da Silva Matemática http://lattes.cnpq.br/5855751902155585 DE 

Sandro Aparecido Lima dos Santos Ciências Sociais http://lattes.cnpq.br/8773348863628289 DE 

Simone Raquel Caldeira Moreira da Silva Biologia http://lattes.cnpq.br/8630473483450272 DE 

Sueli Correia Lemes Valezi Letras http://lattes.cnpq.br/4996811597593600 DE 

Willian de Souza Pereira Matemática http://lattes.cnpq.br/2033485364999863 DE 
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4.16 Administrativo do Departamento de Eletroeletrônica 

 O DAEE possui servidores Técnico/Administrativos que executam atividades 

administrativas e de apoio ao ensino, conforme mostra a Tabela 35. 

Tabela 35: Relação de pessoal administrativo do Departamento de Eletroeletrônica. 

Nome do Servidor Função Regime de Trabalho 

Evilázio Ferreira Lopes Júnior Coordenação Geral 40 

Vânia Cecília da Luz Cezarino Técnica em Assunto Educacionais 30 

Glauber Botelho da Cruz Técnico Administrativo 30 

Edivaldo Amaral Gonçalves Jr. Técnico de Laboratório 30 

José Manoel Espiridião Vaz Curvo Técnico de Laboratório 30 

4.17 Docentes que compõem o Núcleo Docente Estruturante 

 O Núcleo Docente é constituído pelos seguintes membros: 

 Profª. Ana Cláudia Azevedo – DAEE 

 Profª. Claudete Galvão de Alencar Pedroso - DAEE 

 Prof. Marcos Vinicius Santiago Silva - DAEE 

 Prof. Marcelo Ferreira de Arruda - DAEE 

 Prof. Saulo Augusto Ribeiro Piereti - DAEE 

 Prof. Ruan Carlos Ramos da Silava - DAEE  

 Prof. Walterley Araujo Moura – DAEE (Presidente) 
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Capítulo 5 

5.1 Instalações Físicas e Equipamentos 

5.1.1 Infraestrutura física de salas 

 O IFMT-Cuiabá disponibiliza 39 salas de aulas para serem utilizadas pelosdiscentes dos 

cursos do Departamento de Eletroeletrônica. Os discentes do Departamento de Eletroeletrônica 

podem utilizar para estudo os seguintes ambientes: sala de estudos da Biblioteca; outras salas 

de aulas. Ainda são disponibilizados outros espaços os quais poderão ser utilizados para 

atividades do curso, tais como: 

 

• Sala de projeções com 80 lugares; 

• Ginásio de Esportes coberto; 

• Quadra poliesportiva coberta; 

• Parque Aquático. 

 

 Para as disciplinas da área específica, há uma sala de aula disponível para cada período 

que está sendo ofertado no semestre vigente. Para as disciplinas do núcleo comum, as salas de 

aula têm capacidade maior que o número de ingressantes no curso. 

5.1.2 Acesso dos Discentes aos Equipamentos de Informática 

 Os discentes têm acesso à internet no campus, via wireless. Na maioria da área do 

campus, a internet pode ser acessada. O portal acadêmico, onde o discente tem acesso às 

informações de matrícula, notas, horários, histórico escolar pode ser acessado em qualquer 

computador do IFMT ou particular. 

5.1.3 Registros Acadêmicos 

 O controle da vida acadêmica do discente é feito por um sistema computacional 

denominado de Q-Acadêmico desenvolvido pela empresa Qualidata Soluções em Informática. 

O sistema funciona em rede e tem acessos diferenciados para: coordenador, discente, docente, 

e servidores técnico-administrativos que ocupam cargos/funções específicas para gerenciarem 

o sistema. 

 Na Secretaria Geral de Documentação Escolar – SGDE do IFTMT – Campus Cuiabá - 

Cel. Octayde Jorge da Silva são arquivados os documentos indispensáveis ao controle da vida 

acadêmica do discente. Esses documentos pertencem ao arquivo permanente do IFMT. 

5.1.4 Laboratórios 

 O Departamento de Eletroeletrônica possui uma estrutura de laboratórios que em função 

de suas finalidades, composição e adequações, atenderão as diversas disciplinas previstas na 

grade curricular do curso. Todos os laboratórios do Departamento de Eletroeletrônica são 
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equipados com projetores de multimídia. A descrição dos laboratórios do DAE é apresentada a 

seguir. 

5.1.4.1 Laboratório de Física 

 Atende as disciplinas de Física Geral e Experimental I, Física Geral e Experimental II e 

Física Geral e Experimental III. 

5.1.4.2 Laboratório de Instalações Elétricas 

 Atende a disciplina de Instalações Elétrica Industriais e possui os seguintes 

equipamentos e ferramentas: 

• Ferramentas e acessórios para executar instalações elétricas prediais em baixa tensão; 

Bancada para ferramentas; multitestes, medidor de resistência de terra e de aterramento, 

disjuntores, relé térmico de sobrecarga, interruptor diferencial residual, bancada de 

instalação de lâmpadas fluorescente, vapor de mercúrio, vapor de sódio; quadro branco; 

quadro negro; aparelho de ar condicionado. 

5.1.4.3 Laboratório de Máquinas Elétricas e Transformadores 

 Atende a disciplina de Máquinas Elétricas e possui os seguintes equipamentos e 

ferramentas: 

• Duas Bancada didática para ensaios de maquinas elétricas contento (De Lorenzo): 

Estator DC; Estator AC; Rotor com comutador segmentado (DC); Transdutor de 

velocidade eletrônico; Rotor de laminas; Rotor de anel; Fonte de Alimentação ajustável 

(AC e DC), Painel de medição, cargas resistivas, cargas capacitivas, cargas indutivas. 

• Uma Bancada didática para ensaios de maquinas elétricas contento (Minipa) :Máquina 

Síncrona trifásica; Maquina DC e Maquina AC; Fonte de Alimentação ajustável (AC e 

DC), Painel de medição, cargas resistivas, cargas capacitivas, cargas indutivas. 

• Uma Bancada didática para ensaios de maquinas elétricas contento: Máquina AC, 

Máquina DC e Motor de Indução trifásico. 

• Duas Bancada didática para ensaios de maquinas elétricas contendo (DeLorenzo): 

Painel com inversor de frequência, Motor de indução trifásico, Dispositivo de frenagem 

eletrônica. 

• Uma Bancada didática para ensaios de maquinas elétricas contendo (Bit 9):Painel com 

inversor de frequência, Motor de indução trifásico, Dispositivo de frenagem eletrônica. 

• Um transformador de potência de 3KVA; Um transformador para ensaio didático de 

1KVA; Três bancadas para acionamentos de máquinas elétricas (DeLorenzo); Quatro 

Alicate Wattímetro (Minipa); Dois Multímetro digital (Minipa); Um tacômetro digital. 

Maquinas para mostruário: 

• Motor de corrente continua, motor síncrono, gerador síncrono, motor de indução 

trifásico. 

 

 

5.1.4.4 Laboratórios de Eletrônica Geral e Eletricidade Básica 
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 Atende a disciplina de Circuitos Elétricos I, Circuitos Elétricos II, Eletrônica Analógica 

I e Eletrônica Analógica II e possui os seguintes equipamentos e ferramentas: 

• Osciloscópios digitais, multitestes, gerador de funções, fontes de corrente contínua e 

corrente alternada; kits de eletrônica; quadro branco; aparelho de ar condicionado. 

5.1.4.5 Laboratório de Informática 

 Atende as disciplinas Circuitos Elétricos I, Circuitos Elétricos II, Eletrônica Analógica 

I e Eletrônica Analógica II e Instalações Elétricas Industriais e possui os seguintes 

equipamentos e ferramentas: 

• Computadores para realizar simulações de circuitos eletrônicos, desenho de projetos 

elétricos, desenho de projetos prediais; quadro branco; aparelho de ar condicionado. 

5.1.4.6 Laboratório de Medidas e Ensaios Elétricos 

 Atende as disciplinas de Máquinas Elétricas, Instalações Elétricas Industriais e 

Materiais Elétricos e possui os seguintes equipamentos e ferramentas: 

• Fontes de corrente contínua, medidor de resistência de terra e de aterramento, medidor 

de resistência de isolação, fontes de corrente alternada trifásica (varivolt trifásico), 

fontes de corrente contínua, multitestes, transformadores de corrente, Analisador de 

energia, medidores de potência ativa; quadro branco; aparelho de ar condicionado. 

5.1.4.7 Laboratório de Apoio e Manutenção 

 Laboratório para dar manutenção nos equipamentos e acessórios dos laboratórios do 

Departamento de Eletroeletrônica. Possui 02 (dois) técnicos em eletroeletrônica, 02 (dois) 

técnicos administrativos para dar apoio aos docente durante aulas de laboratórios. 

5.1.4.8 Laboratório de Microcontroladores 

 Atende as disciplinas de Microcontroladores e Processamento Digital de Sinais e possui 

os seguintes equipamentos e ferramentas: 

• Equipamentos: computadores e kits de microcontroladores; programas para realizar 

simulação e desenho de circuitos impressos; quadro branco; aparelho de ar 

condicionado. 

5.1.4.9 Laboratório de Comandos Elétricos 

• Motores elétricos assíncronos, Soft Starter, inversores de frequência, um computador, 

multitestes, disjuntores, fusíveis de retardo, relé térmico de sobrecarga, interruptor 

diferencial residual, autotransformadores, chaves contatoras; ferramentas e acessórios 

para realizar montagem de diversos tipos de chaves magnéticas de partida; quadro 

branco; aparelho de ar condicionado. 

5.1.4.10 Laboratório de Eletrônica de Potência 

 Atende as disciplinas de Eletrônica de Potência e possui os seguintes equipamentos e 

ferramentas: 

• Fontes de alimentação; CLPs; osciloscópios digitais; gerador de sinais; Inversor de 

frequência; autotransformador variável (Varivolt); kits de acionamento e controle de 
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motores; motores assíncronos; motores de corrente contínua; fonte de alimentação 

trifásica ajustável; carga resistiva, carga indutiva; carga capacitiva; quadro branco; 

softstarter; alicate wattímetro; aparelho de ar condicionado. 

5.1.4.11 Laboratório de Telecomunicações 

 Atende a disciplina Princípios de Comunicação e possui os seguintes equipamentos e 

ferramentas: 

• Kit Didático de Telefonia e Central digital de Comutação; Kit Didático para Modulação 

em Telecomunicações; Gerador de Função; Osciloscópio digital; Kit Didático para 

Sistemas Multiplex; Computadores; Armários; Modem; Quadro branco; Projetor; 

Aparelho de ar condicionado. 

5.1.4.12 Laboratório de Eletrônica Digital 

 Atende a disciplina de Eletrônica Digital, Microcontroladores e possui os seguintes 

equipamentos e ferramentas: 

• Osciloscópios TBS 1042  40 MHz Tecktronix; Fonte ajutável SKFA 03D; Geradores de 

sinais GF220 INSTRUTERM; Ponteiras para osciloscópio; Banco de Ensaios para 

Eletrônica Digital XD101 EXSTOS; Digital Lab Unit SD1200B; Microcontroller Unit; 

Caixa com components eletrônicos; Banco de ensaios em FPGA; Cabo USB  para 

conectar o Banco de ensaios FPGA ao computador; Banco de ensaios para gravação de 

Microcontroladores PIC; Kit de Cabos/jumpers para matriz de contatos; KITs para 

desenvolvimento de microprocessador; quadro branco; aparelho de ar condicionado. 

5.1.4.13 Laboratório de Automação Predial e Residencial 

 Atende a disciplina de Automação Residencial, Predial e Industrial e possui os seguintes 

equipamentos e ferramentas: 

• Central de alarme; Central de cerca elétrica; Central de controle de acesso; Portão 

eletrônico; kit de automação elétrica com CLP; armários; projetor multimídia; quadro 

branco; aparelho de ar condicionado. 

5.1.4.14 Laboratório de Automação Industrial I 

• 4 Bancadas de clp M340 - Software Unity Pro; 3 Bancada com Inversor de frequência 

ATV 31; 3 Bancada com Inversor de SofStarter Altistart 48; 2 Bancada com CLP Atos 

M4004.5BF; 12 12 - Computadores HP, Prodesk 600 G1, Intel core, i7-4770, CPU - 

3,40GHz, Memória Ram 4 GB, Sistema operacional 64 Bits, Windows 7 Profissional, 

HD - 932 GB; quadro branco; projetor de multimídia; armários. 

5.1.4.15 Laboratório de Robótica 

 Atende a disciplina de Robótica e possui os seguintes equipamentos e ferramentas: 

• Kits Lego Mindstorms NXT e EV3; computadores; quadro branco; aparelho de ar 

condicionado; Kits didáticos Robix para estudo de Robótica Industrial; Robô Industrial 

didático 6 graus de liberdade; Robô Industrial IRFB ABB com seis graus de liberdade; 

Fonte de tensão; Multímetro de bancada; Osciloscópio; Robô Móvel Omnidirecional; 

Sensores: luz, cor, rotacional, infravermelho, ultrasom e toque. 
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5.1.4.16 Laboratório de Desenho Técnico 

 Atende a disciplina de Desenho Técnico e possui os seguintes equipamentos e 

ferramentas: 

• Pranchetas para desenho com régua paralela; quadro branco; aparelho de ar 

condicionado 

5.1.4.17 Laboratório de Instrumentação e Sistemas de Controle 

 Atende as disciplinas Automação Eletropneumática, Instrumentação Industrial, Redes 

Industriais, Automação e Supervisão de Processos I e II e possui os seguintes equipamentos e 

ferramentas: 

a) Bancada de Manufatura Festo(bancada com 6 células) 

• Células de produção Distributing com CLP S7 1200 Siemens + Cabo de comunicação 

Profinet - 6 metros; Células de produção Testing com CLP S7 1200 Siemens + cabo de 

comunicação Profinet - 6 metros; Células de produção Handling com CLP S7 1200 

Siemens + Cabo de comunicação Profinet - 6 metros; Células de produção Processing 

com CLP S7 1200 Siemens + Cabo de comunicação Profinet - 6 metros; Células de 

produção Sorting com CLP S7 1200 Siemens + Cabo de comunicação Profinet - 6 

metros; Compressor. 

 

b) Bancada de Comando Festo (conjunto com 2 módulos) 

• Módulo de comando; 01 motor elétrico DC; 01 motor elétrico universal; 01 motor 

elétrico trifásico assíncrono; 01 motor síncrono. 

 

c) Bancada de Redes Industriais Festo (conjunto com 4 bancadas) 

• Controlador lógico programável S7 300 Siemens; Cabo de comunicação Profinet - 6 

metros; Cabo de comunicação Profibus - 2 metros; Cabo de comunicação ASI - 4 

metros; Inversor de freqüência Micromaster; Motor de indução trifásico; IHM; 

Conjunto eletropneumático - válvula direcional ASI, cilindro de dupla ação, sensor ASI; 

Compressor; Software TIA portal V13. 

 

d) Bancada de Manipulador Eletropneumática Festo (conjunto com 2 módulos) 

• Conjunto manipulador de 03 eixos: Estrutura em perfil de alumínio apoiada em 4 

sapatas anti-vibrantes e rodízios para transporte; Software para construção e simulação 

de circuitos pneumáticos, eletropneumáticos (Fluildsim); Interface analógica digital de 

comunicação entre o computador e o equipamento - EasyPort USB; Conector padrão 

centronics de 24 vias; conector padrão DB15; conector USB com cabo de comunicação 

com computador pessoal; Alimentação 24VDC; Protocolo de comunicação via padrão 

OPC. 

 

e) Bancada de ensaio Pneumática/Eletropneumática Festo/Delorenzo (conjunto com 3 

bancadas) 
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• Um gabinete móvel construído em aço; Dois gaveteiros móveis em aço para 

armazenamento dos componentes; Dois painéis perfilados em alumínio;  Um bastidor 

para fixação de placas elétricas no alto do painel; Conjunto de componentes 

pneumáticos; Conjunto de componentes eletropneumáticos. 

 

f) Bancada de ensaio Hidráulica/Eletro-Hidráulica Festo (conjunto com 2 bancadas) 

• Um gabinete móvel construído em aço;  Dois gaveteiros móveis em aço para 

armazenamento dos componentes; Dois painéis perfilados em alumínio;  Um bastidor 

para fixação de placas elétricas no alto do painel; Conjunto de componentes hidráulicos; 

Conjunto de componentes eletro hidráulicos. 

g) Bancada de Controle de Processo Festo (conjunto com 2 bancadas) 

• Estação de processo contínuo, como vazão, nível e pressão; Interface EasyPort de 

comunicação entre o computador e estação de processo, com 16 entradas digitais e 16 

saídas digitais; Conector padrão centronics de 24 vias; Conector padrão DB15, porta 

USB. Alimentação 24VDC. Capacidade para comunicar via protocolo de comunicação 

OPC; Software de Controle de Processos FluidLab Pa process. 

 

h) Bancada de Controle de processo DK8 (conjunto com 1 bancada) 

• Controlador lógico programável Omrom; Conjunto eletropneumático - válvula 

direcional; Compressor. 

 

i) Móveis e Computadores 

12 Computadores HP, Prodesk 600 G1, Intel core, i7-4770, CPU - 3,40GHz, Memória 

Ram 8 GB, Sistema operacional 64 Bits, Windows 7 Profissional, HD - 932 GB; 12 - 

Monitores; 7 armários; Data show; quadro branco. 

5.1.4.18 Laboratório de Eficiência Energética 

 Atende a disciplina de Qualidade e Eficiência da Energia Elétrica. É um laboratório que 

visa alcançar os seguintes objetivos: 

i. Desenvolver pesquisas para tornar o LAMOTRIZ uma referência nacional em estudos 

da eficiência energética de força motriz aplicada ao parque industrial. 

ii. Formar e capacitar ao nível de graduação e pós-graduação tecnólogos e engenheiros 

com grande especialização em eficiência motriz. 

iii. Promover a difusão tecnológica das pesquisas geradas no âmbito deste laboratório. 

 

 A automação do laboratório de eficiência energética em sistemas motrizes industriais é 

composta por 04 (quatro) bancadas, baseada em uma rede de Controladores Lógicos 

Programáveis (CLP) gerenciada por um programa aplicativo de supervisão tipo SCADA. A 

aplicação de sistema supervisório é responsável pela comunicação do usuário com as várias 

etapas do processo, através dele o usuário poderá acompanhar todo o processo, suprindo todas 

as necessidades do sistema. Essa especificação foi baseada nos recursos do Software ELIPSE 

E3, que possui uma relação custo/benefício adequada para a aplicação, oferecendo recursos 

gráficos e capacidade compatível com as necessidades. Possui os seguintes equipamentos e 

ferramentas: 
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• Equipamentos: motores, compressor, bomba hidráulica, ventilador axial, ventilador 

centrífugo, multitestes, osciloscópios digitais, medidores de resistência de isolação, 

Controlador Lógico Programável (PLC), inversores de frequência; quadro branco; 

aparelho de ar condicionado. 

5.1.4.19 Laboratório de Eficiência e Qualidade da Energia Elétrica 

 Laboratório de pesquisa e possui os seguintes equipamentos e ferramentas: 

• MV230 – Sistema de Aquisição de dados (Data Logger); Luxímetro; Alicate 

Amperímetro; Osciloscópio; Piranômetro; Multiteste Digital; Cabo de aquisição de 

dados USB/GPIB; Porta-amostras para medidas elétricas; Fonte de Alta Tensão – 

TREK; Eletrômetro Digital; Placa de aquisição de dados NI-DAQ; Placas Solares 75 W 

e 260 W; Inversor 1500 W – 12Vcc/127Vac; Controlador de carga 20 A; Inversores 

grid-tie de 260 W; Analisadores de Energia. 

5.1.4.20 Secretaria do DAEE 

 Sala de atendimento subdividida em 3 (três) ambientes onde se localiza a sala do Chefe 

de Departamento e coordenações do DAE. A secretaria encontra-se aberta para atendimento 

aos discentes das 07h00min às 21h00min. 

5.1.5 Requisitos de Acessibilidade 

 O IFMT assumiu em seu Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018 o 

compromisso de se adequar aos requisitos de acessibilidade consignados pela legislação e 

padrões governamentais. Assim, o IFMT tem buscado ao longo dos anos promover a adequação 

e implantação dos padrões de acessibilidade através da implementação das seguintes ações: 

i. Adequar-se ao prescreve a legislação e aos padrões governamentais de acessibilidade 

(e-ping, e-mag). 

ii. Promover a integração de softwares para ambiente desktop e sítios, dentro dos 

padrões sugeridos pela SETEC/MEC. 

iii. Promover a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais tanto para 

servidores da Instituição, comunidade escolar e a sociedade em geral em seus 

sistemas acadêmicos, administrativos e em demais serviços. 

iv. Adquirir mobiliário adequado de trabalho para servidores da Instituição, englobando 

servidores que possuem necessidades especiais, seja ela de qualquer natureza. 

v. Promover treinamento para o pessoal técnico e usuários para adequação aos padrões 

hoje existentes e também proporcionar treinamento de acessibilidade de softwares, 

hardware e atendimento aos usuários portadores de necessidades especiais, seja ela 

de qualquer natureza. 

 Como forma de facilitar a locomoção dos usuários com necessidades especiais, foi 

instalado um elevador que dá acesso aos pisos superiores. Também é verificada a existência de 

rampas de acesso para facilitar a locomoção desses usuários. 
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5.1.6 Biblioteca 

 A Biblioteca do Campus Cel. Octayde Jorge da Silva, “Eng. Orlando Nigro” está 

instalada em uma área de 806 m2 e tem como função de apoiar o ensino, a pesquisa e a extensão 

nos segmentos da Instituição. 

 A Biblioteca tem como missão, apoiar os programas da Instituição disseminando 

informações através de serviço ágil e eficiente, atuando como suporte bibliográfico de pesquisa 

nas diversas áreas do conhecimento. 

 O diferencial na qualidade do atendimento e dos serviços oferecidos, além de ótima 

estrutura e acervo qualificado, faz com que sejam feitos mais de 20.000 (vinte mil) empréstimos 

durante o ano letivo. 

 O espaço físico possui cobertura de rede wireless (internet sem fio) e conta com 20 

cabines de estudo individual, guarda-volumes, sala de processamento técnico, espaço para 

leitura e pesquisa, sala de coordenação, espaço para empréstimo e devolução de livros, bancada 

com 10 computadores para acesso às bases de dados, Internet e digitação, e espaço destinado 

aos acervos de livros, periódicos, materiais de referência. Estão disponíveis ainda na Biblioteca, 

01 salas de estudo em grupo de estudo, sendo que todas elas contam com instalação elétrica que 

permite a utilização de laptops/notebooks por parte dos usuários. 

 O acervo da Biblioteca é composto/formado pelos seguintes materiais: obras de 

referência, livros, periódicos, DVD’s e trabalhos de conclusão de cursos. Atualmente, o acervo 

de livros já ultrapassa a quantidade de 56mil exemplares. No que diz respeito ao acervo de 

periódicos, estão disponíveis em formato eletrônico mais de 4.000 títulos de revistas científicas 

que podem ser acessadas através das Bibliotecas Virtuais/Bases de Dados Online. O acervo 

multimídia é composto por mais de 500 exemplares de DVD's e CD Rom. 

 Biblioteca Eng. Orlando Nigro, participa da política de acessibilidade institucional.  Sua 

estrutura física com amplas rampas de acesso ao local, porta exclusiva para cadeirantes, espaço 

suficiente para circulação de cadeirantes entre as estantes do acervo que é de livre acesso e que 

conta com o trabalho de atendimento da equipe de colaboradores no sentido de facilitar a 

localização dos materiais e a locomoção de PCD’s (pessoas com deficiência). Também dispõe 

de acervo básico de libras para possibilitar o aprendizado da linguagem dos sinais aos que 

estejam em contato direto com os portadores de deficiência auditiva. 

 A Biblioteca tem como missão, apoiar os programas da Instituição disseminando 

informações através de serviço ágil e eficiente, atuando como suporte bibliográfico de pesquisa 

nas diversas áreas do conhecimento, auxiliando-o na recuperação de informações, inclusive, 

com orientação em referenciação bibliográfica. 

 Dentre os vários serviços oferecidos pela Biblioteca, citamos: 

• Pesquisa bibliográfica: levantamento de bibliografias e informações solicitadas pelos 

usuários. 

• Serviço de referência: atendimento ao usuário, prestando informações e auxiliando-o na 

recuperação de informações, inclusive, com orientação em referenciação bibliográfica. 



Engenharia Elétrica 

Bacharelado 

Resolução Nº 027, 10 de outubro de 2019 e Resolução Nº 041, de 18 outubro de 2019 155 

• Análise do perfil do usuário: elabora pesquisa juntamente com a Comissão de Avaliação 

Institucional, identificando variações, detectando possíveis falhas e demonstrando 

através de estatísticas, dados imprescindíveis à frequência e os documentos/áreas do 

conhecimento mais utilizadas pelos usuários. 

• Intercâmbio entre bibliotecas: efetua intercâmbio de informações e até mesmo de 

materiais com outras bibliotecas, auxiliando ainda mais o usuário na recuperação da 

informação. 

• Rede Wireless: disponibiliza o acesso gratuito a Internet sem fio. 

• Acervo on-line: possibilita a pesquisa via Internet através do site institucional. 

• Visitas orientadas: visitas orientadas para novos discentes, objetivando familiarizá-los 

com as normas, serviços, organização do acervo e funcionamento geral da biblioteca. 

• Apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos: apoio em pesquisa e revisão 

bibliográfica, orientação sobre referências bibliográficas, citações de acordo com as 

normas da ABNT. 

• Outros serviços: empréstimo de materiais (livros, DVDs, CD Rom, periódicos), 

catalogação na fonte, acesso à bases de dados, etc. 
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Capítulo 6 

6.1 Solicitações para melhoria do Curso 

 As solicitações efetuadas a seguir têm como objetivo garantir o bom funcionamento do 

curso de Engenharia Elétrica de acordo com o que se considerou na elaboração deste projeto, 

bem como visam garantir o reconhecimento do curso nas futuras avaliações do MEC.  

  

 É importante salientar que, os laboratórios solicitados para algumas disciplinas 

deveriam estar disponíveis a partir do semestre em que a referida disciplina for ofertada. Segue 

abaixo as solicitações: 

i. Aquisição das bibliografias específicas do curso que ainda não foram adquiridas; 

ii. Aquisição do programa computacional LabView National Instruments; 

iii. Aquisição do programa computacional Matlab Mathworks; 

iv. Atualização da infraestrutura da rede sem fio do campus; 

v. Disponibilização de gabinetes de trabalho para docente Tempo Integral; 

vi. Disponibilização de sala de estudo fixa para os discentes do curso; 

vii. Disponibilização através do Portal de Periódicos da Capes os periódicos do Institute of 

Electrical and Electronic Engineers (IEEE); 

viii. Aquisição de assinaturas de periódicos da área de Engenharia Elétrica como forma de 

contribuir para a realização de pesquisas científicas; 

ix. Aquisição de equipamentos para a implantação do Laboratório de Materiais Elétricos; 

x. Aquisição de equipamentos para a implantação do Laboratório de Fontes Alternativas 

de Energia; 

xi. Implementar mecanismos institucionais de divulgação do curso, atividades extensão e 

a fomentação de atividades de serviços comunitários; 

xii. Aquisição de normas técnicas da ABNT referentes a instalações elétricas residencial, 

predial e industrial em baixa tensão, sistemas fotovoltaicos e outras normas relacionadas 

à área de Engenharia Elétrica; 

xiii. Contratação de um técnico administrativo ou bolsista dedicado para o curso de 

Engenharia Elétrica. 
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8. ANEXOS 
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Anexo I: Eixos Temáticos do Curso 

Tabela 36: Disciplinas que compõem os Eixos Temáticos do curso e as respectivas metodologias. 

SIGLA EIXO TEMÁTICO COMPOENENTES CURRICULARES PROFESSOR 

MAT Matemática 

Fundamentos da Matemática 

Designados pelo Núcleo 

Docente Estruturante 

Cálculo Diferencial e Integral I 

Cálculo Diferencial e Integral II 

Cálculo Diferencial e Integral III 

Probabilidade e Estatística 

Cálculo Vetorial e Geometria Analítica 

FISQ Física e Química 

Física Geral e Experimental I 

Designados pelo Núcleo 

Docente Estruturante 

Física Geral e Experimental II 

Eletromagnetismo 

Química e Ciência dos Materiais 

CMA 
Computação e 

Matemática Aplicada 

Linguagem de Programação 

Designados pelo Núcleo 

Docente Estruturante 

Desenho Técnico em Ambiente Computacional 

Métodos Computacionais para Eng. Elétrica 

Algoritmos 

SIE Sistema Elétricos 

Circuitos Elétricos I 

Designados pelo Núcleo 

Docente Estruturante 

Materiais Elétricos 

Circuitos Elétricos II 

Máquinas Elétricas 

Análise de Sistemas Elétricos I 

Análise de Sistemas Elétricos II 

Qualidade e Eficiência da Energia Elétrica 

Lab. de Instalações Elétricas Res. e Predial 

Introdução a Engenharia Elétrica 

Conversão Eletromecânica de Energia 

Laboratório de Circuitos Elétricos I 

Laboratório de Circuitos Elétricos II 

ELM 
Eletrônica e 

Instrumentação 

Lógica Digital 

Designados pelo Núcleo 

Docente Estruturante 

Microcontroladores 

Eletrônica I 

Eletrônica II 

Medidas Elétricas e Instrumentação 

Eletrônica de Potência 

MEC Mecânica 

Mecânica dos Fluidos 

Designados pelo Núcleo 

Docente Estruturante 

Máquinas de Fluxo 

Termodinâmica 

Geração Termelétrica e Biomassa 

Mecânica dos Materiais 
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SIGLA EIXO TEMÁTICO COMPOENENTES CURRICULARES PROFESSOR 

PJE 
Proteção e Projetos 

Elétricos 

Projeto de Instalações Elétricas Industriais 

Designados pelo Núcleo 

Docente Estruturante 

Projeto de Instalações Elétricas Res. e Predial 

Projeto de Distribuição de Energia Elétrica 

Proteção de Sistemas de Energia Elétrica 

Projetos de Energias Renováveis I  

Projetos de Energias Renováveis II 

Projetos de Energias Renováveis III 

APP 

Atividade Prática 

Profissional 

Integralização 

Curricular  

Metodologia Científica 

Designados pelo Núcleo 

Docente Estruturante 

Projeto Integrador I 

Projeto Integrador II 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Estágio Curricular Supervisionado 

GCSA 

Gestão, Ciências 

Sociais e do 

Ambiente Aplicada à 

Engenharia 

Língua Portuguesa 

Designados pelo Núcleo 

Docente Estruturante 

Home, Cultura e Sociedade 

Ética Profissional 

Gestão e Empreendedorismo 

Ciências do Ambiente 

Mercado de Energia 

Tópicos de Engenharia de Segurança 

Introdução a Economia para Engenharia 

Teoria das Organizações 

Inglês Instrumental 

SSL 
Sinais e Sistemas 

Lineares 

Análise de Sistemas Lineares 
Designados pelo Núcleo 

Docente Estruturante 
Redes Inteligentes 

Controle de Sistemas Lineares 
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Anexo II: Regulamentação das Atividades Complementares 

 

PORTARIA N° 382, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013 

 

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAQAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO 
GROSSO DO CAMPUS CUIABA - Cel. OCTAYDE JORGE DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pela IFMT n° 630-I, de 18.04.2013, publicada no D.O.U. De 19.04.2013 e considerando a 
Portaria n° 17, de 27.02.2013, do IFMT Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva. 

RESOLVE: 

I - Aprovar a proposta de Revisão ao Regulamento das Atividades Complementares, que trata a 
Deliberação n°. 03/2008, no âmbito do IFMT – Campus Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva, conforme 
anexo. 

II - Revogar qualquer disposição anterior ou contraria a esta 

Ill- Cientifique-se e cumpra-se. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

MEC - SETEC 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 

CAMPUS CUIABÁ – CEL. OCTAYE JORGE DA SILVA 

GABINETE DO DIRETOR 

 

 

Regulamentação das atividades 
complementares do IFMT – Campus 
Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva. 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E DAS FINALIDADES 

Art. 1º. As Atividades Complementares, conforme as Diretrizes Curriculares do MEC são 
atividades extracurriculares obrigatórias para a integralização do currículo dos cursos da educação 
superior e têm por finalidade orientar e estimular práticas permanentes e contextualizadas para 
atualização profissional do acadêmico com foco na relação entre a teoria e a prática, de modo a 
potencializar a qualidade da ação educativa. 

Art. 2º. São consideradas como Atividades Complementares as experiências adquiridas pelos 
educandos durante o curso em espaços educacionais diversos, utilizando as diferentes tecnologias, o 
campo científico e o campo da vivência social. 

Art. 3º. As Atividades Complementares poderão ser realizadas pelos alunos a partir do 1º período 
e serão organizadas em três categorias com carga horária total definida pelos respectivos Projetos 
Pedagógicos de Curso. 

CAPÍTULO II 

DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 4º. Para efeito de acompanhamento e registro da carga horária a ser cumprida, as Atividades 
Complementares estão divididas nas seguintes 3 (três) categorias: 

Categoria 1 - Atividades de complementação da formação social, humana e cultural: 
i. Atividades esportivas; 
ii. Cursos de língua estrangeira  
iii. Participação em atividades artísticas e culturais; 
iv. Participação efetiva na organização de exposições e seminários de caráter 

artístico ou cultural; 
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v. Participação como expositor em exposição artística ou cultural. 
 
Categoria 2 - Atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo: 

i. Participação em Diretórios e Centros Acadêmicos, Entidades de Classe, 
Conselhos e Colegiados internos à Instituição; 

ii. Participação em trabalho voluntário, atividades comunitárias, CIPAS, 
associações de bairros, brigadas de incêndio e associações escolares; 

iii. Participação em atividades beneficentes; 
iv. Atuação como instrutor em palestras técnicas, seminários, cursos da área 

específica, desde que não remunerados e de interesse da sociedade; 
v. Engajamento como docente não remunerado em cursos preparatórios e de 

reforço escolar; 
vi. Participação em projetos de extensão, não remunerados, e de interesse social. 

 
Categoria 3 - Atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional: 

i. Monitoria de disciplinas do curso; 
ii. Participação em cursos extraordinários da sua área de formação, de 

fundamento científico ou de gestão; 
iii. Participação em palestras, congressos e seminários técnico-científicos; 
iv. Participação como apresentador de trabalhos em palestras, congressos e 

seminários técnico-científicos; 
v. Participação em projetos de iniciação científica e tecnológica, relacionados com 

o objetivo do Curso; 
vi. Participação como expositor em exposições técnico-científicas; 
vii. Participação na organização de exposições e seminários de caráter acadêmico; 
viii. Publicações em anais de eventos técnico-científicos ou em periódicos científicos 

de abrangência local, regional, nacional ou internacional; 
ix. Estágio não obrigatório na área do curso; 
x. Participação em visitas técnicas organizadas pelo IFMT; 
xi. Participação e aprovação em disciplinas/unidades curriculares de 

enriquecimento curricular de interesse do Curso, desde que tais 
disciplinas/unidades curriculares tenham sido aprovadas pelo Colegiado de 
Curso e estejam de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso; 

xii. Participação em Incubadora Tecnológica. 
 
Art. 5º. A fim de garantir a diversificação e a ampliação do universo cultural, bem como o 

enriquecimento plural da formação discente, o estudante dos Cursos da Educação Superior do IFMT – 
Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva deverá realizar Atividades Complementares em pelo 
menos 1 (uma) atividade de, no mínimo, 2 (duas) categorias. 

Art. 6º. Por palestras, seminários, congressos, conferências ou similares entende-se a série de 
eventos, sessões técnicas, exposições, jornadas acadêmicas e científicas, organizados ou não pelo 
IFMT, nos quais o educando poderá participar como ouvinte/participante ou na condição de palestrante, 
instrutor, apresentador, expositor ou mediador. 

Art. 7º. Projeto de extensão consiste na prestação de serviços à comunidade em questões 
ligadas à cidadania, de modo a pôr em prática a função social do conhecimento. 

Parágrafo Único: Projetos de extensão propostos pelos próprios estudantes poderão ser aceitos, 
desde que submetidos previamente à Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias, a fim de que 
os projetos sejam cadastrados e acompanhados por um professor orientador. 
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Art. 8º. Considera-se como curso de extensão o conjunto articulado de ações pedagógicas, de 
caráter teórico ou prático, planejadas e organizadas de modo sistemático, ofertadas por Instituições de 
Ensino Superior credenciadas ou por outras organizações científicas e culturais formalmente instituídas, 
com carga horária mínima de 08 (oito) horas. 

Art. 9º. Definem-se como cursos livres aqueles que, mesmo não estando diretamente 
relacionados à área da formação do aluno, servem à complementação de sua formação. 

Art. 10º. O estágio extracurricular visa a propiciar a complementação da aprendizagem do aluno 
através da vivência de experiências profissionais que não sejam obtidas no ensino escolar. 

Parágrafo Único: Como estágios extracurriculares admitem-se as experiências realizadas na 
educação não formal, visando à popularização da ciência, os estágios realizados em indústrias ou 
centros de pesquisa e outras relacionadas à área de formação. 

Art. 11. Compreende-se como monitoria a atividade que propicia ao aluno a oportunidade de 
desenvolver, sob supervisão, suas habilidades para a carreira profissional. O monitor é um auxiliar do 
corpo docente nas tarefas didático científicas, responsabilizando-se por atendimento a alunos que 
apresentem dificuldades de aprendizagem, trabalhos práticos e experimentais em laboratório, trabalhos 
em biblioteca e no campo, além de outros compatíveis com seu grau de conhecimento e experiência. 

Art. 12. A atividade em instituições filantrópicas ou do terceiro setor pressupõe a ação voluntária 
em projetos sociais, caracterizada pelo trabalho solidário sem fins lucrativos. 

Art. 13. As atividades culturais, esportivas e de entretenimento visam a formar um profissional 
com uma visão múltipla acerca das manifestações artísticas, culturais, esportivas e científicas, 
aprimorando a formação cultural do aluno. 

Parágrafo Único: Para serem consideradas válidas essas atividades deverão ser aprovadas pelo 
Colegiado do Curso. 

Art. 14. A iniciação científica compreende o envolvimento do aluno em atividade investigativa, 
sob a tutoria e a orientação de um professor, visando ao aprendizado de métodos e técnicas científicas 
e ao desenvolvimento do pensamento científico e da criatividade. Ela inclui a formação de grupos de 
estudo e de interesse, com produção intelectual, e a participação em projetos de pesquisa, com 
desenvolvimento experimental ou projeção social real. 

Art. 15. As publicações aceitas como textos acadêmicos são aquelas que, tendo passado por 
avaliador ad-hoc, sejam veiculadas em periódicos ou em livros relacionados à área de abrangência do 
Curso. 

Art. 16. A participação em comissão organizadora de evento educacional ou científico somente 
será considerada como Atividade Complementar se o evento for promovido por instituição acadêmica, 
órgão de pesquisa ou sociedade científica. 

CAPÍTULO III 

DA VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 17. As Atividades Complementares, para serem reconhecidas e incorporadas à carga 
horária necessária à integralização do Curso, deverão ser validadas pelo Departamento de Área. 
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§ 1º. A validação deve ser requerida pelo aluno à Coordenação do Curso por meio de formulário 
próprio acompanhado da cópia autenticada do certificado de participação, com a identificação da 
entidade promotora do evento e a carga horária cumprida. 

§ 2º. Quando solicitado, o aluno deverá produzir relatórios referentes a cada atividade 
desenvolvida. 

Art. 18. A Coordenação do Curso poderá formular exigências para a atribuição de carga horária 
acerca da pertinência de uma atividade ou de sua comprovação, solicitando a apresentação de novos 
documentos ou de esclarecimentos do aluno, por escrito e este deverá ser avaliado pelo Colegiado de 
Curso. 

Art. 19. As Atividades Complementares serão registradas e validadas segundo sua categoria, 
em conformidade com o Art. 4°, conforme estabelecido no formulário presente no Anexo I. 

Art. 20. A carga horária de cada atividade realizada será validada de forma integral. 

§ 1º. A carga horária de cada atividade realizada que exceda a 50% do total da carga horária 
das Atividades Complementares prevista no PPC será validada apenas 50% da carga horária total da 
Atividade Complementar prevista no PPC. 

§ 2º: Documentos comprobatórios de atividades que não possuam carga horária caberão ao 
Colegiado de Curso determinar a carga horária dessa atividade. 

Art. 21. Os alunos ingressantes nos Cursos Superiores, através de transferência ou reingresso, 
ficam sujeitos ao cumprimento da carga horária estabelecida para as Atividades Complementares, 
podendo solicitar o cômputo da carga horária atribuída pela instituição de origem a essas atividades, 
observando as seguintes condições: 

I. A compatibilidade das Atividades Complementares estabelecidas pela instituição de origem 
com as estabelecidas neste Regulamento. 

II. A carga horária atribuída pela instituição de origem e a conferida por este Regulamento a 
atividades idênticas ou congêneres. 

§ 1º. As horas excedentes serão desconsideradas no cômputo total da carga horária das 
Atividades Complementares, de acordo com o disposto no Art. 20 deste Regulamento. 

§ 2º. O indeferimento do pedido de atribuição de carga horária pela Coordenação do Curso será 
comunicado por escrito ao aluno, que poderá formular pedido de reconsideração ao Colegiado 
de Curso. 

CAPÍTULO IV 

DA SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 22. A Supervisão de Atividades Complementares é uma atribuição de caráter pedagógico, 
a ser exercida pela Coordenação de Curso e Coordenação Pedagógica. 

§ 1º É de responsabilidade do aluno a entrega dos comprovantes das Atividades 
Complementares na Secretaria do Departamento de Área de forma organizada por categoria. 

§ 2º A entrega dos documentos que comprovam a realização das Atividades Complementares 
deverá ser realizada a partir do semestre que antecede a conclusão de curso do aluno. 
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§ 3º O Sistema Acadêmico deve ser compatibilizado com esta normativa. 

§ 4º A carga horária, total ou parcial, das Atividades Complementares apresentadas pelos alunos 
deverá ser computada no Sistema Acadêmico apenas por categorias. 

Art. 23. Competem à Coordenação de Curso e Coordenação Pedagógica: 

I. Fornecer as orientações necessárias para a realização das Atividades Complementares; 
II. Acompanhar o cumprimento deste Regulamento e a efetiva integralização da carga 

horária; 
III. Analisar a documentação comprobatória de carga horária, conforme previsto no Art. 18 

deste Regulamento; 
IV. Providenciar, junto à Secretaria competente, o registro da carga horária das Atividades 

Complementares cumprida pelos alunos, a fim de que conste no Histórico Escolar. 
Parágrafo Único: Os casos omissos desta regulamentação serão avaliados pelo Colegiado de 

Curso e/ou Colegiado de Departamento. 

 

Por considerarem adequadas as recomendações neste regimento das Atividades Complementares, 
subscrevem-no os membros da comissão designada para sua elaboração de acordo com os aditamentos 
da Portaria No 17, de 27 de fevereiro de 2013. 
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Anexo III: Regulamentação Estágio Curricular Supervisionado 
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Anexo IV: Regulamentação do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 O Trabalho de Conclusão de Curso, doravante denominado de TCC, foi descrito no 

tópico 4.3.12.3 Trabalho de Conclusão de Curso deste PPC, que versa com segue abaixo: 

 O produto do Trabalho de Conclusão de Curso consiste na elaboração de uma 

monografia, ou publicação de artigo científico em revista especializada, ou apresentação de 

artigo em congresso com conteúdo que aborde questões relativas à Engenharia Elétrica, 

podendo ser de natureza teórica ou prática. Assim, o Trabalho de Conclusão de Curso dará 

oportunidade ao discente de integralizar os conhecimentos adquiridos no transcorrer do Curso 

e de usar tais conhecimentos nas indústrias, nas empresas e nos centros de pesquisas. 

Complementarmente, o desenvolvimento desse trabalho oportuniza a integração do discente na 

pesquisa científica e/ou nas atividades de extensão. 

 Este Anexo IV refere-se à regulamentação da elaboração de Monografias. 
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