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1. INFORMAÇÕES DO CURSO 

 

Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia: Informação e Comunicação 

Curso: Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

Nível: Superior  

Modalidade: Presencial 

Formação Profissional: Tecnologo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

Turno: Noturno 

Periodicidade de Seleção: Anual 

Regime de Matrícula: Semestral 

Número de Alunos: 40 

Carga Horária Total: 2.194 horas 

TCC Obrigatório: 68 horas 

Atividades Complementares: 120 horas 

Estágio Não Obrigatório 

Duração da Aula: 50 minutos 

Duração: 3 Anos    

Integralização do Curso: Mínimo de 06 semestres (3 anos) e Máximo de 12 semestres (6 
anos). 

Início do Curso: Fevereiro de 2016 

Resolução Autorizativa: Resolução CONSUP Nº 097 de 25 de Novembro de 2015 

Autorizar, Ad Referendum, o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, do IFMT/Campus Primavera do Leste, a partir do Ano Letivo 

2016/1. 
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2. APRESENTAÇÃO 

 

O Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Mato Grosso, Campus Primavera do 

Leste, entende que refletir sobre o Projeto Pedagógico do Curso – PPC, Curso Superior de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas é pensá-lo no contexto da sociedade 

e nas relações com o país. Nos dias atuais de crise e busca da superação é 

importante inovar, repensar, fazer rupturas, criar uma nova formulação dos vínculos entre 

educação e sociedade para orientar o troptativaabalho teórico/prático e as decisões políticas 

institucionais. Neste cenário, se torna necessário que o Curso Superior de Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas busque desafios para a própria superação. 

 Buscou-se conceber um PPC próprio que é dinâmico e pode ser revisto e alterado 

em função das normas legais de ensino, da proposta pedagógica da instituição, das 

necessidades do mercado de trabalho e de outros aspectos que se refiram à melhoria de 

sua qualidade. 

O Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas tem 

presente que para ter perenidade deve ser um espaço permanente de inovação, onde a 

aprendizagem, o ensino, a atualização do projeto pedagógico, o perfil do profissional, as 

competências e habilidades, os conteúdos as disciplinas (unidades curriculares, temas e 

conteúdos), a matriz curricular, as metodologias de ensino, as atividades de aprendizagem, 

o processo de avaliação e a extensão encontrem espaços para discussões e, 

consequentemente, revisão de paradigmas, mudança de modelos mentais e de hábitos e 

culturas. 

Almeja-se com este PPC que fique evidenciado o desejo de proporcionar aos alunos 

uma formação prática, realista, cidadã e solidária com as necessidades do meio, de preparar 

profissionais pensantes, críticos, competentes, éticos, reflexivos e criativos realizando a sua 

essência, por meio do ensino, pesquisa e extensão. 
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3. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

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

1909, com a criação das Escolas de Aprendizes e Artífices, passam atualmente, por um 

momento ímpar em sua história. Com a missão de educar para a vida e para o trabalho, a 

rede alcançou o seu centenário, incumbida de contribuir para o desenvolvimento científico, 

tecnológico e sociocultural do país, sem perder de vista o seu caráter inclusivo e sustentável. 

 

3.1 Histórico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

 

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

criado mediante a integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá, do 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso, da Escola Agrotécnica Federal de 

Cáceres e de suas respectivas unidades de ensino descentralizadas (Campo Novo do 

Parecis, Bela Vista e Pontes e Lacerda), transformados em Campi do instituto. 

Além da integração dessas instituições, foram implementados, nos primeiros anos de 

vida do IFMT mais quatro Campi, sendo eles nos municípios de Barra do Garças, Confresa, 

Juína e Rondonópolis e Sorriso. No ano de 2013 foi criado o Campus de Primavera do 

Leste. Em 2014 foram criados os Campi de Várzea Grande e Alta Floresta e as unidades 

avançadas de Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, Diamantino e Sinop. Todos os Campi 

atingirão de forma abrangente os setores relacionados ao desenvolvimento socioeconômico 

dos segmentos agrário, industrial e tecnológico, de forma a ofertar cursos de acordo com as 

necessidades educacionais, culturais, sociais e dos arranjos produtivos de todo o estado, 

privilegiar os mecanismos de inclusão social e de desenvolvimento sustentável e promover a 

cultura do empreendedorismo e associativismo, apoiando processos educativos que levem à 

geração de trabalho e renda.  

3.2  Missão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

 

“Educar para a vida e para o trabalho”. 
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3.3  Objetivos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

 

I. Ministrar educação profissional 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, ciências e tecnologia; 

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

tecnológicas, estendendo seus benefícios á 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 á geração de trabalho e renda e 

a emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local 

e regional; e 

VI.  Ministrar em nível de educação superior: 

a. Cursos superiores de tecnologia visando á 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 professores para a educação básica, 

sobretudo nas áreas de ciências, e para a educação profissional; 

c. Cursos de bacharelado e engenharia, visando á 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. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DO CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE 

 

Em setembro de 2012, o Governo Federal, contemplou o Município de Primavera do 

Leste, no programa de expansão da rede federal de educação profissional, neste mesmo 

ano, a Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores promoveram a doação de 05 (cinco) 

hectares, localizados na inserção das avenidas Dom Aquino com Santo Antônio, no Parque 

Eldorado no Município. 

No ano de 2013, a Prefeitura Municipal de Primavera do Leste com a finalidade de 

agilizar a instalação e o funcionamento do Instituto Federal do Mato Grosso no Município, 

buscou junto ao Ministério da Educação e Cultura - MEC e propôs fazer a doação das 

instalações onde funcionam os cursos da Universidade Aberta do Brasil. Após acerto 

realizado com o MEC a Prefeitura Municipal, juntamente com a Câmara Municipal de 

Vereadores, aprovaram a Lei de doação, e efetivou a antecipação em pelo menos dois anos, 

o início das atividades no Campus Primavera do Leste. 

Em 5 de junho de 2013, o Ministro da Educação Aloízio Mercadante, por intermédio 

da Portaria nº  475, cria o cargo de Direção para o IFMT Campus Primavera do Leste, 

visando à constituição parcial da estrutura administrativa da nova unidade de ensino.  

Em 6 de junho de 2013, o Reitor do IFMT, Professor José Bispo Barbosa, nomeia pela 

Portaria nº 983, o  Professor Dimorvan  Alencar Brescancim,  para exercer a Função de 

Confiança de Diretor Geral "Pró-Tempore" deste IFMT – Campus Primavera do Leste. 

No dia 13 de dezembro de 2013, com o objetivo de divulgar e envolver a sociedade 

Primaverense e da região em torno da Instituição, foi realizada uma solenidade de 

lançamento da pedra fundamental da obra desta importante instituição, que contou com a 

presença do Reitor José Bispo Barbosa, do Prefeito Municipal Erico Piana, do Diretor do 

Campus, de varias pessoas da sociedade civil organizada, estudantes, trabalhadores, 

empresários, Deputados Estaduais e Federais, Vereadores, Secretários Municipais, Juízes 

de Direito e líderes comunitários. A obra com capacidade de atendimento para 1.200 alunos, 

tem 4.347,57 m², conta com 20 salas de aulas, biblioteca, auditório, área administrativa e 

estacionamento, com um valor estimado de 9,2 milhões de reais. 

No dia 10 de fevereiro de 2014, com mais de 400 pessoas presentes, foi realizada a 

Aula Magna do Campus. Este dia, marca o início das aulas do Campus de Primavera do 

Leste, onde os servidores, os alunos e seus familiares participam de uma palestra 

motivacional.  
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4.1  Dados do Campus 

 

Endereço: Avenida Santo Antonio, 1075 – Parque Eldorado. CEP: 78850-000. 

Telefone: 66 3500-2900 

Site: www.pdl.ifmt.edu.br. 

CNPJ: 10.784.782/0013-94 

Portaria de Criação DOU: Portaria Nº 993 de 07 de Outubro de 2013 - Publicação Seção 

01, páginas 11. 

 

4.2  Das Áreas de Atuação e da Inserção Regional 

 

No contexto educacional no qual foi concebido o Curso Superior de Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia – Campus Primavera do Leste busca contemplar, de maneira excelente, as 

demandas efetivas de natureza econômica e social, como podem ser mostrados nas 

informações apresentadas neste capítulo. 

 

Abaixo é mostrado o mapa do Brasil, onde localiza-se o Estado do Mato Grosso. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.pdl.ifmt.edu.br/


12 
 

Aprovado no CONSUP pela Resolução Nº 082, de 28 de Setembro de 2017. 
 

 

 

A seguir é mostrado o mapa do Mato Grosso, onde aparecem as Comarcas Pólos, 
que inclui a cidade de Primavera do Leste como Pólo VIII(região centro Sul). 
 

 
 
 

Conforme censo demográfico IBGE 2010, o Estado do Mato Grosso possui uma área 

de 903.366,192 km² e uma população de 3.035.122 habitantes, com uma densidade  

demográfica de 3.36 habitantes por km². 

O município de Primavera do Leste está situado a 230 km da capital do Estado 

Cuiabá e com uma população de 52.066 habitantes e uma densidade demográfica de 9,52 

habitantes por Km². 

O PIB per capita do município de Primavera do Leste é de R$ 39.778,94, sendo que a 

do estado do Mato Grosso é aproximadamente R$ 14.000,00. Dentre os 141 municípios do 

Estado, Primavera do Leste ocupa a 8ª posição com o melhor IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano) sendo que o município está acima da média Nacional com um 

índice de 0,805 e acima da média do Estado do Mato Grosso que é de 0,773. 

 

 O quadro a seguir mostra a distribuição de renda no município de Primavera do Leste 
 

1 SM 1 a 2 SM 2 a 5 SM 5 a 10 SM Mais de 10 SM Sem 
rendimento 

14,69% 29,52% 35,07% 10,30% 8,38% 2,03% 

SM – salários mínimos 

 

O IFMT Campus Primavera do Leste tem como finalidade atender aos seus objetivos 

e aproveitar integralmente seus recursos humanos e materiais, para formar profissionais 

especializados para atuarem prioritariamente no planejamento, utilização, gestão e na 
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manutenção de tecnologias de automação e controle de processos nos setores da 

agroindústria e do agronegócio.  

A definição destes setores da economia como prioritários para a atuação do Campus 

Primavera do Leste se deu com a realização de estudos do perfil socioeconômico do 

Município, da região sul e do estado de Mato Grosso, com a participação efetiva do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico – CODEPRIM, da Câmara Municipal de 

Vereadores, a Prefeitura Municipal e com posterior realização de Audiência Pública 

deliberativa envolvendo toda a sociedade. 

 Considerando os dados constantes no diagnóstico elaborado, o resultado de todos os 

debates envolvendo a sociedade civil organizada, as reuniões do CODEPRIM, bem como 

todas as discussões da Audiência Publica para a definição dos eixos tecnológicos e dos 

cursos a serem ofertados no Campus, concluiu-se que o Campus Primavera do Leste 

deverá atuar na formação de profissionais para atuarem prioritariamente no setor do 

agronegócio. 

Como resultado deste trabalho, foi definido o Eixo Tecnológico de Controle e 

Processos Industriais, como prioritário para a atuação do Campus. Os Eixos Tecnlógicos de 

Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, Produção Industrial e Produção Alimentícia, 

na ordem de prioridade respectivamente, foram definidos como áreas de atuação da 

instituição. 

4.3  Dos Princípios 

 

Em função do estabelecido no Projeto Político Pedagógico do IFMT Campus 

Primavera do Leste, elege cinco princípios norteadores de sua ação: 

 

I - compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, preservação do meio 

ambiente, transparência, publicidade e gestão democrática;  

II - verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a extensão;  

III- eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do conhecimento científico e 

tecnológico e suporte aos arranjos produtivos educacionais, locais, sociais e culturais;  

IV - inclusão de pessoas com deficiências e com necessidades educacionais especiais; e  

V - natureza pública e gratuita do ensino regular, sob a responsabilidade da União.  

 

O IFMT desenvolve função estratégica no processo de desenvolvimento 

socioeconômico do Estado, à medida que a qualificação profissional, o incentivo à pesquisa, 
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os projetos de extensão e as demais ações da instituição estão diretamente relacionados ao 

aumento da produtividade, inovação nas formas de produção e gestão, melhoria da renda 

dos trabalhadores e na qualidade de vida da população em geral. Nesse sentido, a missão 

da instituição está voltada para “Educar para a vida e para o trabalho”, sempre focada no 

compromisso com a inclusão social. 

4.4 Das Finalidades 

 

O IFMT Campus Primavera do Leste tem por finalidade formar e qualificar 

profissionais no âmbito da educação tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades de 

ensino, para os diversos setores da economia, bem como realizar pesquisa aplicada e 

promover o desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em 

estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade, especialmente de abrangência 

local e regional, oferecendo mecanismos para a formação continuada. 

4.5 Das Características 

 

O Campus Primavera do Leste tem como Natureza Jurídica a Autarquia e está 

vinculado ao Ministério da Educação e Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica e 

tem como premissas básicas: 

I. Oferta de educação tecnológica, levando-se em conta o avanço do conhecimento 

tecnológico e a incorporação crescente de novos métodos e processos de 

produção e distribuição de bens e serviços. 

II. Atuação prioritária na área tecnológica, nos diversos setores da economia. 

III. Conjugação, no ensino, da teoria e a prática. 

IV. Articulação verticalizada e integração da educação tecnológica nos diferentes 

níveis e modalidades de ensino ao trabalho, à ciência e à tecnologia. 

V. Oferta de ensino superior de graduação e de pós-graduação na área tecnológica. 

VI. Oferta de formação especializada em todos os níveis de ensino, levando-se em 

consideração as tendências do setor produtivo e do desenvolvimento tecnológico. 

VII.  Realização de pesquisas aplicadas e prestação de serviços. 

VIII. Desenvolvimento da atividade docente, abrangendo os diferentes níveis e 

modalidades de ensino, observada a qualificação exigida em cada caso. 

IX. Utilização compartilhada dos laboratórios e dos recursos humanos pelos diferentes 

níveis e modalidades de ensino. 
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X. Desenvolvimento do processo educacional que favoreça, de modo permanente, a 

transformação do conhecimento em bens e serviços, em benefício da sociedade. 

XI. Estrutura organizacional flexível, racional e adequada às suas peculiaridades e 

objetivos. 

XII.  Integração das ações educacionais com as expectativas da sociedade e as 

tendências do setor produtivo. 

XIII.  Verificado o interesse social e as demandas de âmbito local e regional, poderá 

o IFMT Campus Primavera do Leste, mediante autorização do Ministério da Educação, 

ofertar os cursos previstos fora da área tecnológica. 

XIV.  Ministrar cursos de Educação à Distância, em todos os níveis de ensino. 

5. DO CURSO 
 

5.1 Justificativa  

 

 O Estado de Mato Grosso é o maior produtor de soja, de milho e de algodão e possui 

o maior rebanho bovino do Brasil. No cenário econômico, é reconhecido como uma das 

regiões mais produtivas do Brasil, sendo um dos maiores exportadores na pauta de 

agronegócio do país. No entanto, mesmo com essa vocação para a área agrícola há a 

necessidade de desenvolvimento tecnológico em 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 centrado em várias cidades 

polos. 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. 

 As novas tecnologias, com destaque para a automatização de sistemas, estabelecem 

uma nova estrutura e organização da produção, do que decorre a necessidade de direcionar 

esforços na formação de profissionais para o processo produtivo e para o mundo do 

trabalho. As empresas (industriais, comerciais, serviços, entre outras) requerem profissionais 

com competência para criar, manter e gerenciar seus sistemas de informações, ajudando-na 

sua permanência com competitividade no mercado. 

A produção agrícola de Mato Grosso, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística (IBGE), alcançou níveis excelentes para os produtos do agronegócio, sendo MT o 

maior produtor de grãos do Brasil. (Fonte www.ibge.gov.br). 

O Município de Primavera do Leste com uma área total de 10.266,762 km², pertence 

à região Sudeste, do estado de Mato Grosso e, está a 239 km de Cuiabá, polarizada pelo 

município de Rondonópolis, abrange o total de 19 municípios, de acordo com classificação 

da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral.  A população da região 

Sudeste totalizou 458 mil habitantes em 2010 e corresponde a 15% da população estadual. 

(Fonte www.seplan.mt.gov.br) 

A região Sudeste de Mato Grosso, que já é mais industrializada do estado, apresenta 

potencialidade de expansão em diversos setores, entre os quais, se destacam: pecuária, 

agricultura, indústria e agroindústria, terciária moderna, mineração e turismo, que significa 

potencial de agregação de valores nesses e outros segmentos, pelo fortalecimento da 

industrialização na cadeia produtiva. 

A produção agrícola da região Sudeste de 8 milhões de toneladas é bastante 

representativa - quase ¼ da produção estadual segundo o IBGE em 2012. Os principais 

produtos do agronegócio da região têm grande representatividade na produção estadual 

deste ano: algodão (41%), feijão (35%), sorgo (31%), milho e soja (21%), além disso, a 

produção de 2,2 milhões de toneladas de cana-de-açúcar tem participação de 13,5%.  

As exportações de Mato Grosso, que superaram o crescimento das exportações em 

nível nacional, alcançam o valor de US$ 11,1 bilhões no ano de 2011 e batem o recorde 

histórico, sendo 975% superior ao valor registrado no último ano do século passado – isso 

corresponde à taxa média de crescimento de 24% ao ano neste século. Mato Grosso 

exporta grande proporção de sua produção: em 2011, só de grãos ‘in natura’ ou 

transformados, foram cerca de 21 milhões de toneladas (dois terços da produção).  

A produção industrial da Região Sudeste no período 2004 a 2009, medida pelo Valor 

Adicionado Bruto (VAB) da indústria a preços correntes, teve crescimento nominal (69%) 

maior que o dobro da indústria do estado de MT no mesmo período (32%).  

De 2010 para 2011 a taxa de crescimento das exportações da região Sudeste foi de 

8%; com destaque para a exportação do complexo soja (63%), milho (18%) e algodão 

(15%), que constituíram nos principais produtos da pauta e responderam por 96% das 

exportações dos municípios da região. 

Os principais indicadores econômicos mostram que a industrialização da região 

Sudeste é uma realidade, com avanço acelerado nos últimos anos. No futuro vislumbra-se a 

possibilidade e potencialidade de expansão em diversos setores, entre os quais se destacam 
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a agroindústria na área de alimentos, agricultura, pecuária, o setor têxtil, a mineração, a 

cadeia produtiva do couro, e muitos outros segmentos que poderão ser identificados e 

explorados. 

A região de Primavera do Leste tem uma economia fortemente baseada na produção 

agropecuária e agroindustrial. A produção e a industrialização altamente tecnificada da soja, 

milho e algodão, bem como a produção e a industrialização de produtos de origem animal, 

se constituem nos pilares de sustentação da economia local e regional.  

 Nos estudos de levantamento dos cursos ofertados no estado de Mato Grosso, 

verificou-se não haver a formação suficiente de profissionais para atuarem no mercado de 

trabalho para o desenvolvimento de software com uma formação voltada para atender o 

setor de tecnologia para a agropecuária e a agroindústria.   

 Dessa forma, a oferta do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, justifica-se pelos motivos elencados a seguir: 

1. O Mato Grosso é o maior produtor de soja e de milho do País, tem o maior rebanho 

bovino e as projeções futuras apontam pelo aumento significativo na produção 

agropecuária para os próximos 15 anos, e que demandam a verticalização da produção, 

com a agro industrialização desta produção e cada vez um maior controle informatizado 

de todo o processo produtivo; 

2. O processo de industrialização do estado de Mato Grosso tem se intensificado, 

principalmente na região sul do Mato Grosso, com a chegada da ferrovia e com a 

implantação de polos industriais em Rondonópolis, Primavera do Leste, Alto Araguaia, 

Campo Verde com a instalação de indústrias de alimentos, bebidas, frigorífica, da área 

têxtil, extratoras de óleo, entre outras, que demanda softwares especializados na logística 

e distribuiçao de produtos. 

3. O estado de Mato Grosso é um grande produtor de alimentos e com grande potencial de 

crescimento, porém com pouca mão de obra especializada, o que demanda a formação 

de profissionais de nível superior qualificados para o desenvolvimento de softwares de 

controle industrial;  

4. As empresas Matogrossenses tem buscado automatizar seus processos produtivos, para 

enfrentar a falta de mão de obra especializada e para se tornarem mais competitivas, 

porém, quando se trata da área tecnológica, buscam constantemente profissionais 

capacitados nas regiões sudeste e sul do país, pelo numero reduzido de profissionais 

formados no estado de Mato Grosso.  

5. O IFMT Campus Primavera do Leste busca se consolidar como agência formadora de 
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recursos humanos na área de tecnologia, para formar profissionais que contribuiram com 

o processo global da produção, assegurando-lhes o acesso aos fundamentos teóricos e 

práticos na Tecnologia de Análise e Desenvolviemnto de Sistemas; 

6. A infraestrutura de salas de aula e de laboratórios idealizada e em construção permitirá 

atender às atividades teórico-práticas do curso, durante todos os períodos letivos. 

7. Não existe no estado de Mato Grosso, nenhum Curso de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas ofertado por instituição pública e privada, focado para 

formação de profissionais qualificados para atuarem nos setores da agropecuária e da 

agroindústria. 

5.2 Objetivo geral 

 

O objetivo do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas é formar profissionais aptos a auxiliar no desenvolvimento de soluções 

tecnológicas visando suprir as demandas da região que atualmente possui é um polo de 

desenvolvimento tecnológico voltado ao agronegócio.  

5.3 Objetivos específicos 

 

 Analisar, projetar, desenvolver, testar, implantar e manter sistemas computacionais de 

informação.  

 Avaliar, selecionar, especificar e utilizar metodologias, tecnologias e ferramentas da 

Engenharia de Sofware, linguagens de programação e bancos de dados. Coordena 

equipes de produção de softwares.  

 Vistoriar, realizar perícia, avaliar, entre laudo e parecer técnico em sua área de 

formação. 

 Habilitar os egressos a analisar e projetar sistemas de informações em diversas 

arquiteturas que auxiliem na automação de processos industriais.  

 Formar profissionais capazes de contribuir nas pesquisas que promovem o 

desenvolvimento regional. 

 Intensificar a extensão, por intermédio da resolução de problemas locais que 

contribuam ao desenvolvimento regional. 
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5.4 Perfil profissional do egresso  

 

Analisa, projeta, desenvolve, testa, implanta e mantém sistemas computacionais de 

informação. Avalia, seleciona, especifica e utiliza metodologias, tecnologias e 

ferramentas da Engenharia de Software, linguagens de programação e bancos de 

dados. Coordena equipes de produção de softwares. Vistoria, realiza perícia, avalia, 

emite laudo e parecer técnico em sua área de formação. 

6 DIRETRIZES E ASPECTOS LEGAIS  

 

6.1 Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

 

As Diretrizes e Legislações aplicadas ao Curso Superior de do Curso Superior de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas são: 

 Portaria Normativa MEC Nº 40 de 12 de dezembro de 2007: institui o e-MEC, sistema 

eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações aos processos de regulação, 

avaliação e supervisão da educação superior no sistema federal de educação e o cadastro 

e-MEC de Instituições e Cursos Superiores e consolida disposições sobre indicadores de 

qualidade, banco de avsaliadores (BASIS) e Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (ENADE) e outras disposições. 

 Portaria Normativa Nº 40, DE 12 de dezembro DE 2007. Institui o e-MEC, sistema 

eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de 

regulação da educação superior no sistema federal de educação. 

 Resolução 024 de 06 de Julho de 2011 – Normativa para Elaboração dos Projetos 

Pedagógicos dos cursos Superiores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Mato Grosso. 

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

 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; 

 Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologias 2016; 

 Plano Nacional de Educação 2014 a 2024; 

 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; 
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 Lei nº. 10.861, de 14/04/2004: institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES – e dá outras providências; 

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

outras providências; 

 

 Decreto nº. 5.773, de 09/05/2006: dispõe sobre as funções de regulação, supervisão e 

avaliação das instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e 

sequenciais no sistema federal de ensino; 

  Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015: Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência); 

 Decreto n. 5.296/2004: Condições de Acesso para Pessoas com Deficiência e/ou 

Mobilidade Reduzida.  

  Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos Humanos – Parecer 

CNE/CP 8/2012. Resolução CNE/CP Nº 1, de 30/05/2012. 

 Lei nº 10.639/2003: institui as Diretrizes Curriculares Nacionais das Relações Étnico-

Raciais para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira; 

 Lei nº 11.645/2008: institui as Diretrizes Curriculares Nacionais das Relações Étnico-

Raciais para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. 

 Lei nº 11.892 /2008: cria os Institutos Fedrais de Educação Ciência e Tecnologia. 

 Lei 12. 764/2012: institue a política nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista. 

O PPC está coerente com a Resolução CNE/CES nº 3 de 18 de Dezembro de 2002, 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos Superiores de Tecnologia e é 

transcrita abaixo neste tópico pois norteia toda a concepção do curso, buscando-se atendê-

la integralmente. 

7 REQUISITOS DE ACESSO AO CURSO 

 

O ingresso nos cursos de Educação Superior do IFMT dar-se-á mediante processo 

seletivo, com formas e critérios estabelecidos em edital específico. O processo de seleção 

será realizado anualmente, onde candidato ingressará no curso após aprovação no 

processo seletivo realizado pela Gerência de Políticas de Ingresso do IFMT. 

São formas de processo seletivo para o ingresso nos Cursos Superiores de 

Graduação do IFMT: 

i. exame de Vestibular; 
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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. Transferência ex-offício; 

vii. portador de diploma de graduação; e 

viii. convênio/Intercâmbio. 

As vagas a serem destinadas para ingresso por reopção de curso, transferência 

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

letivo dos cursos, serão 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. 

8.PÚBLICO ALVO 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas prevê o 

ingresso de 40 (quarenta) alunos no primeiro período (semestre) do curso, e organiza suas 

diretrizes curriculares para oferecer um curso no período noturno, com 06 (seis)  semestres, 

o que corresponde a 03 (três) anos de duração.  

Farão parte do processo seletivo do Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas os estudantes concluintes ou que tenham concluído o Ensino 

Médio e/ou equivalente. 

9. INSCRIÇÃO 

 

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 no site do IFMT o formulário de inscrição e após o 

preenchimento do questionário eletrônico, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e 

efetuar o pagamento da taxa de inscrição, ou atender o que dispõe a Lei n.º 12.799, de 10 
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de Abril de 2013 que trata sobre a isenção de pagamento de taxas para inscrição em 

processos seletivos de ingresso nos cursos das instituições federais de educação superior. 

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

um requerimento solicitando o tipo de atendimento necessário a ser adotado, para o caso 

específico, nos dias de provas. 

 

 

10. MATRÍCULA 

 

Matrícula é o ato formal pelo qual se dá a vinculação acadêmica do discente ao IFMT, 

sendo que a mesma será efetivada pelo candidato ou por seu representante legal, no local, 

dia e horário a serem divulgados no edital do processo seletivo.  

Na condição de discente uma pessoa não poderá ocupar simultaneamente 02 (duas) 

vagas da Educação Superior em cursos ofertados por instituições públicas federais, nos 

termos da Lei n.º 12.089 de 11/11/2009.  

A matrícula será efetuada na Secretaria Geral de Documentação Escolar (SGDE) em 

prazos estabelecidos no edital do processo seletivo por meio de requerimento específico 

acompanhado da relação de documentos que deverão ser apresentados no ato da matrícula 

de acordo com o edital de seleção. 

Para os candidatos selecionados pelo SISU, a matrícula somente será efetivada 

mediante a apresentação dos documentos exigidos no termo de adesão do IFMT ao SISU: 

i. O candidato será matriculado no primeiro período letivo no curso turno para os 

quais foi selecionado. 

ii. O candidato será matriculado em todos os componentes curriculares do primeiro 

período letivo. 

iii. O candidato que não efetivar a matrícula no período definido no edital perderá 

direito à vaga. 

É de responsabilidade do discente ou seu representante legal a veracidade dos 

documentos apresentados, sob pena de invalidação de sua matrícula a qualquer tempo, se 

comprovada falsidade de informações e os candidatos estrangeiros deverão apresentar no 

ato da matricula, além dos documentos obrigatórios, declaração oficialmente traduzida, de 
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equivalência de estudos feitos no exterior e todos os documentos exigidos no edital deverão 

estar legíveis e sem rasuras.  

O regime de matrícula será realizado por disciplina com periodicidade letiva 

semestral, exceto no primeiro período do curso, onde o aluno deverá realizar a matrícula 

inicial em todas as disciplinas ofertadas. Nos demais semestres do curso, o aluno deverá se 

matricular em no mínimo três disciplinas por período letivo. 

Os candidatos que não se matricularem dentro do prazo estabelecido no edital 

perderão o direito à vaga. 

 

 

10.1 Dos Candidatos Selecionados pelo SiSU 

 

A matrícula somente será efetivada mediante a apresentação dos documentos 

exigidos no termo de adesão do IFMT ao SiSU. O candidato será matriculado no primeiro 

período letivo no curso e turno para os quais foi selecionado. O candidato será matriculado 

em todos os componentes curriculares do primeiro período letivo. O candidato que não 

efetivar a matrícula no período definido no edital perderá direito à vaga. 

 

10.2 Dos Candidatos Selecionados por Transferência Externa 

 

Para os candidatos transferidos de outras unidades do IFMT ou instituições de ensino 

ser estabelecido prazo para apresentação do documento de transferência, onde o discente 

terá um prazo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da data de sua matricula, para apresentar, 

ao IFMT, comprovante de que requereu sua transferência junto a instituição de origem e 

prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar Histórico Escolar. 

Caso o discente transferido não cumpra os prazos estabelecidos neste artigo, sua 

matricula será liminarmente cancelada pela Diretoria Geral do Campus. O discente assinara 

documento em que tomara ciência das condições nas quais se vincula academicamente ao 

curso para o qual foi selecionado. 

Os cancelamentos de matricula não geram vagas para o mesmo processo de 

transferência externa. 
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10.3 Dos Candidatos Selecionados Portadores de Diploma de Graduação 

 

Para efetivar a matrícula o candidato deverá apresentar à Secretaria Geral de 

Documentação Escolar os documentos exigidos no edital do processo seletivo.  

 O candidato assinará documento em que tomará ciência das condições nas quais se 

vinculará ao curso para o qual foi selecionado. 

10.4 Dos Candidatos Selecionados Por Reopção De Curso 

 

A efetivação da matrícula de discente selecionado em processo de reopção de curso 

(transferência interna) será realizada pela Secretaria Geral de Documentação Escolar do 

Campus, mediante processo instruído pelo colegiado e autorizado pelo coordenador de 

curso. 

10.5 Dos Candidatos Selecionados Por Convênios e Intercâmbios  

 

Para efetivar a matrícula, o candidato selecionado por Convênio/Intercâmbio deverá 

apresentar:  

I - comprovante de seleção efetuada pelo Ministério das Relações Exteriores que 

valha por atestado de idoneidade moral, no caso do discente ser de nacionalidade 

estrangeira;  

II - certidão de nascimento ou documento equivalente; 

 III - passaporte; e  

IV - certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e histórico escolar.     

Parágrafo único. Os documentos citados no caput do artigo deverão estar devidamente 

autenticados pelas autoridades consulares competentes do país de origem, acompanhados 

de tradução pública oficialmente juramentada. 

 

10.6 Da Matrícula Especial  

 

A matrícula especial, quando da ocorrência de vagas, obedecerá aos preceitos da 

LDB, artigo 50.  

Embora o discente com matrícula especial não possua vínculo com o curso ou com o 

IFMT, deverá, durante seus estudos, atender às mesmas normativas constantes Na 

Organização Didática do IFMT, quanto ao que lhe for aplicável.  
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A oferta de vagas para matrícula especial deverá ser disciplinada por meio de edital de 

chamada e seleção, elaborado pelo Campus e aprovado pela Direção Geral do Campus.     

O candidato deverá ter concluído o ensino médio ou equivalente, de acordo com a 

legislação. A quantidade de vagas a serem abertas e de componentes curriculares que 

possam ser cursadas por candidato será definida em edital de seleção.  

A matrícula especial implica na necessidade de apresentação dos mesmos 

documentos previstos para matrícula regular. Para cada discente que for promovido em 

componente curricular com matrícula especial será oferecido um atestado de conclusão do 

componente curricular, assinado pela Direção Geral. 

 

 

 

10.7 Rematrícula 

 

A rematrícula é a forma de confirmação, pelo discente, de continuidade nos estudos 

no mesmo curso e instituição.  

As rematrículas deverão ser feitas a cada período letivo, depois de concluídas todas 

as etapas incluindo recuperação e exame final, em datas e prazos estabelecidos no 

calendário acadêmico.  

O discente que não realizar a renovação de sua matrícula dentro dos prazos 

estabelecidos será considerado evadido, salvo em caso de justificativa legal apresentada em 

até 15 dias após o vencimento dos prazos.  

Para efetuar a renovação da matrícula o discente deverá apresentar comprovante do 

preenchimento do questionário socioeconômico educacional. 

A rematrícula poderá ser por componente curricular, obedecendo aos pré-requisitos 

constantes neste documento. 

Terá prioridade na rematrícula, sucessivamente, o discente: 

 I - aprovado em todas os componentes curriculares dos períodos letivos anteriores;  

II - formando;  

III - que cancelou componentes curriculares;  

IV - reingressante após trancamento de matrícula; 

V - reoptante; VI - transferido; e  

VII - portador de diploma de graduação.  

Não serão permitidas rematrículas em componentes curriculares que:  
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I - apresentem horário total ou parcialmente coincidente; e  

I - não atendam às exigências dos pré-requisitos. 

Ouvido o Colegiado do curso, o Diretor do Campus poderá cancelar a oferta de 

componentes curriculares nos quais o número de discentes matriculados for inferior a 05 

(cinco). O cancelamento não poderá ocorrer em prejuízo do tempo mínimo previsto para a 

integralização do curso. 

Quando houver solicitação fundamentada, após ouvir o colegiado e obtiver o 

consentimento da Diretoria do Campus, a Coordenação do Curso poderá oferecer turmas 

extras. 

Caso o discente opte por cancelar todos os componentes curriculares no período, 

este deverá solicitar o trancamento da matrícula. 

 

10.8 Do Trancamento de Matrícula e do Cancelamento de Componente Curricular 

 

O trancamento de matrícula é o ato pelo qual o discente interrompe temporariamente 

o curso. O cancelamento é o ato de interromper componentes curriculares. O discente 

poderá, no período estabelecido no calendário acadêmico, cancelar a matrícula de um ou 

mais componentes curriculares. 

O trancamento de matrícula do curso e cancelamento de componentes curriculares 

deverá ser solicitado pelo próprio discente ou, quando menor de 18 (dezoito) anos de idade, 

por seu responsável ou representante legal, mediante requerimento à Secretaria Geral de 

Documentação Escolar, obedecendo ao prazo estipulado no calendário acadêmico. 

O discente somente terá direito a um cancelamento por componente curricular. Para 

que se efetive o trancamento de matrícula, o discente deverá comprovar que está em dia 

com suas obrigações acadêmicas. A interrupção do curso não poderá exceder a dois 

períodos letivos, contados a partir do período em que ocorreu o trancamento. O trancamento 

de matrícula poderá ser efetuado até duas vezes durante o período de integralização do 

curso. 

O trancamento de matrícula ou cancelamento de componentes curriculares poderá 

ser realizado em qualquer período letivo, desde que comprovado um dos motivos 

relacionados a seguir:  

I - ser convocado para o serviço militar;  
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II - pertencer ao quadro de funcionário público civil ou militar, assim como exercer a 

função de empregado de empresa privada que, por razões de trabalho, precise ausentar-se 

de sua sede compulsoriamente;  

III - estar incapacitado, mediante comprovação por atestado médico;  

IV - acompanhar cônjuge, ascendente ou descendente, para tratamento de saúde, 

mediante atestado médico;  

V - mudar de domicílio para local que o impossibilite de cumprir o horário 

estabelecido; e  

VI - outros casos previstos em lei. 

O discente que realizar o trancamento de matrícula deverá comparecer à Secretaria 

Geral de Documentação Escolar do respectivo Campus e rematricular-se a cada período 

letivo, conforme calendário acadêmico e, se necessário, solicitar novo trancamento. O 

discente, com matrícula trancada, ao rematricular-se, estará sujeito às mudanças 

curriculares ocorridas durante seu afastamento. 

 

10.9 Do Desligamento do Discente 

 

O desligamento consiste na perda completa de vínculo formal do discente com o 

Campus e com o curso em que estava matriculado e pode ocorrer quando o discente se 

encontrar nas seguintes condições: 

I - em função de transferência para outro Campus ou instituição;  

II - em caso de processos disciplinares, com cancelamento da matrícula; e 

 III - ausência de rematrícula por 02 (dois) períodos letivos consecutivos. 

O desligamento do discente por transferência de um Campus para outro ou outra 

instituição acarreta a perda do vínculo com a instituição de origem, porém mantém o status 

de transferido. 

 

10.10 Do Cancelamento De Matrícula 

 

O cancelamento de matrícula é o ato formal pelo qual o discente se desliga do IFMT. 

O cancelamento de matrícula consiste na extinção do vínculo do discente com o IFMT e 

poderá ocorrer de duas formas:  

I - por ato voluntário do discente requerido via protocolo no Campus de origem;  
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II - por ato administrativo: a) por motivos disciplinares; b) decorrente de ingresso 

irregular no curso; e c) se verificada a matrícula simultânea em cursos do mesmo nível no 

IFMT ou em outra instituição pública. 

O cancelamento de matrícula do discente com idade inferior a 18 anos deverá ser 

requerido pelo seu responsável legal. Parágrafo único. O cancelamento da matrícula por ato 

administrativo do discente com idade inferior a 18 (dezoito) anos far-se-á pela Diretoria de 

Ensino, mediante convocação dos pais ou responsáveis legais para acompanhamento e 

ciência do processo. 

11. TRANSFERÊNCIA 

 

A transferência obedecerá a Organização Didática do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Mato Grosso – IFMT. 

11.1 Transferência Interna   

 

 A reopção de curso permite, ao discente regularmente matriculado no IFMT, a 

mudança de seu curso de origem para outro curso de mesmo nível, obedecendo a seguinte 

ordem: 

I - mesma modalidade e área afim; 

II - mesma modalidade e outra área; e 

III - outra modalidade e área afim. 

 

Para participar do processo seletivo, o candidato devera: 

I - estar regularmente matriculado em curso de graduação do IFMT; 

II - ter sido aprovado em componentes curriculares que correspondam a, no mínimo, 

60% (sessenta) por cento da carga horaria do primeiro período do curso; e 

III - estar regular perante o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE; 

O processo de seleção será definido em edital próprio. 

A reopção entre os cursos da educação superior será permitida desde que o discente 

tenha concluído com êxito 60% (sessenta por cento) dos componentes curriculares do 

primeiro período do curso. 

As datas para as solicitações de reopção de curso deverão ser efetuadas em período 

fixado no calendário acadêmico. 

O ingresso por reopção de curso deve atender as seguintes condições: 
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I - disponibilidade de vagas no curso pretendido; e 

II - o candidato seja oriundo de curso que possibilite reopção, de acordo com os termos 

do edital. 

O numero de vagas disponíveis para reopção será computado por curso e por turno, 

de acordo com o quadro de vagas elaborado pela respectiva Coordenadoria de Curso/Área 

e publicado em edital pelos Campi. 

E de competência do Colegiado de Curso analisar e emitir parecer sobre o 

aproveitamento de estudos e equivalência curricular, desenvolvidos no curso de origem. 

Cada discente poderá solicitar apenas um pedido de reopção de curso durante todo o 

processo de integralização do curso. 

11.2 Do Ingresso por Transferência Externa 

 

A 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. 

Para participar do processo seletivo, o candidato deverá: 

I- ser oriundo de curso afim, autorizado e/ou reconhecido pelo MEC; 

II- estar regularmente matriculado na Instituição de Ensino Superior de origem; e 

III- ter sido aprovado em componentes curriculares que correspondam a, no mínimo, 

60% (sessenta por cento) da carga horária do primeiro período do curso. 

É vedada a transferência externa para o primeiro período letivo. 

 Para inscrever-se no processo de seleção, o candidato deverá anexar ao pedido os 

seguintes documentos: 

a) atestado de matrícula atualizado; 

b) histórico escolar ou documento equivalente que ateste os componentes 

curriculares cursados e a respectiva carga horária, bem como o desempenho do discente; e 

c) conteúdo programático dos componentes curriculares em que obteve aprovação, 

com a devida descrição da carga horária e bibliografia utilizada. 

Os critérios e a forma de seleção serão estabelecidos em edital próprio. 

 

11.3 Da Transferência Ex-officio 

 

É a mudança de um servidor público federal civil ou militar de um município ou estado 
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para outro, por determinação da instituição para atender aos interesses da administração 

pública. 

A transferência ex-officio, a que se refere o parágrafo único do artigo 49 da LDB, será 

efetivada entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do 

ano e independentemente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público 

federal civil ou militar discente, ou seu dependente discente, se requerida em razão de 

comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o 

município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta. 

A transferência ex-officio dar-se-á na forma da Lei nº 9.536/1997. 

O curso de origem deverá estar devidamente autorizado ou reconhecido pelo MEC. 

O interessado à transferência ex-officio deverá vir de instituição pública e de curso 

idêntico ou equivalente ao curso do IFMT para o qual pleiteia transferência. 

Ao requerer matrícula por transferência ex-officio, o candidato deverá apresentar na 

Secretaria Geral de Documentação Escolar os seguintes documentos: 

I- formulário próprio expedido pela Secretaria Geral de Documentação Escolar, 

devidamente preenchido; 

II- fotocópia da cédula de identidade e CPF; 

III- fotocópia de comprovante de residência atual; 

IV- fotocópia do ato que comprove a sua transferência ou a do familiar de que 

depende, caso em que anexará, também, documento demonstrativo dessa relação de 

dependência; 

V- fotocópia do ato publicado no Diário Oficial da União ou Boletim de Serviço que 

instruiu o pedido; 

VI- histórico escolar ou documento equivalente que ateste os componentes 

curriculares cursados e a respectiva carga horária, bem como o desempenho do discente; e 

VII- conteúdo programático dos componentes curriculares em que obteve aprovação, 

nos quais se discrimine a carga horária e a bibliografia utilizada. 

Todas as cópias documentais deverão ser autenticadas. 

12. PERÍODO ESTIMADO PARA SOLICITAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO CURSO 

 

De acordo com o Artigo 35 do Decreto 5.773 de 2006 a instituição deverá protocolar 

o pedido de reconhecimento de curso no período e na forma estabelecidos em ato do 

Ministro de Estado da Educação. 
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13. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A estrutura curricular implantada no Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – 

Campus de Primavera do Leste busca contemplar, de maneira excelente, em uma análise 

sistêmica e global, os aspectos: flexibilidade, interdisciplinaridade, compatibilidade da carga 

horária e articulação da teoria com a prática.  

Ao apresentar uma matriz curricular absolutamente inovadora, o curso tem como 

preocupação realizar um currículo voltado para ao atendimento do perfil definido para o 

profissional, buscando-se atender ao desenvolvimento de competências e habilidades gerais 

descritas na Resolução CNE/CES Nº. 3 de 18 de dezembro de 2002 que institui as DCN 

para a organização e o funcionamento dos Cursos Superiores de Tecnologia, sem perder de 

vista o mercado de trabalho na articulação orgânica com as tendências da profissão na 

sociedade contemporânea. 

 

13.1 Acessibilidade e inclusão 

 

Baseados nos principais legais e normativos produzidos em âmbito nacional e 

internacional contidos nos Referênciais de Acessibilidade na Educação Superior e a 

Avaliação in loco do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e 

atendendo ao Decreto 5.296/2004 , o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – 

Campus Primavera do Leste apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência 

e/ou mobilidade reduzida, por meio de uma  acessibilidade arquitetônica com obras civis e 

aquisição de equipamentos para atender pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida: 

disponibiliza rampas de acesso às áreas de acesso acadêmico-administrativo,e elevadores, 

e, aos banheiros, sendo que para esses, há barra de apoio nas paredes; reservas de vagas 

em estacionamentos nas proximidades da Instituição. 

Alicerçado no Documento Orientador do Programa Incluir, o IFMT Campus 

Primavera do Leste, promoverá a Acessibilidade Pedagógica e Atitudinal desenvolvendo as 

seguintes ações: 

1. Programas de pesquisa: assegurar a participação de todos, por meio da 

efetivação dos requisitos de acessibilidade. Além disso, reservar vaga nos editais 

para pesquisa que contemple a realização de pesquisa relacionada às 

necessidades específicas das áreas da deficiência (audiiva, física, mental, visual) 
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e à educação inclusiva. 

2. Programas de extensão: assegurar a participação de todos, por meio da 

efetivação dos requisitos de acessibilidade. Além disso, disseminar conceitos e 

práticas de acessibilidade por intermédio de diversas ações extensionistas, 

caracteriza-se em compromisso institucional com a construção de uma 

sociedade inclusiva. 

3. Abertura de um Seminário e um Fórum de Inclusão. 

4. Currículo, comunicação e informação: garantir o pleno acesso, participação e 

aprendizagem disponibilizando materiais didáticos e pedagógicos acessíveis; de 

equipamentos de tecnologia assistiva e de serviços de guia-intérprete e de 

tradutores e intérpretes de Libras.  

5. Promover minicursos: propiciar ao docente uma formação para conhecer, discutir 

e refletir sobre os marcos legais referentes à educação de pessoas com 

deficiência e o conceito de acessibilidade pedagógica no Ensino Superior que 

favoreçam e ressignifiquem a sua atuação junto aos estudantes com deficiência. 

6. Abertura Sala de Recursos Multifuncionais: um espaço para Atendimento 

Educacional Especializado (AEE). 

13.2 Flexibilidade 

 

A flexibilidade pode ser verificada no Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas por meio das atividades complementares, componente 

obrigatório na sua estrutura curricular que perfaz um total de 120 horas do currículo, além 

disso, esta estrutura proposta oferece duas disciplinas optativas: Lingua brasileira de sinais 

conforme prevê o Decreto n. 5.626 (BRASIL, 2005b) e a disciplina de Gestão Ambiental. 

13.3 Interdisciplinariedade 

 

A interdisciplinaridade é contemplada no currículo do Curso Superior de Tecnologia 

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas que aborda as diversas áreas de conhecimento, 

habilidades, atitudes e valores éticos, fundamentais à formação profissional. Esta 

interdisciplinaridade pode ser comprovada nas disciplinas de Projeto Multidisciplinar, 

Trabalho de Conclusão de Curso I e II, bem como nas disciplinas que envolvam 

desenvolvimento de softwares, pois para a mesma é necessário integrar vários 

conhecimentos para obter um produto. Nestas disciplinas os alunos terão conhecimento dos 
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conteúdos interdisciplinares além de conviverem com os colegas e aplicação na prática no 

mercado de trabalho. Neste sentido, a estrutura curricular foi organizada de forma oferecer 

situações de aprendizagem ao longo do curso que assegure uma formação técnica, 

humanística e política do graduando. 

13.4 Articulação da Teoria com a Prática 

 

A articulação da teoria com a prática é contemplada na abordagem dos diversos 

conteúdos, tanto nas disciplinas profissionais como nas disciplinas específicas do curso, 

observando o equilíbrio teórico-prático, permitindo, na prática e no exercício das atividades, 

a aprendizagem da arte de aprender; busca a abordagem precoce de temas inerentes às 

atividades profissionais de forma integrada, sem perda dos conhecimentos essenciais ao 

exercício da profissão; compromete o aluno com o desenvolvimento científico e a busca do 

avanço tecnológico. Neste contexto, a estrutura curricular desenvolvida possui forte 

coerência com o perfil traçado para o profissional egresso do curso. Esta estrutura foi 

organizada de forma a propiciar uma articulação dinâmica entre ensino e labor profissional, 

prática e teoria, ambiente acadêmico e convívio comunitário, o básico e o profissionalizante 

de modo que assegure ao longo do curso a formação científico-ético-humanista do 

profissional almejado e que agregue diversas competências necessárias ao 

desenvolvimento do empreendedorismo, com autonomia no pensar e decidir. 

Na elaboração curricular foram adotados também princípios que promovem a 

organização do curso partindo do geral para o específico, em níveis crescentes de 

complexidade e em sucessivas aproximações. Assim, uma sequência de conhecimentos 

definirá os objetivos a serem alcançados - novos conhecimentos e habilidades (cognitivos, 

afetivos e psicomotores) são introduzidos em momentos subsequentes, reforçando o que já 

se sabe e mantendo as interligações com as informações previamente aprendidas. Deste 

modo, o estudante vai gradualmente se apropriando do conhecimento em uma maior 

amplitude e profundidade, havendo uma concentração maior de disciplinas 

profissionalizantes e específicas à medida que o estudante vai avançando no curso. 

13.5 Compatibilidade de Carga Horária 

 

A compatibilidade da carga horária total cumpre a determinação da Portaria MEC 

03/2007 de 02 de julho de 2007. Todas as disciplinas são organizadas e mensuradas em 

horas-relógio de atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo.   
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A matriz curricular do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolviemnto 

de Sistemas do IFMT Campus Primavera do Leste, possui uma carga horária total de 2.194 

horas, estruturados em três (03) anos letivos no período noturno, com 41 disciplinas 

distribuídas em 06 semestres, sendo 20 semanas por semestre. Serão ofertadas em cinco 

dias da semana de segunda-feira a sexta-feira, podendo incluir alguns sábados, tendo 4 

aulas por dia, com duração de hora aula de 50min. 

A carga horária total 2.194 horas é distribuída em 2.074 horas para atividades 

presenciais e 120 horas para atividades complementares.  

As disciplinas ofertadas são teóricas e/ou práticas e são distribuídas respectivamente 

em seus percentuais de 50,8% e 49,2%. Elas são classificadas por tipo de conteúdos que  

oferecem podendo ser: gerais, profissionais, específicos ou de integração do conhecimento. 

 

Indicadores da Matriz Curricular 

Modalidade Presencial 

Turno Noturno 

Número de alunos por Turma 40 alunos 

Número de dias letivos semanais 5 dias (possibilidade de uso de sábados) 

Tempo de duração da aula 50 minutos 

Carga horária de atividades presenciais  2.074 horas 

Carga horária de atividades complementares 120 horas 

Carga horária total do curso 2.194 horas 

 

13.6 Tempo de Integralização.  

  

 O tempo mínimo para integralização do curso será de (06) seis semestres, já o tempo 

máximo proposto para a conclusão do mesmo será de (12) doze semestres. 

13.7 Disciplinas de LIBRAS. Decreto n. 5.626/2005.  

 

O Curso contempla a disciplina de LIBRAS como uma disciplina optativa na estrutura 

curricular do Curso será ofertada no sexto semestre, atendendo ao disposto no Decreto n. 

5.626/2005. 
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13.8 Informações Acadêmicas.  

Portaria Normativa n. 40 de 12/12/2007 alterada pela Portaria Normativa MEC 23 de 

01/12/2010, publicada em 29/12/2010.  

As informações acadêmicas exigidas pela Portaria Normativa n. 40 de 12/12/2007 

alterada pela Portaria Normativa MEC 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010 estão 

disponibilizadas na forma impressa e virtual. Estão afixadas em local visível próximo ao 

Registro Acadêmico com as seguintes informações: 

 

I. Ato autorizativo expedido pelo MEC, com a data de publicação no DOU;  

II. Dirigentes da instituição e coordenador de curso efetivamente em exercício;  

III. Relação dos professores que integram o corpo docente do curso, com a respectiva 

formação, titulação e regime de trabalho;  

IV. Matriz curricular do curso;  

V. Resultados obtidos nas últimas avaliações realizadas pelo MEC, quando houver;  

 

E as seguintes informações estão disponibilizadas em página eletrônica própria no 

site da instituição e também na biblioteca: 

 

I. Projeto pedagógico do curso e componentes curriculares, sua duração, requisitos e 

critérios de avaliação;  

II. Conjunto de normas que regem a vida acadêmica, incluídos o Estatuto ou Regimento 

que instruíram os pedidos de ato autorizativo junto ao MEC;  

III. Descrição da biblioteca quanto ao seu acervo de livros e periódicos, relacionado à 

área do curso, política de atualização e informatização, área física disponível e formas 

de acesso e utilização;  

IV. Descrição da infraestrutura física destinada ao curso, incluindo laboratórios, 

equipamentos instalados, infraestrutura de informática e redes de informação. 

13.9 Políticas de Educação Ambiental.  

 

Lei n. 9.795, de 27/04/1999 e decreto n. 4.281 de 25/6/2002.  

 

O reconhecimento do papel transformador da temática Educação Ambiental torna-se 

cada vez mais visível diante do atual contexto regional, nacional e mundial em que a 

preocupação com as mudanças climáticas, a degradação da natureza, a redução da 
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biodiversidade, os riscos socioambientais locais e globais, as necessidades planetárias são 

evidenciados na prática social atual.  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Primavera do 

Leste entende que o termo Educação Ambiental é empregado para especificar um tipo de 

educação, um elemento estruturante em constante desenvolvimento, demarcando um 

campo político de valores e práticas, mobilizando a comunidade acadêmica, comprometida 

com as práticas pedagógicas transformadoras, capaz de promover a cidadania ambiental. 

O Campus Primavera do Leste concebeu como políticas institucionais aonde são 

desenvolvidas ações junto à comunidade acadêmica da Instituição, com os seguintes 

objetivos: desenvolver a compreensão integrada do meio ambiente para fomentar novas 

práticas sociais e de produção e consumo; garantir a democratização e acesso às 

informações referentes à área socioambiental; estimular a mobilização social e política e o 

fortalecimento da consciência crítica; incentivar a participação individual e coletiva na 

preservação do equilíbrio do meio ambiente; estimular a cooperação entre as diversas 

regiões do País, em diferentes formas de arranjos territoriais, visando à construção de uma 

sociedade ambientalmente justa e sustentável, e também fortalecer a cidadania, a 

autodeterminação dos povos e a solidariedade, a igualdade e o respeito aos direitos 

humanos. 

A integração das políticas de Educação Ambiental, no campus Primavera do Leste, 

se dará, de modo transversal, contínuo e permanente, a matriz curricular do curso possui a 

disciplina de Gestão Ambiental como disciplina optativa no sexto semestre. O campus 

também desenvolve atividades relacionadas à semana do meio ambiente promovendo a 

interação e integração com o tema. 

13.10 Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena  

  (Lei n. 11.645 de 10/3/2008; Resolução CNE/CP n. 01 de 17/06/2004). 

 

O componente curricular “Ética e Sociedade” será o responsável por abordar a 

temática, contida na resolução Lei n. 11.645/2008. Este será ofertado como disciplina 

optativa no quinto semestre do curso. Além disso, temática da História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena será trabalhada no decorrer do curso na Semana da Consciência 

Negra em seminários, mini-cursos e outros trabalhos desenvolvidos anualmente pela 

Instituição e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Primavera do 

Leste, entende que esta temática nos sistemas de ensino significa o reconhecimento da 
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importância da questão do combate ao preconceito, ao racismo e à discriminação da 

sociedade em redução às desigualdades. 

A Lei 11.645 (BRASIL, 2008) e a Resolução CNE/CP n.1 (BRASIL, 2004), que 

concedem a mesma orientação quanto à temática indígena, não são apenas instrumentos 

de orientação para o combate à discriminação, são inclusive leis afirmativas, no sentido de 

que reconhece a escola como lugar da formação de cidadãos e afirma a relevância da 

necessidade de valorização das matrizes culturais que fizeram do Brasil um país rico e 

múltiplo. 

É importante esclarecer que o emprego do termo étnico, na expressão étnico-racial, 

serve para marcar que essas relações tensas devido às diferenças na cor da pele e traços 

fisionômicos o são também devido à raiz cultural plantada na ancestralidade africana, que 

difere em visão de mundo, valores e princípios das de origem indígena, europeia e asiática.  

13.11 Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos  

Os conteúdos referentes à educação em Direitos Humanos baseados nas Diretrizes 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos instituídas pela Resolução nº 01, de 30 de 

maio de 2012 será abordado na disciplina de Ética e Sociedade no sexto semestre e de 

forma interdisciplinar e através de projetos desenvolvidos com a comunidade interna e 

externa do Campus. 

13.12 Núcleos de Aprendizagem 

 O quadro a seguir apresenta os tópicos selecionados do núcleo geral, bem como, as 

disciplinas que deverão contemplá-los. Estão previstas as cargas horárias relacionadas às 

atividades teóricas(T) e práticas (P) semanais, necessárias para a composição da carga 

horária de integralização do curso. As aulas práticas correspondem a realização de aulas de 

laboratórios para os conteúdos básicos obrigatórios. 

 

TÓPICOS DO NÚCLEO DE 

CONTEÚDOS GERAIS 
DISCIPLINA QUE CONTEMPLA 

CH(horas/aulas) 

semanais 

T P 

COMUNICAÇAO E EXPRESSÃO INGLÊS TÉCNICO 2  

MATEMÁTICA MATEMÁTICA BÁSICA 4  

 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 2  

ELETRICIDADE APLICADA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA 1 1 
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ADMINISTRAÇAO 

ADMINISTRAÇÃO DO AGRONEGÓCIO 2  

NOÇÕES DE CONTABILIDADE 2  

EMPREENDEDORISMO 2  

CIÊNCIAS DO AMBIENTE GEO-PROCESSAMENTO 1 1 

HUMANIDADES, CIÊNCIAS 

SOCIAIS E CIDADANIA 
LEGISLAÇÃO E ÉTICA PROFISSIONAL 2  

 

TOTAL 

18 2 

 

 

A seguir é apresentado o quadro com os tópicos do Núcleo Profissionais e as 

disciplinas que a contempla, bem como as cargas horárias teóricas e práticas semanais. 

 

 

TÓPICOS DO NÚCLEO 

PROFISSIONALIZANTE 
DISCIPLINA QUE CONTEMPLA 

CH(horas/

aulas) 

semanais 

T P 

ALGORITMOS E ESTRUTURA DE 

DADOS 

ALGORITMOS 2 2 

ESTRUTURA DE DADOS 2  

ELETRÔNICA E DIGITAL SISTEMAS DIGITAIS 1 1 

GESTÃO DA TECNOLOGIA GESTÃO DA TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇAO 

2  

ORGANIZAÇAO DE COMPUTADORES FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇAO 2 2 

PARADIGMAS DE PROGRAMAÇAO 

FUNDAMENTOS DA PROGRAMAÇAO 2 2 

PROGRAMAÇAO ORIENTADA A OBJETOS 2 2 

INTRODUÇAO A ENGENHARIA DE 

SOFTWARE 

4  

ENGENHARIA DE SOFTWARE  2  

SISTEMAS DE INFORMAÇAO 

INTERFACE HOMEM-MÁQUINA 2 2 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 1 1 

SISTEMAS OPERACIONAIS SISTEMAS OPERACIONAIS 1 1 

TELECOMUNICAÇÕES ROTEAMENTO – REDE SEM FIO E 

COMUNICAÇAO MÓVEL 

2 2 
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REDES DE COMPUTADORES 2 2 

TOTAL 27 17 

 

 

O núcleo de conteúdos específicos se constitui em extensões e aprofundamentos dos 

conteúdos do núcleo de conteúdos profissionais, bem como outros conteúdos destinados a 

caracterizar modalidades. As disciplinas elencadas no núcleo específico são: 

 

DISCIPLINAS DO NÚCLEO ESPECÍFICO 

 

CH(horas/aulas) 

semanais 

T P 

MODELAGEM E PROJETO DE SISTEMAS 2 2 

PROJETO DE BANCO DE DADOS 2 2 

ENGENHARIA DE REQUISITOS 1 1 

BANCO DE DADOS 2 2 

PROGRAMAÇAO DE APLICAÇÕES ORIENTADA A OBJETOS  4 

DESENVOLVIMENTO PARA WEB  4 

BANCO DE DADOS AVANÇADO  2 

PROJETO DE SOFTWARE 2 2 

PROGRAMAÇAO DE APLICAÇÕES WEB  4 

GERÊNCIA DE PROJETOS 1 1 

DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS WEB  4 

DESENVOLVIMENTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS 2 4 

TESTE DE SOFTWARE  4 

TOTAL 12 36 

 

No quadro a seguir é apresentado o núcleo de atividades de integração e 

conhecimento que tem a finalidade de integrar os conteúdos de forma multidisciplinar 

agrupando conhecimentos de diversas disciplinas nos mais variados semestres. 
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DISCIPLINAS DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO E CONHECIMENTO 

 

CH(horas/aulas) 

Semanais T P 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

1 1 

PROJETO MULTIDISCIPLINAR 

 

1 1 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

 

1 1 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

 

1 1 

TOTAL 4 4 
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14. MATRIZ CURRICULAR DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
  

R AT/AP - Aulas Teóricas/Aulas Práticas   R - Referencia na Matriz Semestre/Codigo

AT/P TT - Total Aulas Semanais

TT CHT - Carga Horária Total

PR TC CHT PR -  Pré-requisito

TC - Tipo de Conteúdo : P-Profissionais ; G-Gerais ; E-Específico ;  IC-Integração de Conhecimento;Optativa

1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1

2/2 2/2 2/0 2/2 1/1 2/2

4 4 2 4 2 4

- P 68 - E 68 - G 34 - P 68 - E 34 - P 68

1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2

2/2 2/0 1/1 1/1 2/0 2/0

4 2 2 2 2 2

- P 68 - P 34 - E 34 - P 34 - P 34 - G 34

1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 6,3

1/1 2/2 2/2 1/1 2/2 2/4

2 4 4 2 4 6

- G 34 - E 68 - E 68 - G 34 - P 68 - P 102

1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 6,4

4/0 4/0 2/0 0/2 2/0 2/0

4 4 2 2 2 2

- G 68 - P 68 - P 34 - E 34 - G 34 - G 34

1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6,5

2/2 2/2 0/4 2/2 1/1 0/4

4 4 4 4 2 4

- P 68 - P 68 - E 68 - E 68 - IC 34 5.6 E 68

1.6 2.6 3.6 4.6 5.6 6,6
2/0 2/0 0/4 0/4 1/1 1/1

2 2 4 4 2 2

- G 34 - G 34 - E 68 - E 68 - IC 34 - IC 34

3.7 4.7 5.7 6.7

1/1 1/1 0/4 2/0

2 2 4 2

- G 34 - E 34 - E 68 - IC 34

5.8
1/1

2

- IC 34

20   20 20 20 20 22

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL340 340 340 340 340 374

2.074

120

2.194

CARGA HORÁRIA PRESENCIAL

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

TOTAL MATRIZ

DISCIPLINA

ESTRUTURA DE 

DADOS 

ENGENHARIA DE 

REQUISITOS

SISTEMAS 

OPERACIONAIS 

GESTÃO DA 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇAO

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 3º SEMESTRE 4º SEMESTRE 5º SEMESTRE

ALGORITMOS  

MODELAGEM E 

PROJETO DE 

SISTEMAS

ADMINISTRAÇÃO DO 

AGRONEGÓCIO

REDES DE 

COMPUTADORES 

GERÊNCIA DE 

PROJETOS

FUNDAMENTOS DA 

COMPUTAÇAO

6º SEMESTRE

INTERFACE 

HOMEM-

MÁQUINA

EMPREENDEDOR

ISMO

LEGISLAÇÃO E 

ÉTICA 

PROFISSIONAL

DESENVOLVIME

NTO PARA 

DISPOSITIVOS 

MÓVEIS

TESTE DE 

SOFTWARE

FUNDAMENTOS DE 

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇAO 

ORIENTADA A 

OBJETOS

PROGRAMAÇAO DE 

APLICAÇÕES 

ORIENTADAS A 

OBJETOS

PROJETO DE 

SOFTWARE

PROJETO 

MULTIDISCIPLINAR 

INFRAESTRUTURA 

ELÉTRICA

PROJETO DE 

BANCO DE 

DADOS

BANCO DE DADOS 
SISTEMAS 

DIGITAIS

ROTEAMENTO - 

REDE SEM FIO E 

COMUNICAÇAO 

MÓVEL

MATEMÁTICA BÁSICA

AULAS SEMANAIS

GEO-

PROCESSAMENTO

SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO

DESENVOLVIMENTO 

DE SERVIÇOS WEB

INTRODUÇAO A 

ENGENHARIA DE 

SOFTWARE

ENGENHARIA DE 

SOFTWARE 

BANCO DE DADOS 

AVANÇADO

NOÇÕES DE 

CONTABILIDADE

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 

CURSO II

METODOLOGIA 

CIENTÍFICA

INGLÊS TÉCNICO
ESTATÍSTICA E 

PROBABILIDADE

DESENVOLVIMENTO 

PARA WEB

PROGRAMAÇAO 

DE APLICAÇÕES 

WEB

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 

CURSO I

OPTATIVA



42 
 

Aprovado no CONSUP pela Resolução Nº 082, de 28 de Setembro de 2017. 
 

 

 

 

 

OPÇÕES PARA DISCIPLINA OPTATIVA 
REFERÊNCIA 
NA MATRIZ 

AULAS 
TEÓRICAS 

AULAS 
PRÁTICAS CHT 

GESTÃO AMBIENTAL 6.7 34 - 34 

ÉTICA E SOCIEDADE 6.7 34 - 34 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 6.7 34 - 34 
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14.1 Componentes Curriculares Primeiro Semestre 
 

 

 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

1º 1º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  ALGORITMOS CÓDIGO 1.1  68 34 34 

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Abordagem Contextual; Dados e Instruções Primitivas; Estruturas de Controle e Fluxo de Execução; 
Estruturas de Dados Homogêneas; Sub-algoritmos 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. ORTH, A. I.Algoritmos e Programação: Algoritmos e Programação com Resumo das 
Linguagens Pascal e C Porto Alegre: AIO, 2001.  

2. MONZANO, José Augusto N.G.; ILIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: Lógica para 
Desenvolvimento de Programação. 16 ed. São Paulo: Érica, 2004.  

3. FORBELLONE, André Luiz Villar. Lógica para programação. 2ed. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2000. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. SOUZA, João Nunes De. Lógica para Ciência da Computação. 1. ed. São Paulo: Campus, 
2008.  

2. SILVA, Flavio Soares Correa Da. Lógica para Computação. 1. ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2006. 

3. ZIVIANI, N.Projeto de Algoritmos: com implementação em Pascal e C. 2 ed. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2004. 

4. G. BRASSARD, P. Bratley, Fundamentals of Algorithmics, Prentice Hall, 1996.   [Muito bom!] 
5. T.H. CORMEN, C.E. Leiserson, R.L. Rivest,  Introduction to Algorithms,  MIT Press & 

McGraw-Hill, 1991 
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

1º 1º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  FUNDAMENTOS DA 
COMPUTAÇÃO 

CÓDIGO  1.2  68 34  34  

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Informação; História e evolução da computação; Maquina de turing; Lógica booleana; bases binária; 
decimal; hexa-decimal; octal; conversão de bases; Arquiteturas de computadores; organização básica 
da UCP; Componentes de um sistema de computação Lógica; Meios de comunicação em informática; 
Conceitos básicos e terminologia de Sistemas Operacionais; linguagens de baixo e alto nível; 
conceito de Internet; Introdução aos algoritmos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. MONTEIRO, Mário A. Introdução à Organização de Computadores. Rio de Janeiro: LTC, 
2001. 

2. TANENBAUM, Andrew S. Organização Estruturada de Computadores. Rio de Janeiro: LTC, 
1999.  

3. VELLOSO, F. de C. Informática: Conceitos Básicos. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. OLIVEIRA, Romulo Silva de; CARISSIMI, Alexandre da Silva; TOSCANI, Simão Sirineo. 
Sistemas Operacionais. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2001.  

2. CAPRON, H.L. Introdução a informática. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.  
3. MURDOCCA, Miles; Heuring, Vincent P. Introdução à Arquitetura de Computadores. Rio de 

Janeiro: Campus, 2000. 
4. GONICK, L, Introdução ilustrada a computação, Harbra, São Paulo,1984 

5. NULL, L; LOBUR, J. Princípios básicos de arquitetura e organização de computadores. 2. 
ed. São Paulo: Bookman Companhia Editora Ltda, 2009. 
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

1º 1º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

INFRAESTRUTURA 
ELÉTRICA 

CÓDIGO 1.3   34  17 17  

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

 Resistência elétrica e Lei de Ohm.  Leis de Kirchhoff. Medidas Elétricas: Manusear e operar os 
principais equipamentos para medição de grandezas elétricas: multímetros, alicate amperímetros e 
osciloscópios. Considerações Gerais; Levantamento de Carga; Sistema de Distribuição de Energia 
Elétrica em Indústrias; Tensão em Instalações Industriais. Desenho de Diagramas Elétricos 
Multifilares e Unifilares. Instalações Elétricas Domiciliares: Ligação de tomadas, lâmpadas, 
interruptores e equipamentos. Instalações Elétricas Industriais: Ligação de motores monofásicos e 
trifásicos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BOYLESTAD, Robert L. - Introdução à Análise de Circuitos. Rio de Janeiro: Prentice-Hall 
do Brasil, 1998. 

2. MAMEDE FILHO, João. Instalações Elétricas Industriais. 7ª. Edição. Editora LTC. Rio de 
Janeiro. 2007. 

3. CREDER, Hélio. Instalações Elétricas. 15ª. Edição. Editora LTC. Rio de Janeiro. 2007. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 
2007. xvi, 914 p. 

2. CAVALIN,Geraldo, CERVELIN,Severino; Instalações Elétricas Prediais. São Paulo; Editora 
Érica, 1998. 

3. LIMA FILHO, Domingos Leite. Projetos de Instalações Elétricas Prediais. 10ª. Edição, 
Editora Érica. São Paulo. 2006. 

4. HAYT JUNIOR, William Hart; KEMMERLY, Jack E.; DURBIN, Steven M. Análise de circuitos 
em engenharia. 7.ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008. 

5. IRWIN, J. David. Análise de circuitos em engenharia. 4. ed. São Paulo, SP: Makron, 2000. 
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

1º 1º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  MATEMÁTICA BÁSICA 
 

CÓDIGO  1.4 68  68    

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Frações. Produtos Notáveis. Estudo dos Radicais. Conjuntos. Conjuntos Numéricos. Funções. 
Função do 1° Grau. Função do 2° Grau. Função Modular. Função Exponencial. Função Logaritmo. 
Trigonometria. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BIANCHINI, Edwaldo e Paccola, Herval. Curso de Matemática. Volume Único. Editora 
Moderna 

2. IEZZI, Gelson e HAZZAM, Samuel. Fundamentos de Matemática Elementar. Volumes: 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Atual Editora. 

3. YOUSSEF, Antonio; FERNANDEZ, Vicente e SOARES, Elizabeth. Matemática PARA  o 2° 
Grau. Editora Scipione. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. GIOVANNI, José Ruy e BONJORNO, José Roberto. Matemática. Editora FTC. 

2. IEZZI, Gelson; MACHADO, Antonio e DOLCE, Osvaldo. Matemática e Realidade. Editora 
Atual. 

3. IEZZI, Gelson et al. Matemática: volume único. Editora Atual. 

4. SOUZA, J. R. Novo Olhar Matemática, volume 2. FTD. 

5. LIMA, Elon Lajes et alii. A Matemática do Ensino Médio (3 volumes). Coleção do Professor de 
Matemática/Sociedade Brasileira de Matemática. Rio de Janeiro: SBM, 1999. 

http://icomp.ufam.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=94:graduacao-matematica-basica&catid=46&Itemid=292&lang=pt-br
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

1º 1º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMAÇÃO 

CÓDIGO  1.5 68   34 34  

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Fundamentos da construção de algoritmos e programas, Metodologia de desenvolvimento de 
programas, Ferramentas de programação (Editores de texto, compiladores, interpretadores e 
tradutores), Ambientes de programação: uso da linguagem de programação C. Conceitos básicos: 
dados, tipos de dados (INT, FLOAT, CHAR), variáveis (Regras para criação de variáveis), constantes, 
instruções, entrada e saída (PRINTF e SCANF), operadores aritméticos, relacionais e lógicos, 
expressões e estruturas de controle (atribuição, seleção, repetição). Estrutura de dados 
Homogêneos, Subprogramas: Funções. Parâmetros locais e globais. Recursão 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. LOPES, Anita e Garcia, Guto. Introdução a Programação. Editora Campus, 2002. 
2. CORMEN, Thomas H. et. al. Algoritmos: Teoria e Prática. Editora Campus, 2002 
3. ZIVIANI, Nivio. Projeto de Algoritmos. Editora Nova Fronteira, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. Sebesta, Robert W. Conceitos de Linguagens de Programação. Bookman, 2001. 
2. Deitel, Harvey M. et. al. Java como Programar. Bookman, 2003. 
3. Deitel, Harvey M. et. al. C++ How to Program. Prentice Hall, 2002. 
4. Nieto, T. R. Internet & World Wide Web. Como Programar. Bookman, 2003. 
5. Deitel, Harvey M. et. al. XML Como Programar. Bookman, 2003. 
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

1º 1º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  INGLÊS TÉCNICO 
 

CÓDIGO  1.6  34 34    

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Técnicas de Leitura: Skimming, Scanning, Prediction. Leitura e interpretaçao de textos. Pronomes 
pessoais, possessivos e demonstrativos. Artigos definidos e indefinidos. Revisão de formas verbais. 
Conjuncões. Numerais. Formação de substantivos: Afixos Emprego de Acrônimos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. MARINOTTO, Demóstenes. Reading on info tech: ingles para informática.2ed.São Paulo: 
Novatec.  

2. GALANTE, T. P.Inglês Básico para Informática: Processamento de dados. [s.l]:3a ed. São 
Paulo: Atlas, 1992.  

3. GUANDALINI, E. O.Técnicas de Leitura em Inglês: ESP - English for Specific Purpuse. São 
Paulo: Text Novo, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. CRUZ, Décio Torres. Inglês com textos para informática.Barueri:Disal.  
2. SAWAYA, Marcia Regina. Dicionário de informática e internet. 3º ed.  Nobel. ISBN 

8521310994 GALO, Ligia Razera . Inglês instrumental para informática - módulo 1 . 1ª ed. 
Editora Ícone. 

3. TAYLOR, L. International Express. Pre-intermediate. Student’s book. Oxford: Oxford University 
Press, 1996. 

4. MACFARLANE, M. International Express. Pre-intermediate. Workbook. Oxford:Oxford 
University Press, 1996. 

5. FURSTENAU, E. Novo dicionário de termos técnicos Inglês-Português. 22. Ed. rev. e ampl. 
São Paulo: Globo, 1998. 2 v. 
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14.2 Componentes Curriculares Segundo Semestre 

 

 

 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

1º 2º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  MODELAGEM E 
PROJETO DE 

SISTEMAS 

CÓDIGO 2.1   68 34  34  

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Fundamentos da Análise e do Processo; Gerência do Processo de Desenvolvimento de Software, 
Engenharia de requisitos de sistemas/software; Processo de identificação de componentes e 
artefatos de um sistema; Engenharia de Software Orientada a Objetos; Construção de modelos de 
sistemas (componentes, relacionamentos, comportamento, etc.) através de Linguagem Unificada de 
Modelagem (UML); Projeto de sistemas com base no modelo de especificação; Padrões de Projeto 
de Software (Design Patterns); Componentes; Aspectos; Serviços e Agentes. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. RUMBAUGH, J. et.al. Object-Oriented Modeling and Design, Prentice-Hall 

2. DOUGLASS, B. Real-Time UML: developing efficient object-oriented models for embedded 
systems, Addison Wesley. 

3. LARMAN, C. Utilizando UML e Padrões. 3ª edição. Artmed – Bookman, 2007. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. Ian Sommerville. Engenharia de Software, 9ª Edição. Pearson Education, 2011 

2. JACOBSON, Ivar, Software Reuse: Architecture Process and Organization for Business 
Success, ACM Press and Addison-Wesley, 1997   

3. MARTIN, James and James J. Odell, Object-Oriented Methods: A Foundation, Prentice Hall. 
1995 

4. WAZLAWICK R., S., Análise e projeto de sistemas de informação, ELSEVIER, Rio de Janeiro, 
1998 

5. RUIZ, R. S. Um pouco sobre segurança. In: VIANA, M. P. M. Sistemas comerciais – conceito, 
modelagem e projeto. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2013   
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

1º 2º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  ESTRUTURA DE 
DADOS 

CÓDIGO  2.2  34  34  

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Estruturas de Dados: Pilhas, Filas, Listas, Árvores, Florestas e Introdução à Grafos. 
Implementação de Estruturas de Dados com alocação estática e dinâmica de memória 
com e sem ponteiros. Algoritmos de Ordenação. Algoritmos de Busca. Programação 
avançada e resolução de problemas complexos 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. TENENBAUM, Aaron. Estruturas de Dados Usando C. São Paulo:  Editora Makron Books, 
1995. 884p. 

2. PREISS, Bruno. Estrutura de Dados e Algoritmos – Padrões de  Projetos orientados a objetos 
com Java. Rio de Janeiro: Editora  Campus, 2000. 566p. 

3. SZWARCFITER, Jayme Luiz [et. all]. Estruturas de Dados e seus Algoritmos. Rio de Janeiro. 
Editora LTC, 1994. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. VELOSO, Paulo, [et all]. Estruturas de Dados. Rio de Janeiro. Editora Campus, 1996. 

2. WIRTH, Niklaus. Algoritmos e Estruturas de Dados. Rio de Janeiro. Editora Prentice - Hall do 
Brasil Ltda., 1989 

3. ZIVIANE, Nívio. Projeto de Algoritmos Com Implementações em Pascal e C. Pioneira 
Thomson Learning. 2004. 

4. ZIVIANI, Nívio. Projetos de Algoritmos e Estrutura de Dados. Escola Brasil-Argentina de 
Informática, Campinas, 1986. 

5. CELES, Waldemar; CERQUEIRA, Renato; RANGEL, José Lucas. Introdução a Estruturas de 
Dados – com técnicas de programação em C. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

1º 2º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  PROJETO DE BANCO 
DE DADOS 

CÓDIGO 2.3   68  34 34  

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Visão Geral de Banco de Dados. Sistema de Gerencia de Banco de Dados; Modelos de Banco de 
Dados. Abordagem Entidade-Relacionamento. Construindo Modelos E-R. Abordagem Relacional. 
Composição de um Banco de Dados Relacional. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. C.J.DATE. Introdução à Sistemas de Banco de Dados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.  
2. MACHADO, F. N. R.Projeto de Banco de Dados. São Paulo: Érica, 1996. 
3. HEUSER, C. A.Projeto de Banco de Dados. 4 ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1999 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. SETZER, Waldemar W. Conceitos, Modelos, Gerenciadores, Projeto Lógico e Projeto Físico. 
São Paulo: Edgard Blücher, 2002.  

2. ELMASRI,Ramez;NAVATHE,Shamkant B. Sistema de banco de dados.4ed São Paulo-
SP:Pearson Education do Brasil, 2006.  

3. SILBERSCHATZ, Abraham;KORTH, HENRY F. Sistema de banco de dados. São 
Paulo.Pearson Makron Books, 1999 

4. RAMEZ E. ELMASRI & SHAMKANT NAVATHE, Sistemas de Banco de Dados, 4ªed., 
Addison-Wesley, 2005. 

5. ABRAHAM SILBERSCHATZ & HENRY F. KORTH & S. SUDARSHA,Sistemas de Banco de 
dados, 3ª ed. 1999. 
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

1º 2º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  INTRODUÇAO A 
ENGENHARIA DE 

SOFTWARE 

CÓDIGO 2.4   68  68   

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Introdução a Software e Engenharia de Software; Princípios da Engenharia de Software; Qualidades 
esperadas em Engenharia de Software; Ciclos de vida em Desenvolvimento de Software; Processos 
de Desenvolvimento de Software – tradicionais e ágeis; Qualidade de produto e qualidade de 
processo; Modelos de Qualidade de Processo; Medição e Análise de Projetos de Software; 
Engenharia de Requisitos: Requisitos Funcionais e Não-Funcionais, Gerência de Requisitos; Garantia 
da Qualidade de Software; Verificação e Validação de Software; Teste de Software; Evolução em 
Software; Sistemas Legados, Manutenção e Re-engenharia. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software. São Paulo. MCGraw-Hill, 2006. 

2. Ian Sommerville. Engenharia de Software, 9ª Edição. Pearson Education, 2011 

3. PFLEEGER, S. Engenharia de Software: Teoria e Prática. Prentice Hall, 2004. 
 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. GAMMA, E. et al. Design Patterns: Elements of Reusable Object- Oriented Software. 
Reading, MA: Addison-Wesley, 1994.  

2. ISO/IEC FDIS 14764. Software Engineering – Software Life Cycle Processes - 
Maintenance. 2006.  

3. GUSTAFSON, David A.Teoria e problemas de engenharia de software. Porto 
Alegre:Bookman, 2003. 

4. DENNYS, Alan;WIXON, Barbara Heley. Análise e projeto de sistemas. 2oed.LTC, 2005. 
5. PAULA, W. P. F. Engenharia de software: fundamentos, métodos e padrões. LTC, 2001 
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

1º 2º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

PROGRAMAÇÃO 
ORIENTADA A 

OBJETOS 

CÓDIGO 2.5   68  34 34  

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Conceitos básicos de programação orientada a objetos. Ferramentas de desenvolvimento em C++. 
Sintaxe básica da linguagem. Estrutura de classes. Métodos. Restrições de acesso.  
Encapsulamento. Herança. Polimofismo. Classes abstratas. Interfaces. Tratamento de exceções. 
Introdução à Análise e ao Projeto Orientado a Objetos utilizando a UML. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. SANTOS, Rafael. Introdução à Programação Orientada a Objetos Usando JAVA. Rio de 
Janeiro : Campus, 2003. 

2. KATHY Sierra e Bert Bates - Java – Use a Cabeça - Editora Alta Books, 2005 

3. DEITEL, H. M. JAVA como programar. H. M Deitel e P. J. Deitel - 6a ed. Porto Alegre: 
Prentice-Hall, 2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. FURGERI, Sérgio. Java 6: Ensino Didático: Desenvolvendo e Implementando Aplicações. 
São Paulo: Érica: 2008. 

2. HORSTMANN e Cornell: Core Java 2 - Fundamentos, Volume 1. Makron Books, 2000. 
3. ZAKHOUR et al. The Java Tutorial: A Short Course on the Basics, 4th Edition (Java 

Series). Prentice Hall, 2006. 
4. ARNOLD & Gosling : The Java Programming Language. Addison-Wesley, 2000. 
5. Eckel, Bruce: Thinking in Java, Prentice Hall, 3a Edição, 2002 (gratis para download). 
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

1º 2º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

ESTATÍSTICA E 
PROBABILIDADE 

CÓDIGO 2.6   34  34 0  

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Estatística descritiva, séries estatísticas, medidas de tendência central e medidas de dispersão. 
Probabilidade, regressão e correlação linear. Distribuição de Probabilidades de variáveis aleatórias 
discretas, e variáveis contínuas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. MORETTIN, L. G. Estatística básica: probabilidade. V.1. São Paulo: Pearson 

Makron Books, 2005. 

2. TRIOLA, M. F. Introdução à Estatística. 7 ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 

1999. 

3.  CRESPO, A. A. Estatística Fácil. 17 ed. São Paulo. Saraiva, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. FARIAS, A. A.; SOARES J. F.; CÉSAR,. C. Introdução à Estatística. 2 ed. Rio 

de Janeiro: Editora LTC, 2003. 

2. FREUND, J. E.; SIMON, G. A. Estatística aplicada: economia, administração 

e contabilidade. 9 ed. Porto Alegre: Bookman, 2000. 

3. MORETTIN, L. G. Estatística básica: inferência. V.2. São Paulo: Pearson 

Makron Books, 2005. 

4. SPIEGEL, M. R.; SCHILLER, J. J.; SRINIVASAN, R. A. Teoria e problemas 

de probabilidade e estatística. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2004. 

5. BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. Estatística Básica. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2002. 
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14.3 Componentes Curriculares Terceiro Semestre 

 

 

 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

2º 3º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  ADMINISTRAÇÃO DO 
AGRONEGÓCIO 

CÓDIGO  3.1  34 34    

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

O conceito de administração; funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle 
no agronegócio. Administração de tecnologia e da inovação para o agronegócio. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. CARAVANTES, Geraldo R. Administração: Teorias e Processos. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2005. 

2. MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à Administração. Editora Atlas, 2007. 

3. CHIAVENATO, Idalberto. Administração: Teoria, Processo e Prática. Editora Campus, 2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. Editora Campus, 2004. 

2. CHIAVENATO, Idalberto. Princípios da Administração: uma Abordagem Prática. Editora 
Campus, 2006. 

3. MORAES, A. M. P. Introdução à Administração. Editora Prentice-Hall, 2004 

4. Prado. D. Administração de projetos com PERT/CPM, Belo Horizonte,Editora UFMG, 1988 

5. VALERIANO, Dalton L.. Gerencia em Projetos, Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia, 
Sao Paulo, Makron Books, 1998. 
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

2º 3º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  ENGENHARIA DE 
REQUISITOS 

CÓDIGO  3.2  34 17  17  

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Requisitos de software. Tipos de requisitos. O processo da Engenharia de Requisitos. Técnicas de 
Levantamento de Requisitos. Análise de Requisitos e Modelagem Conceitual. Métodos e técnicas 
para a modelagem de sistemas. Documentação de requisitos. Verificação e validação de requisitos. 
Gerência de requisitos. Reutilização de requisitos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. FALBO, R.A., Engenharia de Requisitos de Software – Notas de Aula, UFES, 2012.  
2. WAZLAWICK, R.S., Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a Objetos, 

Editora Elsevier, 2ª edição, 2010.  
3. BLAHA, M., Rumbaugh, J., Modelagem e Projeto Baseados em Objetos com UML 2, Editora 

Elsevier, 2006.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. OLIVÉ, A., Conceptual Modeling of Information Systems, Springer, 2007.  
2. LAMSWEERDE, A., Requirements Engineering: From System Goals to UML Models to 

Software Specifications, Wiley, 2009.  
3. ROBERTSON, S., Robertson, J., Mastering the Requirements Process, 2a Edição. Addison 

Wesley. 2006.  
4. AURUM, A., Wohlin, C., Engineering and Managing Software Requirements, Springer, 2005.  
5. PRESSMAN, R.S., Engenharia de Software, 7 a edição, Mc Graw Hill, 2010.  
6. Ian Sommerville. Engenharia de Software, 9ª Edição. Pearson Education, 2011 
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

2º 3º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  BANCO DE DADOS 

 

CÓDIGO  3.3 68   34 34  

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

 Álgebra Relacional. Linguagem de Descrição de Banco de Dados. Linguagem de Manipulação de 
Banco de Dados. Gatilhos. Procedimentos armazenados. Concorrência. Recuperação. Segurança 
física e lógica dos dados. Administração de Sistemas de banco de dados. Desenvolvimento de 
aplicação. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados. 7 e 8 ed. 2004.  
2. SETZER, Waldemar W. Banco de Dados: Conceitos, Modelos, Gerenciadores, Projeto Lógico 

e Projeto Físico. São Paulo: Edgard Blücher, 2002.  
3. SILBERSCHATZ, Abraham;KORTH, Henry F. Sistema de banco de dados. São 

Paulo.Pearson Makron Books, 1999 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistema de Banco de Dados. 4 ed. Sao Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2006.  

2. MACHADO, F. N. R.Projeto de Banco de Dados: Uma visão prática. 7 ed. ERICA, 1996.  
3. HEUSER, C. A.Projeto de Banco de Dados. 4 ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2001. ISBN 

85-241-0590-9. 
4. RAMAKRISHNAN, R. Database management systems, McGraw-Hill, 3rd edition,2003. 
5. O'NEIL, D. and O'Neil, E. Database: Principles, Programming Performance, Morgan 

Kaufmann, 2001. 
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

2º 3º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  ENGENHARIA DE 
SOFTWARE  

CÓDIGO  3.4  34 34    

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Introduzir os principais conceitos de Desenvolvimento baseado na Orientação a Objetos; Conceitos 
de Padrões de Projeto; Estudar os conceitos de Reuso de Software; Estudar os princípios da 
Modelagem de Projetos Orientados a Objetos usando a UML (Diagramas e exemplos práticos); 
Estudar o Processo Unificado Rational (RUP) e Exemplificar a modelagem de classes de Interface, 
Conexão com Banco de Dados e Aplicações na produção de software OO usando a UML; Estudar as 
etapas de Apóio ao desenvolvimento de Software OO: Uso de Ferramentas Case, Documentação dos 
diagramas, geração de código, Re-engenharia e as principais técnicas de Teste de Software OO. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software. São Paulo. MCGraw-Hill, 2006. 

2. Ian Sommerville. Engenharia de Software, 9ª Edição. Pearson Education, 2011PFLEEGER, 
S. Engenharia de Software: Teoria e Prática. Prentice Hall, 2004. 

3. PFLEEGER, S. Engenharia de Software: Teoria e Prática. Prentice Hall, 2004. 
 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. GAMMA, E. et al. Design Patterns: Elements of Reusable Object- Oriented Software. 
Reading, MA: Addison-Wesley, 1994.  

2. ISO/IEC FDIS 14764. Software Engineering – Software Life Cycle Processes - 
Maintenance. 2006.  

3. GUSTAFSON, David A.Teoria e problemas de engenharia de software. Porto 
Alegre:Bookman, 2003. 

4. DENNYS, Alan;WIXON, Barbara Heley. Análise e projeto de sistemas. 2oed.LTC, 2005. 
5. IAN Sommerville. Engenharia de Software. Addison-Wesley, 2003. 
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

2º 3º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  PROGRAMAÇAO DE 
APLICAÇÕES 
ORIENTADA A 

OBJETOS 

CÓDIGO  3.5  68    68 

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Objetos e classes ; Herança e polimorfismo ; Classes abstratas e interfaces ; Diagramas de classes ; 
Bibliotecas de classes ; Técnicas de uso comum em sistemas orientados a objetos ; Interface gráfica 
com o usuário ; Tratamento de exceções ; coleções. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. SIERA, Kathy; BATES, Bert. Java. Rio de Janeiro: Alta Books, 2010. DEITEL, Paul;  
2. DEITEL, Harvey. Java: como programar. São Paulo: Paerson Prentice Hall, 2010.  
3. GOODMAN, Danny - JavaScript a bíblia -Rio de Janeiro:Elsevier, 2001 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. GOMES, Yuri Marx P. Java na Web com JSF, Spring, Hibernate e NetBeans 6. Rio de Janeiro: 
Editora Ciência Moderna, 2008.  

2. HEMRAJANI, Anil. Desenvolvimento Ágil em Java com Spring, Hibernate e Eclipse. São 
Paulo: Paerson Prentice Hall, 2007. 

3. BORATTI, Isaias Camilo. Programação Orientada a objetos. 3 ed Florianópolis: Visual Books, 
2004 

4. SICA, Carlos. PHP Orientado a Objetos – Fale a Linguagem da Internet – Rio de Janeiro: 
Editora Ciência Moderna Ltda., 2006. 

5. SANTOS, Rafael. Introdução à Programação Orientada a Objetos Usando JAVA. Rio de 
Janeiro : Campus, 2003. 
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

2º 3º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  DESENVOLVIMENTO 
PARA WEB 

CÓDIGO  3.6  68    68 

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Construção de páginas Web com HTML. Utilização de CSS (Cascading Style Sheets). Conceitos de 
HTML5. Conceitos de XML (Extensible Markup Language). Formulários Web. Escopo de sessão em 
aplicações Web. Introdução a Servlets e JSP (Java Server Pages). Conexão com banco de dados. 
Estudo e análise de casos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. GONÇALVES, E. Desenvolvendo Aplicações Web com JSP, SERVELTS, JAVASERVER 
FACES, HIBERNATE, EJB 3 PERSISTANCE E AJAX;  Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 
2007. 

2. MALKS, D.; ALUR, D.; CRUPI, J.  Core J2EE Patterns - As Melhores Práticas e Estratégias 
de Design; Rio de Janeiro: Campus, 2004. 

3. Tecnologias Web do W3C Consortium em http://www.w3.org/ 
 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. SIERA, Kathy; BATES, Bert. Use a Cabeça! Java. Rio de Janeiro: Alta Books, 2010.  
2. DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Java: como programar. São Paulo: Paerson Prentice Hall, 

2010. 
3. FREEMAN, Eric; FREEMAN, Elizabeth. Use a Cabeça! Padrões de Projeto. Rio de Janeiro: 

Alta Books, 2009. 
4. SANTOS, Rafael. Introdução à Programação Orientada a Objetos Usando JAVA. Rio de 

Janeiro : Campus, 2003. 
5. SYNGRESS - Adrian Turtschi, Saurabh Nandu and others. C#.NET Web Developer's Guide 
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

2º 3º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

GEO-
PROCESSAMENTO 

CÓDIGO  3.7  34  17 17 

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Apresentação do conteúdo programático, introdução a geoprocessamento. Introdução ao 
sensoriamento remoto, Introdução ao processamento de imagens, Registro de Imagens, Revisão de 
registro de imagens, Realce de Contraste, Restauração, Filtragem, Operação Aritmética, 
Transformação IHS, Estatística, Componentes Principais, Segmentação de Imagens, Classificação de 
Imagem, Modelos de Mistura, RADAR, Estruturas de Dados, Análise Geográfica, Consulta ao 
Banco de Dados, LEGAL, Modelagem Numérica de Terreno, Geração de Carta, Introdução a 
Sistemas de Informação geográfica. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. CÂMARA, G., CASANOVA, M. A., HEMERLY, A. S., MAGALHÃES, G. C., 

MEDEIROS, C. M. B. (1996). Anatomia de Sistemas de Informação 

Geográfica. Campinas: Instituto de Computação, UNICAMP. 197p. 

2. NOVO, E. M. L. M, - Sensoriamento Remoto, Princípios e Aplicações - 

Edgard Blucher, 1998. 

3. MOREIRA, M. A. (2001). Fundamentos do Sensoriamento Remoto e Metodologias de 
Aplicação. São José dos Campos – SP – INPE. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. CÂMARA, C, & DAVIS, C. (1996). Fundamentos de Geoprocessamento. 

Livro on-line: www.dpi.inpe.br 

2.  INPE (2009) Manual on-line do SPRING. 

Site:http://www.dpi.inpe.br/spring/portugues/manuais.html. 

Acesso:10/08/2009. 

3. BURROUGH, P. A. Principles of Geographical Information Systems - Spatial 

Information Systems and Geoestatistics, Oxford: Clarendon Press, 1998, 

335 p. 

4. CÂMARA G., Davis C., Monteiro A.M.V., D'Alge J.C.L., Felgueiras C., Freitas 

C.C., FonsecaL.M.G., Fonseca F. Introdução à Ciência da Geoinformação, 

www.dpi.inpe.br 

5. 5. CÂMARA, G. & MEDEIROS, J. S. (1998). GIS para Meio Ambiente. INPE.São José dos 
Campos, SP. 
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14.4 Componentes Curriculares Quarto Semestre 

 

 

 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

2º 4º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  REDES DE 
COMPUTADORES 

CÓDIGO  4.1  68  34 34  

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Evolução das redes de computadores. Organização das redes de computadores. O modelo OSI e a 
arquitetura TCP/IP. Padrões da ISO e do IETF. Conceitos de transmissão de dados. Meios de 
transmissão. Detecção de erros. Protocolos de repetição automática. Protocolos de acesso ao meio. 
Endereçamento de rede. Algoritmos e protocolos de roteamento. Protocolos de transporte TCP e 
UDP. Protocolos de aplicação. Qualidade de Serviço em redes de computadores. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. FOROUZAN, B.A. Data Communications and Networking, 4a. Edição. McGraw-Hill, 2007. 

2. BEASLEY, J.S. Networking, 2a. Edição. Prentice Hall, 2009. 

3. KUROSE, J.  and ROSS, K. Redes de Computadores e a Internet, 3a ed. Pearson, 2007. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. COMER, D. Interligação em Redes com TCP/IP Vol. 1. Academic Press, 2003 

2. TANENBAUM, A.S.Redes de Computadores.Campus,2003. JR, F.J.D.; 

3. FREED,L.Tudo Sobre Cabeamento de Redes.Campus,1993.  

4. ZACKER,C.;DOYLE,P.REDES COMPUTADORES.Makron Books,2000. 

5. PETERSON, Larry L. Redes de Computadores: Uma Abordagem de Sistemas. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Editora Campus, 2004. 



63 
 

Aprovado no CONSUP pela Resolução Nº 082, de 28 de Setembro de 2017. 
 

 

 

 

 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

2º 4º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  SISTEMAS 
OPERACIONAIS 

CÓDIGO  4.2  34  17 17  

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

 Introdução a Sistemas Operacionais e conceitos básicos. Gerência de Tarefas. Gerência de 
Memória. Gerência de Arquivos. Entrada e Saída. Virtualização. Sistemas operacionais para 
dispositivos móveis. Estudo de Casos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. TANENBAUM Andrew. Sistemas Operacionais Modernos, 3ª edição. Pearson/Prentice‐Hall do 
Brasil, 2010.  

2. SILBERSCHATZ Abraham; Peter Baer GALVIN; Greg GAGNE. Fundamentos de Sistemas 
Operacionais: Conceitos e Aplicações, 8ª edição. Editora LTC, 2010. ISBN 9788521617471.  

3. MAZIERO, Carlos Alberto. Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos. Disponível em 
http://wiki.inf.ufpr.br/maziero/lib/exe/fetch.php?media=so:so-livro.pdf, 2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. MAIA, Luiz Paulo; MACHADO, Francis Berenger. Arquitetura de Sistemas Operacionais, 5ª 
edição. Editora LTC, 2013. ISBN 9788521622109. 

2. ALVES, José Marques; FERREIRA, Paulo; RIBEIRO, Carlos; VEIGA, Luís; RODRIGUES, 
Rodrigo. Sistemas Operacionais, 1ª edição. Editora LTC, 2011. ISBN 9788521618072. 

3. STUART, Brian L. Princípios de Sistemas Operacionais – Projetos e Aplicações, 1ª edição. 
Editora Cengage Learning, 2010. ISBN 9788522107339. 

4. OLIVEIRA R S., Carissimi, A. Silva Sistemas Operacionais Editora SagraLuzzato,Porto 
Alegre, Janeiro 2001. 

5. STALLINGS, W., “Operating Systems: Internals and Design Principles– Third Edition”, 
Prentice Hall, 1998. 



64 
 

Aprovado no CONSUP pela Resolução Nº 082, de 28 de Setembro de 2017. 
 

 

 

 

 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

2º 4º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  SISTEMAS DIGITAIS 
 

CÓDIGO  4.3 34 17  17 

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

 Semicondutores. Diodos Semicondutores. Diodos especiais. Transistores Bipolares de Junção.  
Aplicação de Transistores. Sistemas de Numeração e Códigos. Funções Lógicas. Álgebrade Boole. 
Minimização de Funções Lógicas.  Circuitos Digitais Combinacionais.  Multiplexadores e 
Demultiplexadores.  Codificadores e Decodificadores.  Formas padrão de Funções Lógicas.  
Minimização  de  Funções  Lógicas.  Mapas de Karnaugh. Circuitos Digitais seqüenciais. Flip-Flops. 
Contadores. Registradores Famílias de Circuitos Lógicos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. TOCCI, R. Sistemas Digitais - Princípios e Aplicações, 10 a ed, São Paulo, Pearson / 
Prentice Hall, 2007.  

2. BOYLESTAD, Robert e NASHELSKY, Louis. Dispositivos Eletrônicos e Teoria dos 

Circuitos. 5. ed. [S.l.]: Prentice Hall do Brasil, 1994. 

3. GARCIA, PAULO ALVES; MARTINI, José Sidnei Colombo. Eletrônica Digital – Teoria e 
Laboratório, 1 a ed., São Paulo, Editora Érica, 2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. MENDONÇA, Alexandre; ZELENOVSKY, Ricardo. Eletrônica digital: curso prático e 
exercícios. 2. ed. Riode Janeiro: MZ, 2007. 569 p  

2. OLIVEIRA, Evandro Mascarenhas de. Eletrônica digital. Rio de Janeiro: Campus, c1987. 
174 p  

3. MELO, Mairton de Oliveira. Eletrônica digital. São Paulo: Makron, c1993. 414 p.  
4. MARQUES, Ângelo Eduardo B.; CHOUERI JUNIOR, Salomão; CRUZ, Eduardo Cesar Alves. 

Dispositivos semicondutores: diodos e transistores. São Paulo: Érica, 1996. 392p.  
5. MILLMAN, Jacob; HALKIAS, Christos C.. Eletrônica: dispositivos e circuitos. São Paulo: 

McGraw-Hill, 1981. 2v.  
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

2º 4º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  BANCO DE DADOS 
AVANÇADOS 

CÓDIGO  4.4  34   34  

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Bancos de dados semi-estruturados: dados semi-estruturados, dados textuais, dados multimídia. 
Representação de consultas, modelos de recuperação, modos de apresentação de resultados. 
Compressão de dados. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BAEZA-YATES, Ricardo et al. Modern Information Retrieval. 1999. 
2. FRAKES, William; BAEZA-YATES, Ricardo. Information Retrieval: Data Structures and 

Algorithms. 2000. 
3. KORHAGE, Robert R. Information storage and retrieval. John Wiley & Sons, 1997. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. KOWALSKI, Gerald. Information Retrieval Systems: Theory and Implementation. Kluwer 
Academic Publishers. 1997. 

2. MAYBURY, Mark T. Intelligent multimedia information retrieval. Menlo Park: AAAI Press, 
1997. 

3. SALTON, Gerard; McGILL, M. J. Introduction to modern information retrieval. McGraw-Hill, 
1983. 

4. SPARCK-JONES, Karen; WILLET, Peter (eds). Readings in information retrieval. Morgan 
Kaufmann, 1997. 

5. SCHÄUBLE, Peter. Multimedia information retrieval: content-based information retrieval from 
large text and audio databases. Norwell: Kluwer Academic, 1997 



66 
 

Aprovado no CONSUP pela Resolução Nº 082, de 28 de Setembro de 2017. 
 

 

 

 

 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

2º 4º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  PROJETO DE 
SOFTWARE 

CÓDIGO  4.5  68  34 34  

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Conceitos básicos do Projeto de Software: conceitos gerais, contexto do projeto de software, 
processo de projeto arquitetural e organizado em componentes, e técnicas visando abstração, 
coesão, decomposição, modularização, encapsulamento, interface, e implementação de projeto de 
software. Aspectos importantes do Projeto de Software: concorrência, controle de eventos, 
distribuição, tratamento de erros e exceção.Arquitetura e Estrutura de Software: estilos de arquitetura, 
projetos pais e famílias de programas e frameworks. Avaliação e Análise de Qualidade do Projeto de 
Software: atributos de qualidade, análise de qualidade e ferramentas de avaliação e medida. Notação 
do Projeto de Software: descrição estrutural e comportamental. Métodos e Estratégias do Projeto de 
Software: estratégias gerais, métodos orientados à função, orientados a objetos, projeto centrado na 
arquitetura de dados e outros métodos como o formal e o transformacional. Projeto e controle por 
computador (project).Modelagem por meio de ferramentas CASE. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. AUDY, Jorge. Desenvolvimento distribuido de software. Campus.  
2. JORDAN, Lee. Gerencia de projetos dotproject. Pearson. 2008.  
3. KOSCIANSKI, André. Qualidade de software. Novatec. 2006.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. TRAYAHUR,  M. F. e Emerson Rios. Projeto e Engenharia de Software: Teste de Software. 
Alta  Books, 2003 

2. SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. Addison-Wesley. 1996.  
3. PREESMAN, Roger S. Engenharia de Software. 5ed. McGrawHill, 2002.  
4. RUMBAUGH, J., Blaha, M., Premerlani, W., Eddy, F., and Lorensen, W. Modelagem e 

Projetos Baseados em Objetos. Edit. Campus, Rio de Janeiro, 1994.  
5. FRIEMAN, Eric . Use a cabeça! padrões de projeto. 2ed. 2007.  
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

2º 4º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  PROGRAMAÇAO DE 
APLICAÇÕES WEB 

CÓDIGO  4.6  68   68  

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Desenvolvimento com JSF (Java Server Faces). Desenvolvimento com AJAX. Combinando JSF e 
AJAX. Bibliotecas de componentes visuais. Conexão com banco de dados. Estudo e análise de 
casos.. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. SIERA, Kathy; BATES, Bert. Java. Rio de Janeiro: Alta Books, 2010.  
2. DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Java: como programar. São Paulo: Paerson Prentice Hall, 

2010.  
3. GOODMAN, Danny - JavaScript a bíblia -Rio de Janeiro:Elsevier, 2001 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. GOMES, Yuri Marx P. Java na Web com JSF, Spring, Hibernate e NetBeans 6. Rio de Janeiro: 
Editora Ciência Moderna, 2008.  

2. HEMRAJANI, Anil. Desenvolvimento Ágil em Java com Spring, Hibernate e Eclipse. São 
Paulo: Paerson Prentice Hall, 2007  

3. BORATTI, Isaias Camilo. Programação Orientada a objetos. 3 ed Florianópolis: Visual Books, 
2004 

4. CONVERSE, Tim. PHP4: a Bíblia/ Tim Converse, Joyce Park; tradução da 2ª ed. Original de 
Edson Furmankiewcz - Rio de Janeiro: Elsevier, 2003 – 5ª Reimpressão. 

5. SICA, Carlos. PHP Orientado a Objetos – Fale a Linguagem da Internet – Rio de Janeiro: 
Editora Ciência Moderna Ltda., 2006 
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

2º 4º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO 

CÓDIGO  4.7  34 17  17 

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Criptografia convencional: técnicas clássicas e modernas. Criptografia por chave pública e funções 
hash. Segurança em redes de computadores: assinatura digital e protocolos de autenticação. Infra-
estutura de chaves públicas. Segurança de sistemas: e mail, IP e Web seguros. Intrusão, vírus e 
vermes. Filtros.Técnicas de monitoração, trilhas de auditorias, auditoria de acesso a arquivos e 
dados, auditoria de acesso ao sistema. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BEAL, Adriana. Segurança da Informação. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

2. MCCLURE, Stuart. Hackers Expostos. 4. ed. : Campus, 2003. 

3. SEMOLA, Marcos. Gestão da Segurança da Informação. 7. ed. São Paulo: 
Campus, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. CAMPOS, André L. N. Sistema de Segurança da Informação. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Visual Books. 2007. 

2. DAWEL, George. A Segurança da Informação nas Empresas. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Editora Ciência Moderna. 2004. 

3. PEIXOTO, Mário César Pintaudi. Engenharia Social e a Segurança da 

Informação. 

4. OAKS, Scotr. Segurança de dados em Java. Rio de Janeiro: Ed. Ciência 
Moderna, 1999. 433p. 

5. IMONIANA, J. O. AUDITORIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. SÃO PAULO: ATLAS, 
2005. 
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14.5 Componentes Curriculares Quinto Semestre 

 

 

 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

3º 5º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  GERÊNCIA DE 
PROJETOS 

CÓDIGO  5.1 34  17  17  

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

 O conceito e os objetivos da gerência de projetos. Abertura e definição do escopo de um projeto. 
Planejamento de um projeto. Adaptação do processo de desenvolvimento para a Gerência de Projeto. 
Execução, acompanhamento e controle de um projeto. Revisão e avaliação de um projeto. 
Fechamento de um projeto. Metodologias, técnicas e ferramentas da gerência de projetos. Modelo de 
gerenciamento de projeto do Project Management Institute. Gerência de Portfólio 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. Project Management Institute. Um guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de 
Projetos (PMBOK Guide). Eª ed, 2004. 

2. HELDMAN, K. Gerência de Projetos: guia para o exame oficial do PMI. Tradução de Teresa 
Félix. Rio de Janeiro, 2003. 5ª Reimpressão. 

3. PFEIFFER, P. Gerenciamento de Projetos de Desenvolvimento: conceitos, instrumentos e 
aplicações. Rio de Janeiro: Brasport, 2005. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. FIORINI, S. T., STAA. A. V., BAPTISTA, R. M. Engenharia de Software com CMM, Rio de 
Janeiro: Brasport, 1998. 

2. SOMERVILLE, I. Engenharia de Software, 6ª ed. São Paulo: Addison Wesley, 2003. 

3. PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software. São Paulo: Pearson Makron BOOKS, 1995, 
Reimpressão 2007. 

4. KOSCIANSKI, A. SOARES, M. S. Qualidade de Software, 2ª ed. São Paulo: Novatec Editora, 
2007 

5. CASAROTTO F., N.; Fávero, S. F.; Castro, J. E. E. Gerência de Projetos. Ed. Desisoft, 
Florianópolis, 1992. 

http://icomp.ufam.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7:graduacao-gerencia-projetos&catid=46&Itemid=292&lang=pt-br
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

3º 5º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  GESTÃO DA 
TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇAO 

CÓDIGO  5.2  34 34    

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Gestão de Tecnologia da Informação. O papel estratégico da TI nas organizações. Governança de TI 
e Governança Corporativa. Frameworks e Modelos – CobiT, ITIL e Weill&Ross. Inteligência de 
Negócios. Planejamento em projetos de sistemas de informação. PE aplicado a projetos de SI. 
Métricas de avaliação e qualidade. Ferramentas de TI no mercado (ERP, CRM, SCM, BI, etc.) 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. Keelling, Ralph. Gestão de Projetos. São Paulo, Brasil: Saraiva, 2009. 
2. Clements, James P. Gestão de Projetos. São Paulo, Brasil: Thomson, 2007  
3. ANSI/PMI. PMBOK®: Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de 

Projetos. Terceira edição, 2004. 405p.   

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. ALBERTIN, A. L.; MOURA, R. M. Tecnologia da Informação e Desempenho Empresarial. São 
Paulo: Atlas, 2005.  

2. AUDY, J. L. N.; BRODBECK, A. F. Sistemas de Informação: Planejamento e Alinhamento 
Estratégico nas Organizações. Porto Alegre: Bookman, 2003. 

3. REZENDE, Denis A., ABREU, Aline F., Tecnologia da Informação aplicada a sistemas de 
informação empresariais: o papel estratégico da informação e dos sistemas de informação 
nas empresas. São Paulo: Atlas, 2000. 

4. WAZLAWICK, Raul Sidnei. Análise e Projetos de Sistemas de Informação Orientados a 
Objetos. 1ª ed. São Paulo: Campus, 2004 

5. MOREIRA, M. A. (2001). Fundamentos do Sensoriamento Remoto e Metodologias de 
Aplicação. São José dos Campos – SP – INPE 
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

3º 5º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  ROTEAMENTO – REDE 
SEM FIO E 

COMUNICAÇAO MÓVEL 

CÓDIGO  5.3 68   34 34  

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Endereçamento IP – configuração e manutenção. Técnicas de roteamento. Roteamento estático, 
dinâmico e externo. Conceitos de algoritmos de roteamaneto. Vetor de distância. Estado de enlace e 
inundação. Roteamento RIP-Routing Information Protocol. Roteamento OSPF-Open Shortest path 
First. Roteamento BGP-Border Gateway Protocol. Roteamewnto em redes MPLS. Roteamento em 
redes ATM. Roteamento DVMRP-Distance Vector Multicast Routing Protocol. Multicast MOSPF. 
Multicast PIM. Roteamento em redes wireless. QoS em roteamento. Protocolos de segurança para 
configuração em roteadores. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. SANCHES, Carlos Alberto. Projetando Redes WLAN – Conceitos e Práticas. Editora Érica, 2005. 
2. TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. 4a edição. Rio de Janeiro. Editora Campus, 

2003.  
3. RUFINO, Nelson M. de Oliveira. Segurança em Redes sem Fio. Novatec Editora. São Paulo, 2005. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. ENGST, Adam e FLEISHMAN, Glenn. Kit do Iniciante em Redes sem Fio. 2ª edição. 
Editora Pearson, 2005. 

2. STEFANO Basagni, Marco Conti, Silvia Giordano e Ivan Stojmenovic. “Mobile Ad Hoc 
Networking”. IEEE Press e Wiley-Interscience. 2004. 

3. MOHAMMAD Ilyas. “The handbook of Ad Hoc Wireless Networks”. CRC Press. 2003. 

4. PRASANT Mahapatra e Srikanth V. Krishnamurthy. “Ad Hoc Networks: Technologies and 
Protocols”. Springer. 2005. 

5. SOARES, l.f. g. Lemos, g. Colcher, S. Redes de Computadores: das LANs MANs e 
WANs as redes ATM. 2. ed. Ed. Campus, 1995. 
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

3º 5º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

 NOÇOES DE 
CONTABILIDADE 

CÓDIGO  5.4  34 34    

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Contabilidade; Campo de aplicação da contabilidade; Patrimônio; Contabilidade por balanços 
sucessivos; Contas; Plano de contas; Escrituração; Lançamento; Balancete de verificação; Regimes 
contábeis; Receitas e despesas; Depreciação, amortização, exaustão.   

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. CREPALDI, S. A. Curso básico de contabilidade: resumo da teoria. São Paulo: Atlas, 2003.  
2. GOUVEIA, N. Contabilidade básica. 2 ed. São Paulo: Habra, 2001.  
3. MARION, J. C. Contabilidade básica. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. EQUIPE DE PROFESSORES. Contabilidade introdutória. FEA/USP. São Paulo: Atlas, 1998.  
2. FRANCO, H. Contabilidade geral. São Paulo: Atlas, 1997.  
3. GONÇALVES, E. Contabilidade geral. São Paulo: Atlas, 2004.  
4. HENDRIKSEN; E. S. Teoria da contabilidade. São Paulo: Atlas, 2007.  
5. IUDICIBUS, S. de. Contabilidade gerencial. São Paulo: Atlas, 2008. 
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

3º 5º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  PROJETO 
MULTIDISCIPLINAR 

CÓDIGO 5.5  34   17 17  

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Elaborar um projeto lógico, o objetivo é detalhar os elementos do software a nível físico, gerando o 
projeto físico, que conterá as especificações técnicas completa do software, onde será visada a sua 
implementação e simulação, obtendo como resultado os programas fontes, devidamente testados. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
1. WAZLAWICK, R. S.; C.J.DATE. Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a Objetos. 

2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.  
2. GRADY, B.UML : guia do usuário. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005 
3. YOURDON, E.Análise Estruturada Moderna. 3 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1990. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. GOMES, Yuri Marx P. Java na Web com JSF, Spring, Hibernate e NetBeans 6. Rio de Janeiro: 
Editora Ciência Moderna, 2008.  

2. HEMRAJANI, Anil. Desenvolvimento Ágil em Java com Spring, Hibernate e Eclipse. São 
Paulo: Paerson Prentice Hall, 2007  

3. BORATTI, Isaias Camilo. Programação Orientada a objetos. 3 ed Florianópolis: Visual Books, 
2004 

4. GAMMA, Erich; HELM, Richard; JOHNSON, Ralph; VLISSIDES, John. Padrões de Projeto - 
Soluções Reutilizáveis de Software Orientado a Objetos. Bookman, 2000. 

5. BASHAM, Brian; SIERRA, Kathy; BATES, Bert. Use a Cabeça! Servlets & JSP. Alta Books, 
2005. 
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

3º 5º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

CURSO I 

CÓDIGO  5.6 34   17 17  

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Visa a identificação do problema, tendo como objetivo criar um software ou dar manutenção em um já 
existente, obtendo como resposta às delimitações do projeto a ser executado, definindo os recursos e 
prazos necessários para a execução. O resultado é um documento normatizado obedecendo as 
normas técnicas - ABNT denominado projeto. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. METSKER, S. J.Padrões de Projeto em Java. Porto Alegre: Bookman, 2004. ISBN 85-363-
0411-1. HARVARD 

2. BUSINESS REVIEW, Gestão e implementação de projetos. Campus  
3. BLAHA, Michael. Modelagem e projetos baseados em objetos com UML 2. 2. ed Rio de 

Janeiro:Elsevier, 2006 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. FURLAN, J. D.; Modelagem de Objetos através da UML – The Unified Modeling Language, 
Ed Makron Books: São Paulo, 1998.  

2. OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Metodologia para desenvolvimento de projetos de sistemas. 
5º ed São Paulo:Éricka, 1999  

3. WAZLAWICK, R. S.; C.J.DATE. Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a 
Objetos. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

4. DEITEL, Harvey; DEITEL, Paul. Java: como programar. Pearson Prentice Hall – 6ª edição, 
2005. 

5. BEZERRA, Eduardo. Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML. Campus – 4ª 
edição, 2007. 



75 
 

Aprovado no CONSUP pela Resolução Nº 082, de 28 de Setembro de 2017. 
 

 

 

 

 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

3º 5º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  DESENVOLVIMENTO 
DE SERVIÇOS WEB 

CÓDIGO  5.7  68   68  

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Serviços Web e Arquitetura orientada a serviços. Desenvolvimento de componentes com Enteprise 
Java Beans. Desenvolvimento de serviços web com SOAP. Desenvolvimento de serviços web com 
REST. Servidores Web e servidores de aplicação. Estudo e análise de casos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. SIERA, Kathy; BATES, Bert. Java. Rio de Janeiro: Alta Books, 2010.  
2. DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Java: como programar. São Paulo: Paerson Prentice Hall, 

2010.  
3. GOODMAN, Danny - JavaScript a bíblia -Rio de Janeiro:Elsevier, 2001 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. GOMES, Yuri Marx P. Java na Web com JSF, Spring, Hibernate e NetBeans 6. Rio de Janeiro: 
Editora Ciência Moderna, 2008.  

2. HEMRAJANI, Anil. Desenvolvimento Ágil em Java com Spring, Hibernate e Eclipse. São 
Paulo: Paerson Prentice Hall, 2007  

3. BORATTI, Isaias Camilo. Programação Orientada a objetos. 3 ed Florianópolis: Visual Books, 
2004  

4. CONVERSE, Tim. PHP4: a Bíblia/ Tim Converse, Joyce Park; tradução da 2ª ed. Original de 
Edson Furmankiewcz - Rio de Janeiro: Elsevier, 2003 – 5ª Reimpressão. 

5. SICA, Carlos. PHP Orientado a Objetos – Fale a Linguagem da Internet – Rio de Janeiro: 
Editora Ciência Moderna Ltda., 2006. 
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

3º 5º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

METODOLOGIA 
CIENTÍFICA 

CÓDIGO  5.8  34 17  17 

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

O conhecimento científico e outros tipos de conhecimento. O Sistema acadêmico brasileiro. 
Modalidades de trabalhos científicos. A Pesquisa científica. Leitura e documentação. Normalização do 
trabalho científico. Modalidades e Metodologias de pesquisa científica. A expansão da vida 
acadêmico-científica. Plágio. Metodologia de pesquisa para Ciência da Computação. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. 

e atual. São Paulo: Cortez, 2008. 304 p. 

2. PÁDUA, Elisabete Matallo Marchesini de. Metodologia da pesquisa: 

abordagem teórico-prática. 14. ed. Campinas: Papirus, 2008. 124 p. 

3. MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 297 p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; SILVA, Roberto da. Metodologia 

científica. 6. ed. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2010. 162 p.  

2. BASTOS, Cleverson; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução 

à metodologia científica. 22. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, [200-?]. 111 p. 

3. DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. 3. ed. rev. ampl. 

São Paulo: Atlas, 2009. 293 p 

4.  COSTA, Antônio Fernando Gomes da. Guia para elaboração de monografias: 

relatórios de pesquisa: trabalhos acadêmicos, trabalhos de iniciação 

científica, dissertações, teses e editoração de livros. 3. ed. rev. e aum. Rio de 

Janeiro: Interciência, 2003. 183 p. 

5. FRANÇA, Júnia Lessa; VASCONCELLOS, Ana Cristina de. Manual para 

normalização de publicações técnico-científicas. Colaboração Maria Helena 

de Andrade Magalhães, Stella Maris Borges. 8. ed. rev. e ampl. Belo 

Horizonte: Ed. UFMG, 2008. 255 p. 
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14.6 Componentes Curriculares Sexto Semestre 

 

 

 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

3º 6º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  INTERFACE HOMEM-
MÁQUINA 

CÓDIGO  6.1  68 34  34  

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

 Comunicação usuário-sistema. Comunicação projetista usuário. Engenharia cognitiva e semiótica de 
sistemas interativos. Estilos e paradigmas de interação: interfaces gráficas; manipulação direta, 
ícones e linguagens visuais. Modelagem de interfaces: cenarização; modelos de tarefas; modelos de 
usuário; modelos de interação. Concretização do projeto de interface: storyboarding e prototipação de 
interfaces; ferramentas de apoio a construção de interfaces. Avaliação de sistemas interativos: 
inspeção e testes com usuários; aspectos éticos na relação com os usuários. Acessibilidade: 
interfaces para dispositivos móveis; usabilidade universal. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. PREECE, Rogers e Sharp. Design de Interação – Além da Introdução Homem-Computador. 
Bookman. 2005. 

2. DAMASCENO, Anielle. Webdesign Teoria & Prática . Visual BOOKS , Florianópolis, 2003. 

3. GUSTAFSON, David A. Teoria e problemas de engenharia de software. Bookman, Porto 
Alegre, 2003. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. JOHNSON, Steven. Cultura da Interface: como o computador transforma nossa maneira de 
criar e comunicar . Jorge Zahar, Rio de Janeiro, 2001. 

2. MACEDO, Marcelo da. Construindo sites adotando padrões Web. Ciência Moderna, São 
Paulo, 2004. 

3. NIELSEN, Jakob. Projetando Web Sites. Campus, Rio de Janeiro, 2000. 

4. SHEIDERMAN, Ben. Designing the user interface: strategies for effective human-computer 
interaction . Addison-Wesley, EUA, 1998. 

5. WILLIANS, Robin ; TOLLETT, John. Web design para não-designers. Ciência Moderna, São 
Paulo, 2001. 

 

http://icomp.ufam.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12:graduacao-ihc&catid=46&Itemid=292&lang=pt-br
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

3º 6º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

   
EMPREENDEDORISMO 

CÓDIGO  6.2 34  34    

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Visão geral do empreendedor; perfil do empreendedor; identificação de oportunidades; análise de 
mercado; concepção de produtos e serviços; análise financeira; planejamento e implantação de 
empresas; busca de assessoria para o negócio; questões legais para constituição de empresas. 
Conhecendo o empreendedor local.  Criação de modelos de negócios. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BERNARDI, L. A. Manual de empreendedorismo e gestão. São Paulo: Atlas, 2010. 

2. ROUILLÉ, D. O. H. Economia cidadã: alternativas ao neoliberalismo.  Tradução de Patrícia 
Chittoni Ramos. Petrópolis: Vozes, 2002. 

3. SCHUMPETER. J. Teoria do desenvolvimento econômico. Rio de Janeiro. Fundo de Cultura, 
1961. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. CLEMENTE, Armando (Org.). Planejamento do negócio: como transformar ideias em 
realizações. Rio de Janeiro: SEBRAE, 2004. 

2. DEGEN, R. Jean. O empreendedor: fundamentos da iniciativa empresarial. Colaboração 
Álvaro Araújo Mello. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1989. 

3. DORNELAS J. C. A. Empreendedorismo  – transformando ideias em Negócios. 3 ed. Rio de 
Janeiro: Editora Campus, 2008. 

4. DRUCKER, Peter F.. Inovação e espírito empreendedor: práticas e princípios. Tradução de 
Carlos J. Malferrari. São Paulo: Cengage Learning, 1986. 

5. FLEURY, A. Carlos Corrêa. Aprendizagem organizacional: as experiências de Japão, Coréia e 
Brasil. São Paulo: Atlas, 2010. 
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

3º 6º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  DESENVOLVIMENTO 
PARA DISPOSITIVOS 

MÓVEIS 

CÓDIGO  6.3 102 34  68  

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Padrões de programação para telefones celulares e PDA's. Interface com o usuário em telefones 
celulares. Interface com o usuário em PDA’s. Acesso à rede de dados em telefones celulares e PDA's. 
Armazenamento interno de dados em telefones celulares e PDA's. Entrega e instalação de programas 
em telefones celulares e PDA's. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J.Java: Como programar. 4. ed. São Paulo: Bookman, 2002. ISBN 
8536301236. LEMAY, L.;  

2. CADENHEAD, R.Aprenda em 21 dias Java 2: Professional Reference.. 3ª ed. Campus, 2003.  
3. BORATTI, Isaias Camilo. Programação orientada a objetos. 2º ed.. Florianópolis: Visual 

Books, 2004 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. GONÇALVES, E.Desenvolvendo Aplicações WEB com NetBeans IDE 5.5. Rio de Janeiro-RJ: 
Ciência Moderna, 2007. ISBN 978-85-7393-579-0.  

2. MARTINS, J. C. C.Técnica para Gerenciamento de Projetos de Software. Rio de Janeiro: 
2007  

3. PREECE, J; ROGERS, Y; SHARP, Helen. Design de Interação: além da Interação homem-
computador. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

4. DEITEL, Harvey; DEITEL, Paul. Java: como programar. Pearson Prentice Hall – 6ª edição, 
2005. 

5. GOODRICH, M.T., TAMASSIA, R. Estruturas de Dados e Algoritmos em Java. 4a. Edição. Ed. 
Bookman, 2007. 
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

3º 6º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  LEGISLAÇÃO E ÉTICA 
PROFISSIONAL 

 

CÓDIGO  6.4  34 34    

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Impactos sociais da Informática,  Mercado de Trabalho de Informática, Regulamentação da Profissão, 
Legislação, Informática na Educação, Novas tecnologias para ensino. Ética e Moral.  Ética no mundo 
contemporâneo. Ética profissional. Associações acadêmicas/profissionais e códigos de ética. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. CABRAL, P. A nova lei de direitos autorais,. Porto Alegre, SAGRA, 1999. 

2. FONSECA FILHO, C. História da computação, São Paulo, LTC, 1999. 

3. GANDELMAN, H. De Gutenberg à Internet : direitos autorais na era digital, Rio de Janeiro, 
Record, 1997. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. JOHNSON, D. G.; Nissenbaum, H. Computers, ethics & social values, EUA, Prentice Hall, 
1995. 

2. PARKER, D. B. Crime por Computador, Rio de Janeiro, Agents, 1977. 

3. SPINELLO, R. A. Case studies in information and computer ethics, EUA, Prentice Hall, 1997. 

4. CAMPBELL-KELLY, M.; Aspray, W. Computer: a history of the information machine, EUA, 
BasicBooks, 1996. 

5. BOWYER, K. W. Ethics computing, EUA, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 
2001. 
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

3º 6º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  TESTE DE SOFTWARE 
 

CÓDIGO  6.5 68    68  

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Inspeção de software. Princípios e técnicas de testes de software: teste de unidade; teste de 
integração; teste de regressão. Desenvolvimento orientado a testes. Automação dos testes. Geração 
de casos de teste. Teste de interfaces humanas. Teste de aplicações para a web. Testes alfas, beta e 
de aceitação. Ferramentas de testes. Planos de testes. Gerenciamento do processo de testes. 
Registro e acompanhamento de problemas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. DELAMARO. M.E.; MALDONADO, J. C.; JINO, M. Introdução ao Teste de Software;  Rio de 
Janeiro: Campus, 2007. 

2. BECK, K. Test-driven development by example;  EUA: Addison Wesley, 2002. 

3. ROCHA, Ana Regina C., MALDONADO, José Carlos, WEBER, Kival (2001): Qualidade de 
Software – Teoria e Prática. Prentice Hall 

4. PEZZÈ, M.; YOUNG, M. TESTE E ANÁLISE DE SOFTWARE; PORTO ALEGRE: BOOKMAN, 
2008. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. FILHO, Paula, W. P., Engenharia de  Software: Fundamentos, Métodos e Padrões, LTC 
Editora. Segunda Edição. Rio de Janeiro - RJ, 2002. 

2. BOOCH, G., Jacobson, I., e Rumbaugh, J., The Unified Modeling Language User Guide. 
Addison-Wesley, Reading - MA, 1999. 

3. DAVIS, A. M., Software Requirements: Objects, Functions and States. Prentice-Hall, Upper 
Saddle River - NJ, 1993. 

4. BASTOS, A. 2; Rios, E.; Cristalli, R.; Moreira, T. Base de Conhecimento em Teste de 
Software. 2007. 

5. PAUL C. Jorgensen. Software Testing: A Craftsman's Approach. CRC Press, 2002. 
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

3º 6º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE 

CURSO II 

CÓDIGO 6.6   34  17 17  

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

Princípios de Interação Homem-máquina. Fatores Humanos na Comunicação. Estilos Interativos. 
Modelagem do Usuário. Modelagem da Interação. Design de Diálogos. Usabilidade. Padronização de 
Interfaces. Metodologia para Projeto de Interfaces. Técnicas de Avaliação 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. OLIVEIRA NETTO, Alvim Antônio de. IHC interação humano computador: modelagem e gerência 
de interfaces com o usuário : sistemas de informações . Florianópolis: Visual Books, 2004. 120p. 

2.  BARANAUSKAS, Maria e ROCHA, Heloisa. Design e Avaliação de Interfaces Humano-Computador 
.Editora NIED/UNICAMP, 2003. 

3. DIAS, Cláudia. Usabilidade na web : criando portais mais acessíveis. Rio de Janeiro: Alta Books, 
2003.296p 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. ARNHEIM, R . Arte & Percepção Visual: uma psicologia da visão criadora. 3ª  ed.: São Paulo: 
Pioneira, 1986. 

2. COOPER, A. About face: The Essencials of User Interface Design . Rio de Janeiro, IDG 
Books, 1995. 

3. MANDEL, T . The Elements of User Interface Design . New York, John Wiley & Sons, 1997. 
4. NIELSEN, J. Usability Engineering. Academic Press. San Diego. 1993. 
5. PREECE, J.; YVONNE, R.; HELEN, S. Human-computer interaction . Addison Wesley, 1994 
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

 3º  6º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  LINGUAGEM 
BRASILEIRA DE SINAIS 

 

CÓDIGO  6.7 34   34   

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

 Aspectos educacionais e sociais - antropológicos da surdez; a língua brasileira de Sinais Brasileira- 
Libras; prática de Libras: o alfabeto; expressões manuais e não manuais; diálogos curtos com 
vocabulário básico, conversação com frases simples e adequação do vocabulário para situações 
informais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. COUTINHO, Denise. LIBRAS: língua Brasileira de sinais e língua portuguesa 
(semelhanças e diferenças). 2.ed.,Idéia,1998.  

2. CAPOVILLA, Fernando César. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue- Língua 
Brasileira de Sinais. São Paulo: Edusp, 2003.  

3. FELIPE, Tanya;MONTEIRO, Myrna. LIBRAS em contexto: Curso Básico: Livro do 
professor.  4.ed.Rio de janeiro:LIBRAS, 2005. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. BRITO Lucinda Ferreira. A integração Social dos Surdos. Rio de Janeiro: Babel,1978.  
2. LACERDA, Cristina B.F.de; GÓES, Maria Cecília R. de; (Orgs.) Surdez: processos 

educativos e subjetividade.São Paulo: Lovise, 2000.  
3. QUADROS, Ronice Muller; KARNOPP, Lodenir. Língua de Sinais Brasileira: Estudos 

lingüísticos. Porto Alegre: Editor a Artmed, 2004.  
4. FERNANDES, Sueli. Letramento na educação bilíngüe para Surdos. In: BERBERIAN, a. et 

al. (org.). Letramento. Referência em saúde educação. São Paulo: Plexus, 206ª.  
5. FELIPE, Tânia A. libras em contexto. Curso básico. Rio de Janeiro. 2007. 
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

3º   5º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  ÉTICA E SOCIEDADE 
 

CÓDIGO  6.7  34 34    

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

A disciplina se propõe a evidenciar conceitos e princípios significativos relativos à esfera normativa 
das sociedades humanas que contribui para o desenvolvimento de relações de reconhecimento 
mútuo e para a construção de práticas sociais e culturais autônomas que possibilite a emancipação. 
Utilização desses conceitos e princípios para interpretação crítica e construção de alternativas de 
enfrentamento de problemas e desafios da sociedade brasileira contemporânea: democracia, 
relações entre cidadania, justiça e violência, educação e cidadania, preconceito e discriminação, 
entre outros. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. CARVALHO, José Murilo de. Mapa da Viagem. In: CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no 
Brasil, o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 

2. SCHUMACHER, Aluísio de Almeida. (Org.). Pedagogia Cidadã: Cadernos de Formação: Ética 
e Cidadania. 3ª ed., São Paulo: Unesp: Pró-Reitoria de Graduação, 2004. 

3. SILVA, Cátia Aida. Acesso à Justiça: Uma leitura dos direitos e da cidadania no Brasil 
Contemporâneo. Primeira Versão. Campinas: Unicamp, p.1-34, Junho 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. ARENDT, Hanna. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária e Salamandra; 
São Paulo: EDUSP, 1981. 

2. BENEVIDES, Maria Victória de Mesquita. A cidadania ativa. referendo, plebiscito e iniciativa 
popular. São Paulo: Ática, 1991. 

3. HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1989. 

4. HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1936. 
5. PANDOLFI, Dulce Chaves. Cidadania, justiça e violência. Rio de Janeiro: Editora Fundação 

Getúlio Vargas, 1999. 
6. BRASIL. LEI Nº 11.645, DE 10 março de 2008. 
7. SIMON,PEDRO. DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS Ideal de Justiça, 

caminho da Paz. Brasília, 2008. 
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 CURSO SUPERIOR DE 
 TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 

MODALIDADE PRESENCIAL 

   

IDENTIFICAÇÃO 

DISCIPLINA 

ANO SEMESTRE CARGA HORÁRIA HORAS 

2º   4º TOTAL TEÓRICA PRÁTICA 

  GESTÃO AMBIENTAL 
 

CÓDIGO  6.7  34 34    

     

DESCRIÇÃO/EMENTA 

A engenharia e as ciências ambientais. Crescimento demográfico e consumo. Os ciclos 
biogeoquímicos. Noções de ecologia e ecossistemas. Poluição e contaminação. Energia e recursos 
minerais. Educação  ambiental,  ISO14000,  Gestão  Ambiental  e  Qualidade  Ambiental,  Auditoria  e 
Diagnóstico Ambiental, Implantação de Sistema de Gestão Ambiental, Avaliação de Risco Ambiental, 
Direito Ambiental, Sistemas de Gestão Integrados. Estudos de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. SEIFFERT, M. E. B. ISO 14001 – Sistemas de Gestão Ambiental: Implantação Objetiva e 
Econômica. São Paulo, Atlas. 2006.  

2. QUEIROZ, S. M. P. de, REIS, L. F. S. D. Gestão Ambiental em Pequenas e Médias 
Empresas. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002.  

3. DEMAJOROVIC, J, VILELA JUNIOR, A. Modelos e Ferramentas de Gestão Ambiental. São 
Paulo: SENAC, 2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. TACHIZAWA, Takeshy. Gestão Ambiental e Responsabilidade Social Corporativa: 
Estratégias de negócios focadas na realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2006.  

2. DIAS, R. Gestão Ambiental. São Paulo: Atlas, 2006.  
3. HINRICHS, Roger A., KLEINBACH, M. Energia e Meio Ambiente. São Paulo: Pioneira 

Thomson Learning, 2003.  
4. ARAÚJO, G. M. de. Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001/04. Rio de Janeiro: GVC, 

2005.  
5. BARBIERI, José C. Gestão Ambiental Empresarial: Conceitos, práticas e instrumentos. 

São Paulo: Saraiva, 2004. 
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15. FLUXOGRAMA 

 

 

 

1º SEMESTRE Algoritmos 
68 

Fundamentos 
da Computação 

68 

Infraestrutura 
Elétrica 

34 

Matemática 
Básica 

68 

Inglês Técnico 
34 

Fundamentos da 
Programação 

68 

2º SEMESTRE Programação 
Orientada a 

Objetos 
 68 

Estrutura de 
Dados  

34 

Modelagem e 
Projeto de 
Sistemas 

68 

Estatística e 
Probabilidade 

34 

Introdução 
Engenharia de 

Software 
68 

Projeto de 
Banco de Dados 

68 

3º SEMESTRE Programação 
de Aplicações 
Orientadas a 

Objetos  
 68 

Desenvolviment
o para Web 

68 

Engenharia de 
Requisitos  

34 

Administração 
do 

Agronegócio 
34 

Engenharia de 
Software 

34 

Banco de Dados 
68 

Geo-
Processamento 

34 

4º SEMESTRE Redes de 
Computador 

 68 

Programação de 
Aplicações Web 

68 

Projeto de 
Software  

68 

Sistemas 
Operacionais 

34 

Banco de Dados 
Avançado 

34 

Sistemas Digitais 
34 

Segurança da 
Informação 

34 

5º SEMESTRE Roteamento- 
Rede Sem Fio e 
Comunicação 

Móvel 
68 

 

Desenvolviment
o de Serviços 

Web 
68 

Gerência de 
Projetos 

 34 

Trabalho de 
Conclusão de 

Curso I 
34 

Noções de 
Contabilidade 

34 

Projeto 
Multidisciplinar 

34 

Gestão da 
Tecnologia da 
Informação 

34 

Metodologia 
Científica 

34 

6º SEMESTRE Interface 
Homem-
Máquina 

68 

Empreendedoris
mo 
34 

Teste de 
Software 

68 

Trabalho de 
Conlcusão de 

Curso II 
34 

Legislação e Ética 
Profissional 

34 

Desenvolviment
o para 

Dispositivos 
Móveis 

102 

Optativa 
34 
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16. PESQUISA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

 

O IFMT Campus Primavera do Leste fomentará a pesquisa científica e o 

desenvolvimento tecnológico em consonância com as políticas e metas de pesquisa 

traçadas no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2014-2018.  

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 estabelece 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. 

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 alunos. 

17. ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

  

O estágio dos estudantes destina-se a propiciar a complementação do 

processo ensino-aprendizagem em termos de experiência, visando facilitar a 

inserção do educando no mercado de trabalho, a adaptação social e psicológica 

deste às atividades profissionais e a orientação do educando na escolha de uma 

área de atuação profissional.   

O Estágio Supervisionado no Ensino Tecnológico não será obrigatório e caso 

o aluno desejar fazer obedecerá a Lei Nº 11.788, de 25 de Setembro de 2008, que 

dispõe sobre o estágio dos estudantes e ao regulamento de estágio em anexo. A 



88 
 

Aprovado no CONSUP pela Resolução Nº 082, de 28 de Setembro de 2017. 
 

 

carga horária será de 300 horas e o aluno poderá desenvolver atividades a partir do 

segundo ano. 

18. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

O Trabalho de Conclusão do Curso - TCC constitui parte integrante do 

currículo do curso, sendo, desta forma, de caráter obrigatório. O TCC seguirá as 

normas constantes no Regulamento do Trabalho de Conclusão do Curso do IFMT 

Campus Primavera do Leste.  

O desenvolvimento do TCC corresponderá ao exercício de duas disciplinas 

Trabalho de Conclusão de Curso – I e II no 5º e 6º semestre do curso 

respectivamente, com carga horária total de 68 horas. Sendo que no 5º semestre 

será ofertado o componente curricular de Metodologia Científica, para que o 

estudante tenha a oportunidade de conciliar a teoria e prática, ou seja, aprender 

fazer, fazendo.  

O TCC constitui-se de atividade curricular que contempla a diversidade de 

aspectos de formação do discente, consolidado pela realização de um trabalho 

acadêmico em campo de conhecimento que mantenha correlação direta com o 

curso. 

A avaliação do TCC será realizada de acordo com o estabelecido em normas 

que deverão ser anexadas ao PPC. 

São objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso: 

i. consolidar os conhecimentos construídos ao longo do curso em um trabalho 

de natureza projetual, através de pesquisa básica e/ou aplicada; 

ii. possibilitar o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos na teoria por  

meio de atividades práticas; e 

iii. desenvolver a capacidade de síntese das vivências do aprendizado  

adquiridas no processo formativo. 

Compete ao colegiado de curso definir as normas e os instrumentos de 

acompanhamento e de cumprimento do Trabalho de Conclusão de Curso. 

As normas deverão contemplar: 

i. modalidade e objetivos específicos; 

ii. normas para elaboração e apresentação do trabalho de conclusão de curso; 
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iii. forma de orientação; 

iv. distribuição de orientandos por orientador; 

v. atribuições de orientadores e orientandos; e 

vi. procedimentos e critérios de avaliação. 

Os trabalhos de conclusão de curso deverão ser disponibilizados em meio 

eletrônico, acessível via web. 

 

19  ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As atividades complementares constitue um conjunto de atividades didático-

pedagogicas com objetivo de enriquecer o processo de ensino e aprendizagem, 

privilegiando a complementação da formação social e profissional do discente. As 

atividades complementares elementos que compõem o projeto pedagógico do cusro 

são integradas em atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Essas atividades complementares são obrigatórias ao aluno, com carga 

horária total de 120 horas. 

20 METODOLOGIA 

 

Neste projeto pedagógico de curso, a metodologia é entendida como um 

conjunto de procedimentos empregados para atingir os objetivos propostos para 

assegurar a formação de tecnólogos em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas, vinculado ao perfil profissional proposto neste documento. Para a sua 

concretude, é recomendado considerar as características específicas dos alunos, 

seus interesses, condições de vida e de trabalho, além de observar os seus 

conhecimentos prévios, orientando-os na (re)construção dos conhecimentos, bem 

como na especificidade do curso. O estudante vive as incertezas próprias do atual 

contexto histórico, das condições sociais, psicológicas e biológicas. Em razão disso, 

faz-se necessária a adoção de procedimentos didáticopedagógicos, que possam 

auxiliá-lo nas suas construções intelectuais, procedimentais e atitudinais, tais como: 

  problematizar o conhecimento, buscando confirmação em diferentes fontes;  
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 reconhecer a tendência ao erro e à ilusão;  

 entender a totalidade como uma síntese das múltiplas relações que o homem 

estabelece na sociedade; 

 reconhecer a existência de uma identidade comum do ser humano, sem esquecer-

se de considerar os diferentes ritmos de aprendizagens e a subjetividade do aluno; 

 adotar a pesquisa como um princípio educativo; 

 articular e integrar os conhecimentos das diferentes áreas sem sobreposição de 

saberes; 

 adotar atitude inter e transdisciplinar nas práticas educativas; 

 contextualizar os conhecimentos sistematizados, valorizando as experiências dos 

alunos,sem perder de vista a (re) construção do saber escolar; 

 organizar um ambiente educativo que articule múltiplas atividades voltadas às 

diversas dimensões de formação dos jovens e adultos, favorecendo a transformação 

das informações em conhecimentos diante das situações reais de vida; 

 diagnosticar as necessidades de aprendizagem dos (as) estudantes a partir do 

levantamento dos seus conhecimentos prévios; 

 elaborar materiais impressos a serem trabalhados em aulas expositivas dialogadas 

e atividades em grupo; 

 elaborar e executar o planejamento, registro e análise das aulas realizadas; 

 elaborar projetos com objetivo de articular e inter-relacionar os saberes, tendo 

como princípios a contextualização, a inter e transdisciplinaridade; 

 utilizar recursos tecnológicos para subsidiar as atividades pedagógicas; 

 sistematizar coletivos pedagógicos que possibilitem os estudantes e professores 

refletir, repensar e tomar decisões referentes ao processo ensino-aprendizagem de 

forma significativa; 

 ministrar aulas interativas, por meio do desenvolvimento de projetos, seminários, 

debates, atividades individuais e outras atividades em grupo. 

A prática pedagógica proposta rege-se pelos princípios da equidade 

(oportunidade igual a todos), flexibilidade (mais de uma modalidade de prática 

profissional), interdisciplinaridade e aprendizado prático (conciliação da teoria com a 

prática profissional) e acompanhamento total ao estudante (orientação em todo o 

período de seu desenvolvimento). 
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A proposta metodológica do curso está organizada de forma incentivar as 

práticas extensionistas e de pesquisa que propulsionam a produção do 

conhecimento os quais favorecem a prática da interdisciplinaridade, apontando para 

o reconhecimento da necessidade de uma educação profissional e tecnológica 

integradora de conhecimentos científicos e experiências e saberes advindos do 

mundo do trabalho, e possibilitando, assim, a construção do pensamento tecnológico 

crítico e acapacidade de intervir em situações concretas. 

Compreendida como uma metodologia de ensino que contextualiza e coloca 

em ação o aprendizado, a prática permeia todo decorrer do curso, não se 

configurando em momentos distintos. A metodologia a ser adotada poderá ser por 

meio de pesquisas de campo, voltada para um levantamento da realidade do 

exercício da profissão de tecnólogo, levantamento de problemas relativos às 

disciplinas objeto da pesquisa realizada ou por meio ainda, de elaboração de 

projetos de intervenção na realidade social, funcionando assim como uma 

preparação para o desempenho da prática profissional seja por estágio ou 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e de intervenção.  

Diante dos desafios de envolver: teoria e a pratica 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 á 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  

industrias instaladas de forma a relacionar o cotidiano as práticas de 
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pesquisas na área de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistema. 

 

  As atividades a serem desenvolvidas nos componentes curriculares são: 

Aulas - o estudante participa do processo com exposição de forma dialogada e 

desenvolvendo atividades de grupos, oficinas, workshop e seminários. 

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. 

Debates e seminários - propor atividades de reflexão sobre assuntos pertinentes ao 

perfil profissional, onde os acadêmicos possam acompanhar os avanços 

tecnológicos específicos da área profissional. 

Visitas técnicas - terão com base promover aos acadêmicos conhecer e analisar os 

processos industriais em empresas, congressos, feiras, podendo fazer a relação do 

conhecimento teórico e prático, produzindo relatórios e/ou portfólios.  

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.  

Assim esta proposta metodológica garantirá a interação entre teoria e prática 

numa perspectiva colaborativa, construída numa de produção de conhecimento 

significativo. 

20 AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

A avaliação dentro do Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas têm como concepção o acompanhamento das 

atividades numa dimensão diagnóstica e formativa processual e emancipatória.  A 

avaliação diagnóstica visa retratar os conhecimentos prévios, garantindo que os 

acadêmicos tenham requisitos básicos para alcançar os objetivos da proposta de 

ensino do curso.   

Sendo um processo que permeia todas as atividades acadêmicas, a avaliação 

deve ser dialógia, continua, processual e formativa, e que ressalte os aspectos  

formativos numa busca pela garantia da efetiva aprendizagem  e autonomia do 
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estudante.  

A avaliação da aprendizagem deve ser concebida como uma “verificação da 

aprendizagem”, segundo LUCKESI (1994), e deve ser exercida como uma 

“produção de sentidos”  tanto nos conceitos práticos e  teóricos do ensino.  

Serão utilizados os instrumentos de avaliação, conforme a Organização 

Didática do IFMT: 

São considerados instrumentos de avaliação do conhecimento: 

I- exercícios; 

II- trabalhos individuais e/ou coletivos; 

III- fichas de acompanhamento; 

IV- relatórios; 

V- atividades complementares; 

VI- provas escritas; 

VII- atividades práticas; 

VIII- provas orais; 

IX- seminários; e 

X- projetos interdisciplinares e outros. 

 

Garantindo que os processos de avaliação possam beneficiar aspectos 

qualitativos não ficando limitados aos dados de resultados de provas finais. 

 

21.1 Da Avaliação 

 

  Todos os componentes curriculares devem ser avaliados numa 

dimensão somativa através de uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), a exceção dos 

estágios, trabalhos de conclusão de curso, atividades complementares e 

componentes curriculares com características especiais, nos termos do Projeto 

Pedagógico do Curso. 

O resultado das atividades complementares, do estagio e do trabalho de 

conclusão de curso será registrado no fim de cada período letivo em que for 

ofertado. 

No contexto da avaliação fica estabelecido que para efeito de aprovação nos  

componentes curriculares os discentes deverão obter a media final igual ou maior 



94 
 

Aprovado no CONSUP pela Resolução Nº 082, de 28 de Setembro de 2017. 
 

 

que 6,0 (seis). O resultado do desempenho acadêmico devera ser concretizado por 

uma dimensão somativa através de uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), admitindo-

se frações de 0,1 (um decimo). A cada semestre o docente devera realizar no 

mínimo duas avaliações de aprendizagem por componente curricular. 

Para expressar o resultado do desempenho acadêmico dos cursos de ensino 

superior, a media final e media de prova final devem obedecer aos seguintes 

critérios de aproximação: 

I - para fração menor que 0,05, aproxima-se para o valor decimal 

imediatamente inferior; e 

II - para fração igual ou maior que 0,05, aproxima-se para valor decimal 

imediatamente superior  e  a nota do semestre será a media aritmética simples de 

todas as avaliações do período. 

Onde: 

Msem = ƩAn / N 

MSem = Media Semestral; 

ΣAn = Somatório das avaliações; 

N = Numero de avaliações. 

O docente devera programar as avaliações conforme calendário acadêmico, 

observando que os discentes não podem ser submetidos a mais de duas avaliações 

diárias. 

O resultado das avaliações aplicadas no decorrer do semestre deve ser 

apresentado aos discentes em ate 10 (dez) dias uteis apos sua realizacao. 

 

21.2 Da Revisão de Avaliação  

 

E direito do discente solicitar ao docente a revisão da avaliação aplicada, da 

seguinte forma: 

I - por meio de pedido verbal, em primeira instancia; e 

II - por meio de requerimento escrito, em segunda instancia, dirigido ao 

Coordenador do Curso, que intermediara o caso. 

O pedido ou requerimento de revisão da avaliação deve ser fundamentado e 

justificado, de modo que as solicitações intempestivas serão desconsideradas.  
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Ao receber o requerimento de revisão de avaliação escrito,  o Coordenador do 

Curso terá o prazo de ate 02 (dois) dias uteis para solicitar ao docente a revisão 

pleiteada ou indeferir o requerimento e informar a decisão ao discente e em caso de 

indeferimento do docente, caberá constituição de banca para revisão da avaliação, 

com no mínimo três docentes de área afim, indicados pelo Coordenador de Curso. 

 

21.3 Da Avaliação em Segunda Chamada  

 

O discente que faltar a avaliação previamente agendada, em 1a chamada, 

poderá requerer 2a chamada, na coordenação de curso, ate tres dias uteis apos o 

termino da data de validade de um dos documentos apresentados. 

 Atendidas as condições, o Coordenador do Curso deferira o requerimento e o 

encaminhara no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ao docente responsável. 

será concedida a segunda chamada para realização de avaliação ao discente 

que justificar sua ausência, mediante requerimento devidamente fundamentado. A 

segunda chamada será aplicada pelo docente responsável pelo componente 

curricular, ou pelo Coordenador do Curso/Área, no dia e horário definidos pelo 

docente. 

21.4 Da Prova Final  

 

Decorridas todas as avaliações semestrais haverá Prova Final (PF) destinada 

aos discentes que obtiverem média final inferior a 6,0 (seis), independente do 

número de componentes curriculares.  

Realizada a Prova Final (PF), o resultado será apurado por média aritmética, 

conforme segue:  

 

 
MF = (Ms + PF)/2 

 

Onde: 

MF  = Média Final; 

MS  = Média Semestral; 
PF   = Nota da Prova Final. 
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Após a Prova Final (PF), será aprovado o discente que obtiver média igual ou 

superior a 5,0 (cinco).  

 

21.5 Da Frequência e do Registro 

 

Para os cursos da Educação Superior no IFMT: 

I - e considerado aprovado o discente que obtenha frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades e media igual ou superior 

a 6,0 (seis) em cada componente curricular; e 

II - fica sujeito a prova final de avaliação o discente que obtenha frequência mínima 

de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades e media inferior a 

6,0 (seis) em cada componente curricular. 

Para os cursos da Educação Superior considera-se reprovado: 

I - o discente que obtiver frequência menor que 75% (setenta e cinco por cento) da 

carga horaria do componente curricular, independentemente da nota que tiver 

alcançado; e 

II - o discente que obtiver frequência maior ou igual a 75% (setenta e cinco por 

cento) e que tenha obtido apos Prova Final, media final menor que 5,0 (cinco). 

22 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

As alterações no projeto serão propostas sempre que se verificar, mediante 

avaliações anuais, defasagem no perfil de conclusão do curso, seus objetivos e sua 

organização curricular. Sendo assim, tais modificações poderão ocorrer em 

decorrência das transformações científicas, tecnológicas, sociais e culturais 

existente no mercado de trabalho.  

Em suma, o projeto deverá ser avaliado periodicamente pela comunidade 

escolar, apoiado pela equipe de formulação do projeto e Núcleo Docente 

Estruturante - NDE. A Comissão de trabalho somente efetuará mudanças no projeto 

de curso com o consentimento dos Conselhos competentes. Além disso, quando 

comprada à necessidade será realizada autoavaliação através de questionário e 

pesquisa de opinião, para isto será criado grupo de trabalho com este objetivo, o 
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curso também será avaliado através do Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes - ENADE e Comissão Própria de Avaliação - CPA. 

 

23 PLANO DE MELHORIAS DO CURSO 

 

A partir de resultados obtidos com as auto-avaliações, desenvolvidas, 

aplicadas e cruzadas através da Comissão Própria de Avaliação, Núcleo Docente 

Estruturante e Colegiado de Curso serão aplicadas as melhorias para a qualidade do 

curso. 

As ações acadêmico-administrativas, em decorrência das auto-avaliações e 

das avaliações externas (avaliação de curso, ENADE, CPC e outras), no âmbito do 

curso, buscam ser implantadas de maneira excelente. 

O processo de auto-avaliação anual do Curso Superior de Tecnologia em 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, oportuniza o levantamento de dados e a 

análise crítica das atividades desenvolvidas que especificam as ações necessárias a 

serem desenvolvidas no planejamento estratégico da instituição.  

Neste contexto os resultados da auto-avaliação procuram identificar os 

aspectos que dificultam e/ou facilitam a ação acadêmica do curso, assim como 

sugerem estratégias de intervenção para corrigir rumos, consolidar sua ação 

pedagógica e alcançar efetivamente maior qualidade no ensino-aprendizagem. A 

coordenação do Curso, de posse dos relatórios estatísticos emitidos pela Comissão 

Própria de Avaliação – CPA da instituição e informações próprias (reuniões, 

formulários próprios, pesquisa-ação,...) redige anualmente seu Planejamento 

Estratégico Acadêmico, no qual busca estabelecer e cumprir compromissos 

relacionados às diversas melhorias e incrementos necessários às condições de 

oferta das diversas atividades acadêmicas do curso. 

Para tanto, as principais iniciativas são: RELATÓRIOS - uso dos relatórios 

de avaliação produzidos com dados sobre corpo docente e resultados dos  alunos, 

para relacionar com o desempenho dos professores na gestão da sala de aula. Da 

análise do desempenho docente são então discutidos e definidos o quadro de 

indicadores e a construção de  instrumentos para obtenção das informações;  

ANÁLISE DOS DADOS – tanto nos seus aspectos quantitativos (estatísticas, 
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orçamentos, etc.), quanto nos qualitativos; ARTICULAÇÃO entre os instrumentos de 

avaliação externa e de auto-avaliação. 

As ações acadêmico-administrativas resultantes das avaliações externas - 

avaliação de curso, ENADE e CPC, no âmbito do curso, estão implantadas no Curso 

Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e resultam da 

análise do relatório do ENADE emitido pelo MEC pelo NDE e colegiado do curso. 

São realizadas reuniões com os docentes a fim de discutir o desempenho dos 

acadêmicos em cada questão de conhecimento geral e específica da prova. Os 

resultados do questionário socioeconômico considerando as questões gerais e 

aquelas relacionadas ao CPC são analisados e ações empreendidas em busca de 

melhorias. 

Assim o Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, entende que não se trata apenas de levantar dados, elaborar 

questionários, aplicá-los, analisá-los, utilizando técnicas sofisticadas, produzir 

relatórios, publicá-los, considerando os diversos ângulos da vida acadêmica. Esses 

aspectos são relevantes, mas o importante é ter clareza do que deve ser feito com 

os resultados levantados, com todos esses dados e informações colhidas. O 

importante é saber de que modo o processo de auto-avaliação institucional e as 

avaliações externas podem ser um efetivo e eficiente instrumento de mudança e 

melhoria de todos os processos acadêmicos e de gestão do curso. 

 

23.1 Cronograma de futuras melhorias 

 

O cronograma a seguir apresenta um resumo das ações futuras para melhorias 

do curso, incluindo estrutura física, bibliotecas e convênio para estágio. 

 

Melhoria / Semestre 2015 2016 2017 2018 

Semestre Semestre Semestre Semestre 

- - 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO. 
O laboratório de programação é o espaço físico destinado ao 
aprendizado da programação de computadores. Neste laboratório 
serão ofertadas as aulas das disciplinas com enfoque em 
linguagens de programação.  

X        

LABORATÓRIO DE REDES.  
O laboratório de redes é o espaço físico destinado ao aprendizado 
à implantação e manutenção de redes de computadores. Neste 

 X       
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laboratório serão ofertadas as aulas das disciplinas com enfoque 
redes.  

LABORATÓRIO DE HARDWARE. 
O laboratório de redes é o espaço físico destinado ao aprendizado 
do funcionamento e manutenção dos componentes físicos dos 
computadores. Neste laboratório serão ofertadas as aulas das 
disciplinas com enfoque em hardware. 

 X       

OBTENÇÃO DOS LIVROS NECESSÁRIOS PARA O PRIMEIRO ANO  X       
IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE AULAS E MATERIAIS.  
O banco de aulas e materiais será uma ferramenta onde os 
alunos poderão acessar de forma fácil e organizada os materiais 
das aulas e os materiais de apoio utilizados pelos professores ao 
longo do curso, para cada disciplina separadamente. 

  X X X    

IMPLANTAÇÃO DO NIF (NÚCLEO DE INFORMÁTICA). 
O núcleo de informática será um órgão com o objetivo de treinar 
os alunos para realizar serviços de informática no campus, tais 
como: implantação e manutenção de redes de computadores ou 
banco de dados, instalação e remoção de programas, substituição 
de componentes eletrônicos danificados ou obsoletos e outros 
serviços englobados no suporte técnico. 

   X X    

OBTENÇÃO DOS LIVROS NECESSÁRIOS PARA O TERCEIRO ANO    X     
EXTENSÃO DO NIF PARA ESTAGIO NO COMERCIO LOCAL. 
Nesta etapa os alunos treinados no NIF poderão ascender a 
relações com o mercado de trabalho oferecendo serviços ao 
mercado regional através de estágios remunerados ou 
voluntários. O objetivo desta ação é oferecer aos estudantes a 
oportunidade de ingressarem rapidamente no mercado de 
trabalho mesmo antes da conclusão do curso com o amparo da 
instituição. 

    X X   

IMPLANTAÇÃO DO LIT (LABORATÓRIO DE INTEGRAÇÃO E 
TESTES). 
O laboratório de integração e testes será um local onde os 
estudantes poderão testar e desenvolver ideias inovadoras e 
desafiadoras. Neste laboratório poderão ser testadas ideias que 
integração robótica, engenharia de controle e automação, 
eletricidade, mecânica, e programação de computadores. Será 
um local com o objetivo de expandir os conhecimentos e 
aproveitar a criatividade dos estudantes. 

     X X X 

OBTENÇÃO DOS LIVROS NECESSÁRIOS PARA O TERCEIRO ANO      X   
 

24 ATENDIMENTO AO DISCENTE 

 

Além destas melhorias, a construção da cantina e do centro de convivência 

oferecerão maior comodidade aos discentes. 

O Coordenador do Curso, juntamente com a Equipe Pedagógica do 

Departamento de Ensino - DEN, fará o acolhimento dos discentes. Este atendimento 

refere-se às orientações prestadas ao aluno durante sua trajetória acadêmica na 

instituição, neste caso, podem-se elencar dúvidas sobre o currículo do curso, direitos 

e deveres dos alunos, etc. O apoio pedagógico também será realizado pelos 

professores do curso através da disponibilização de horários especiais para o 
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atendimento extraclasse aos acadêmicos, ocasião em que eles poderão esclarecer 

as dúvidas relativas aos conteúdos das disciplinas em andamento. 

Os alunos regularmente matriculados estão incluídos no Plano de Seguro 

Escolar da instituição. O seguro escolar constitui um sistema de proteção destinado 

a garantir a cobertura contra danos resultantes de acidente escolar. Considera-se 

acidente escolar o evento ocorrido no local e tempo de atividade escolar que 

provoque ao aluno lesão, doença ou morte. Atualmente, a instituição não oferece 

assistência odontológica ou psicológica aos discentes. 

24.1 Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas - 

NAPNE 

 

O Campus Primavera do Leste está pautado pela Resolução n.º 43, de 17 de 

Setembro de 2013 e possui mecanismos de favorecimento ao ingresso e 

permanência de pessoas com necessidades específicas em seus cursos, sem 

perder de vista os princípios democráticos e a busca da equidade. 

Possui o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas - NAPNE, visando à articulação de pessoas, instituições, e 

ao desenvolvimento de ações no âmbito interno, envolvendo sociólogos, psicólogos, 

pedagogos, assistentes sociais, supervisores e orientadores educacionais, técnicos 

administrativos, docentes, discentes e pais.  O NAPNE possui espaço físico para o 

atendimento aos alunos com necessidades específicas e possui uma comissão 

interna que terá a função de articular as pessoas, instituições, e ao desenvolvimento 

de ações no âmbito interno. 

Os discentes que possuírem necessidades educacionais especiais serão 

atendidos pelo Núcleo de Atendimento de Pessoas com Necessidades Educacionais 

Especiais -NAPNE. São consideradas pessoas com necessidades educacionais 

especiais todas aquelas que se encontram em uma desvantagem social ou pessoal 

que reduz suas condições de concorrência competitiva nos processos seletivos e de 

permanência nos cursos em que ingressaram. 

Após a inserção dos alunos, o NAPNE dará suporte ao mesmo em suas 

atividades pedagógicas. Inclui-se neste contexto o apoio pedagógico aos docentes 

do curso e a compra de materiais didático-pedagógicos para atender às 
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especificidades de todos estes discentes. As adequações físicas no espaço escolar 

serão realizadas em obediência a esta demanda e às normas de acessibilidade 

exigidas para as instituições de ensino. 

 

24.2 Atendimento Domiciliar ao Discente 

O atendimento domiciliar é uma estratégia que possibilita ao aluno realizar 

atividades acadêmicas em seu domicílio, quando houver impedimento de frequência 

às aulas na instituição. A atividade domiciliar caracteriza-se pela realização de 

exercícios, estudos dirigidos, pesquisas, avaliações e outras formas de trabalho a 

ser planejado pelos professores da turma em que se encontre matriculado o 

beneficiário, incluindo-se a orientação presencial de professor ou professores no 

domicílio do aluno, quando possível à Instituição e imprescindível ao discente. 

É importante frisar que durante o atendimento domiciliar serão registradas 

faltas ao aluno, mas o excedente destas faltas ao máximo permitido por disciplina 

não pode ser considerado motivo para retenção, visto que elas são legalmente 

justificadas e as atividades domiciliares consistem em compensação aos estudos 

regulares. 

Tendo como base o artigo 1º do Decreto 1.044 de 1969, são merecedores 

de tratamento excepcional os alunos portadores de afecções congênitas ou 

adquiridas, infecções, traumatismo ou outras condições mórbidas, determinando 

distúrbios agudos ou agudizados. Neste caso as situações específicas descritas no 

artigo que caracterizam a necessidade do atendimento domiciliar são as seguintes: 

incapacidade física relativa, incompatível com a frequência à sala de aula regular, 

desde que se verifique a conservação das condições intelectuais e emocionais 

necessárias para o prosseguimento da atividade escolar; síndromes hemorrágicas 

tais como a hemofilia, asma, cardites, pericardites, afecções osteoarticulares 

submetidas a correções ortopédicas, nefropatias agudas ou subagudas, afecções 

reumáticas; ocorrências esporádicas impeditivas de acesso e permanência na 

escola. 

De acordo com a lei 6202/75, também são beneficiárias do atendimento 

domiciliar as estudantes com gestação a partir do oitavo mês e durante três meses 

ou mais, conforme as condições das estudantes, descritas em atestado médico. 
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Os beneficiários do atendimento domiciliar deverão encaminhar ao 

Departamento de Ensino o atestado médico com o código da Classificação 

Internacional de Doenças (CID), comprovando a impossibilidade de frequência do 

aluno à instituição e o prazo de afastamento. 

 

24.3  Atividades de Nivelamento   

 

O Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

preocupado com a qualidade do ensino e a formação do seu alunado, implantou 

uma política de ação sistemática voltada para a recuperação das deficiências de 

formação do ingressante dos diversos cursos da instituição, instituindo a atividade 

de nivelamento nas disciplinas do primeiro semestre onde seu conteúdo seja 

Português e Matemática. Tal iniciativa tem como maior objetivo dar oportunidade 

aos alunos revisarem esses conteúdos. As aulas de nivelamento respondem 

satisfatoriamente às expectativas dos alunos e da Instituição, pois além de serem 

revistos aqueles conteúdos básicos, necessários ao adequado prosseguimento de 

seus estudos em nível superior, favorecem seu desempenho acadêmico na fase 

inicial do curso. 

 

24.4  Apoio Psicopedagógico  

 

O Apoio psicopedagógico aos alunos do curso com problemas que afetam a 

sua aprendizagem objetiva que os alunos lidem de modo mais equilibrado com seus 

problemas e, consequentemente, melhorem o resultado do processo pedagógico. O 

acompanhamento enfatiza a superação e/ou minimização dos problemas emocionais 

que se refletem no processo ensino-aprendizagem, por meio de uma proposta 

metodológica de acompanhamento sistemático, desenvolvido de forma articulada 

com todos os setores da instituição. 

Os casos identificados pelos professores, de distúrbios de comportamento 

do aluno, dificuldades de relacionamento interpessoal, dificuldade de aprendizagem 

ou assimilação de determinadas disciplinas, falta de concentração, depressão e 

outros, podem ser levados para o Coordenador do Curso que encaminhará ao 

Núcleo de Atendimento as Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas - 
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NAPNE, que poderá realizar o encaminhamento do aluno para profissionais 

qualificados, quando necessário.  

Durante todo o processo de interferência psicopedagógica, são feitos 

contatos com a família, professores e coordenadores, que são de extrema 

importância, pois exercem um papel incentivador na valorização do aluno como 

pessoa ativa no processo de ensino, colaborando para o desenvolvimento da sua 

autoestima e liberdade. Cabe ressaltar que estas pessoas somente são envolvidas 

com a permissão e participação do próprio aluno. Assim, são realizados 

encaminhamentos para profissionais das diversas áreas, tais como: pedagogos, 

psicólogos, dentre outros, capacitados em prestar a melhor orientação na busca de 

superação das dificuldades de aprendizagem. Após diagnóstico e orientação 

realizada por estes profissionais, o NAPNE reúne-se com a coordenação do curso, 

para elaboração de medidas a serem adotadas, com o objetivo de garantir educação 

inclusiva, igualdade de oportunidades, resguardando-se as diferenças e concebendo 

o aluno como sujeito de seu processo de aprendizagem e de construção.  

 

25 APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

 Aproveitamento de estudos deve ser requerido pelo discente ao Coordenador 

do Curso, 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 a Organização Didática e esse Projeto Pedagógico de Curso. 

O discente regularmente matriculado poderá requerer aproveitamento de 

estudos das disciplinas já cursadas, com aprovação, nesta ou em outra Instituição 

de Ensino, de acordo com a Organização Didática do IFMT, e prazos estabelecidos 

no Calendário Escolar, através de requerimento ao Departamento da área do curso, 

mediante a análise das disciplinas, quando se tratar de: transferência interna, 

transferência externa, reingresso após abandono, mudança de currículo, disciplinas 

cursadas e/ou realização de estágios em outros cursos ou instituições de ensino 

reconhecidas ou autorizadas, disciplinas cursadas em cursos sequenciais, que 

conduzem a diploma. Para requerer aproveitamento de estudos das disciplinas. 
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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; e  

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. A falta de qualquer um dos documentos 

especificados, ou a existência de informações conflitantes implicará indeferimento da 

solicitação do candidato. É vedada a solicitação de aproveitamento de estudos para 

as dependências. 

O aproveitamento de estudo será concedido quando o conteúdo e carga 

horária do(s) componente(s) curricular(es) analisado(s) equivaler(em) a, no mínimo, 

80% (oitenta por cento) do componente para o qual foi solicitado o aproveitamento.  

Somente serão analisados os componentes curriculares equivalentes aos que 

integram o currículo vigente do curso de opção do discente.  

O pedido de aproveitamento para cada componente curricular poderá ser 

submetido uma única vez, resguardados os casos em que houver mudança 

curricular. O aproveitamento de estudos de componentes curriculares cursados em 

outras instituições não poderá ser superior a 50% (cinquenta por cento) da carga 

horária do curso do IFMT. 

Cabe à Secretaria Geral de Documentação Escolar organizar e encaminhar à 

Coordenação de Curso/Área correspondente o processo de aproveitamento de 

estudos. O Coordenador de Curso/Área e o Colegiado de Curso deverão analisar o 

processo e emitir parecer quanto ao aproveitamento do componente curricular, após 

consulta ao docente do componente envolvido.  
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A Coordenação do Curso/Área e o Colegiado de Curso, à vista do processo, 

relacionará a(s) equivalência(s) e a(s) dispensa(s) de componente(s) curricular(es) e 

indicará os componentes curriculares que o discente deverá cursar.  

Terminado o processo de aproveitamento de estudos e preenchidos os 

formulários próprios, a Coordenação de Curso dará o visto final, remetendo-o à 

Secretaria Geral de Documentação Escolar. 

 A Coordenação de Curso deverá dar ciência do resultado do processo ao 

requerente. Até a data de publicação dos resultados, o discente deverá frequentar as 

aulas regularmente. Para efeito de registro acadêmico, constará no histórico escolar 

a relação de componentes curriculares aproveitados com a respectiva carga horária 

da matriz curricular do curso requerido. 

Em se tratando de aproveitamento de componentes curriculares cursados há 

mais de 05 (cinco) anos, ficará o Colegiado de Curso responsável por avaliar se o 

discente possui os prérequisitos necessários para dar continuidade aos estudos. 

Em qualquer caso de aproveitamento, deverá constar na ficha individual do 

discente beneficiado, o local em que houve a conclusão dos componentes 

curriculares e a nota obtida, bem como a menção de que se trata de componentes 

curriculares com aproveitamento de estudos realizados em outra instituição. 

O componente curricular com aproveitamento não apresentará nota, carga 

horária e total de falta ou presença registrados no histórico escolar. 

  

26. DAS ADAPTAÇÕES 

 

 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. 

 O discente transferido durante o ano letivo poderá cursar quaisquer 

adaptações no período, conforme Organização Didática vigente. 
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27. POLÍTICAS DE CONTROLE DE EVASÃO 

 

No decorrer do curso será elaborado, pela Equipe Pedagógica do 

Departamento de Ensino e pelo Coordenador do Curso, um plano de ações com o 

intuito de combater a evasão. Para a elaboração do plano devem-se tomar como 

base os dados registrados no Sistema Acadêmico de Registro Escolar. 

Outras ações deverão ser realizadas para a prevenção de evasões, tais 

como: promoção de palestras, minicursos e cursos de extensão; incentivo a 

realização de estágios não obrigatórios; participação em projetos de extensão e 

pesquisa. Realização de visitas técnicas para aprimoramento do processo de ensino 

e aprendizagem dos discentes. 

Acredita-se ser fundamental, no decorrer do curso, a promoção de palestras 

para os discentes, a fim de que os mesmos conheçam as oportunidades que o curso 

pode lhes oferecer profissionalmente. Esta ação será concretizada mediante a 

participação dos alunos em eventos científicos da área do curso. Para este fim os 

alunos receberão, quando necessário, auxílio financeiro. 

Durante sua trajetória acadêmica os discentes em situação de 

vulnerabilidade social poderão se inscrever no programa de assistência estudantil 

ofertado pelo Campus  

O programa de assistência estudantil consiste na concessão de auxílios aos 

estudantes na modalidade presencial de todos os níveis de ensino ofertados pela 

instituição. Este auxílio é voltado para os discentes que se encontram em situação 

de vulnerabilidade socioeconômica com o intuito de promover o desenvolvimento 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão a esses estudantes de modo que, 

possa contribuir para a diminuição da evasão e melhoria no desempenho acadêmico 

do mesmo. 

A educação especial e inclusiva deverá se estender a todos os níveis, etapas 

e modalidades de ensino, a fim de proporcionar atendimento educacional 

especializado, com base na legislação federal específica e regulamentações 

aprovadas pelo CONSUP/IFMT. 

O atendimento educacional especializado tem como função identificar, 

elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 

barreiras para a plena participação dos discentes, considerando suas necessidades 
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específicas. 

A educação especial e inclusiva no IFMT deverá se efetivar por meio de ações 

que promovam o acesso, a permanência e a participação dos discentes no processo 

de ensino aprendizagem. 

As ações previstas envolvem planejamento e organização de recursos e 

serviços para garantir aos discentes acessibilidades arquitetônicas, acesso a 

comunicações, a sistemas de informação, materiais didáticos e pedagógicos que 

deverão ser disponibilizados nos processos seletivos e no desenvolvimento de todas 

as atividades que envolvam o ensino, a pesquisa e a extensão. 

A Educação Inclusiva tem por objetivo oferecer educação de qualidade 

baseada no direito que todos têm de satisfazer suas necessidades básicas de 

aprendizagem e exercício da cidadania, assegurando acesso ao ensino regular, com 

participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do ensino; 

transversalidade da modalidade de educação especial desde a educação infantil até 

a educação superior. 

 São consideradas pessoas com necessidades específicas todas aquelas que 

se encontram em desvantagem social ou pessoal que reduz as suas condições de 

concorrência competitiva nos processos seletivos, de desenvolvimento e de 

permanência nos cursos em que ingressarem. 

Os discentes superdotados ou com altas habilidades também possuem 

necessidades educacionais especiais e, além de poderem avançar por meio de 

testes de proficiência, conforme regulamento específico deve receber tratamento 

diferenciado no processo de ensino e aprendizagem, de modo que possam 

aproveitar melhor suas potencialidades.  

O Campus Primavera do Leste desenvolverá ações de Assistência aos 

Estudantes que proporcionam recursos mínimos para que o discente possa 

comparecer às aulas, tais como alimentação e transporte, bem como acesso aos 

instrumentais pedagógicos necessários a sua formação e o acompanhamento às 

necessidades educativas especificas tendo em vista a permanência e o sucesso 

deste discente na escola.  

Durante sua trajetória acadêmica os discentes em situação de vulnerabilidade 

social poderão se inscrever no programa de assistência estudantil ofertado pelo 

Campus conforme a Instrução Normativa Nº 002 de Janeiro de 2012. 



108 
 

Aprovado no CONSUP pela Resolução Nº 082, de 28 de Setembro de 2017. 
 

 

28 DIPLOMAS 

 

  Após o cumprimento integral da matriz curricular e de todas as atividades 

definidas no Projeto Pedagógico de Curso, será conferido ao egresso o diploma de 

Tecnologo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

 Os diplomas serão emitidos, pela Secretaria Geral de Documentação Escolar 

do Campus Primavera do Leste e registrados pela Coordenação de Registros e 

Emissão de Diplomas do IFMT. 

 Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão 

validade nacional como prova da formação recebida por seu titular (Lei Nº 9.394/96, 

Art.48). 

 O discente em falta com documentação só receberá diploma após 

regularizada a situação. 

29. QUADRO DE DOCENTES 

 

A seguir é apresentado o quadro de professores que irão atuar no primeiro 

ano do curso e também a necessidade de realização do concurso público no ano de 

2015 para a montagem do quantitativo de professores para o primeiro ano do curso. 

 

NOME FORMAÇÃO TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO 

Weldisson Ferreira Ruas Sistemas de Informação Mestre Dedicação Exclusiva 

Alcindo José Dal Piva Ciência da Computaçao Mestre Dedicação Exclusiva 

Weslley Alves Siqueira Inglês Mestre Dedicação Exclusiva 

Daniel de Rezende Ciência da Computação Mestre Dedicação Exclusiva 

André Calisto Souza Medeiros Guedes Ciência da Computação Mestre Dedicação Exclusiva 

Yoji Massago Ciência da Computação Mestre Dedicação Exclusiva 

Angelo de Oliveira Zoccoli Engenharia Elétrica Graduado Dedicação Exclusiva 

Eder Joacir de Lima Matemática Especialista Dedicação Exclusiva 

Edistiane Matemática Graduada Contratada 

Pedro Henrique Franco Bacchini 
Engenharia da 
Computação 

Graduado Substituto 
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29.1. Docentes a serem contratados futuramente 

 

A seguir é apresentado quadro de profissionais necessários para os demais 

semestres do curso.  

A tabela a seguir visa mostrar a demanda de professores necessários 

durante o primeiro ano de implantação do curso 

 

Disciplina Areas possíveis do profissional 

necessário 

Algoritmos Ciência da Computação 

Engenharia da computação 

Analise e desenvolvimento de sistemas 

Infraestrutura elétrica Engenharia elétrica 

Matemática básica Licenciatura em matemática 

Fundamentos de programação Ciencia da Computação 

Engenharia da computação 

Analise e desenvolvimento de sistemas 

Fundamentos da computação Ciencia da Computação 

Engenharia da computação 

Analise e desenvolvimento de sistemas 

Inglês técnico  Licenciatura / Portugues / Inglês 

Modelagem e projeto de sistemas Analise e desenvolvimento de sistemas 

Estrutura de dados Ciencia da Computação 

Engenharia da computação 

Analise e desenvolvimento de sistemas 

Projeto de banco de dados Ciencia da Computação 

Engenharia da computação 

Analise e desenvolvimento de sistemas 

Introdução a engenharia de software Analise e desenvolvimento de sistemas 

Programação orientada a objetos Engenharia da computação 
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30. QUADRO DE TÉCNICOS - TAEs 

 

A seguir é apresentado o quadro de professores que irão atuar no decorrer do 

curso. 

NOME CARGO FUNÇÃO REGIME DE TRABALHO 

Adriana Pereira Barbosa 
Tradutora e Interprete de 
Libras 

Coordenadora 
de registro 

escolar 

40 horas 

Andreia Nunes De Castro 
Tecnica em Assuntos 
Educacionais 

Coordenadora 
Pedagógica 

40 horas 

Denis Alvares Da Silva Assistente de Alunos 
Coordenador 
de compras 

40 horas 

Dilce Cervieri  Psicologa 

Não possui 
função 

somente 
cargo 

40 horas 

Eliane Aparecida Da Silva 
Tecnica em Assuntos 
Educacionais 

Afastada para 
mestrado 

40 horas 

Elias Dias Da Silva Marceneiro 

Coordenador 
de serviços 
auxiliares 

40 horas 

Gabriela Ferreira Santos Arquivista 

Licença para 
tratamento de 

saúde 

40 horas 

Jasson Borralho Paes De Barros  Vigilante  

Responsável 
pela 

conformidade 
de Gestão 

40 horas 

Jeane Rodigues Lopes Santos Auxiliar de Administração 

Coordenadora 
de 

almoxarifado 

40 horas 

João Paulo Neves E Silva Assistente de Alunos 
Coordenador 
de Patrimônio 

40 horas 

Luara De Souza Lima Viana Pegoraro Pedagoga 

Não possui 
função 

somente 
cargo 

40 horas 

Lucio Mario Costa Técnico de Laboratório 

Não possui 
função 

somente 
cargo 

40 horas 

Luiz Carlos Alves Filho 
Bibliotecário – 
Documentalista 

Não possui 
função 

somente 
cargo 

40 horas 

Renata Franca Mendes Auxiliar de Biblioteca 

Não possui 
função 

somente 
cargo 

40 horas 
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Rosana Fatima Barbieri 
Técnica em 
Contabilidade 

Coordenadora 
geral de 

contabilidade 

40 horas 

Tatiane Eloize Furyama Mota Assistente Social 

Não possui 
função 

somente 
cargo 

40 horas 

Thais Luiza Machado De Oliveira Técnica em Secretariado 
Chefe de 
gabinete 

40 horas 

Vanderlei Da Silva 
Assistente de 
Administração Chefe/DAP 

40 horas 

Rosy Pereira Dos Santos 
Assistente de 
Administração 

Coordenador 
de gestão de 

pessoas 

40 horas 

 

 

31. INSTALAÇÕES FÍSICAS E EQUIPAMENTOS 

 

31.1 Recursos Didáticos 

 

Os ambientes de ensino dispõem de data-shows, computadores, 

equipamentos de rede, acesso a internet e demais recursos didáticos necessários. 

Estes equipamentos atendem as necessidades do curso satisfatoriamente, uma vez 

que, são realizadas manutenções periódicas e processuais desses aparelhos.  

31.2 Salas de Aulas 

 

As salas de aula implantadas para o curso considerando, em uma análise 

sistêmica e global, buscam atender de maneira excelente os aspectos: quantidades 

e número de alunos por turma, disponibilidade de equipamentos, dimensões em 

função das vagas autorizadas, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

acessibilidade, conservação e comodidade.  

As salas de aulas para ministro de aulas teóricas são adequadas conforme 

tamanho da turma. Todas elas são equipadas com mobiliário convencional (carteiras, 

mesas, 2 (dois) ares condicionados de 18.000 btu’s, data-show e quadro branco).  

Em anexo às salas de aula temos os sanitários cuidadosamente preparados 

para alunos portadores de necessidades especiais e bebedouros equipados com 
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pré-filtros. Estas serão multiuso, podendo ser compartilhadas em outros períodos por 

outros cursos da instituição. 

 

 

 
QUANTITATIVO E METRAGEM DAS SALAS DE AULAS 

 

06 44,83m
2
 

06 39.86m
2
 

04 52.9m
2
 

04 60,08m
2
 

 

31.3 Biblioteca 

 

A biblioteca possuí uma área total de 592,58m2, distribuídos em recepção, 

salas de estudos, área comum, elevador, sala audiovisual, videoteca,  

administração, equipamentos de informática e internet na área administrativa e para 

os usuários para a utilização de pesquisas.  

 

31.3.1 Atendimento a Portadores de Necessidades Especiais 

 

A Biblioteca não possui acervo especializado em Braille ou gravado, para 

alunos com dificuldades visuais. No entanto, quando solicitada, poderá facilitar a 

leitura de sumários ou pequenos textos, por um dos atendentes. Os portadores de 

necessidades especiais, físicas ou visuais, têm acesso à Biblioteca pelo uso de porta 

específica. São facilitadas, igualmente, acomodações para estes usuários, nas salas 

de estudo da Biblioteca, da forma mais confortável possível.  

O atendimento a portadores de necessidades especiais é feito pelos 

atendentes, com atenção especial na busca, localização e recuperação de materiais 

que necessitam, assim como no acesso aos serviços oferecidos pela Biblioteca 

(internet, empréstimo, videoteca, etc.). 

31.3.2 Serviços de Empréstimo, Devolução e Reserva 

 

O sistema informatizado do Instituto Federal de Mato Grosso, utilizado pelo 

campus de Primavera do Leste está em pleno funcionamento e operacionalizam as 
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transações de empréstimos, devoluções, reservas, controle de atrasos e cobranças, 

de emissão de estatísticas e de relatórios mensais e anuais do Serviço de 

Empréstimo.  

31.3.3 Horário de funcionamento 

 

A biblioteca é um setor essencial no aprendizado do aluno e precisa ser 

flexível em seus horários, para tanto o horário de funcionamento é de segunda a 

sexta-feira – 7:00h às 12:30h  e 13:00 h às 22:30h. 

Atualmente a biblioteca está em fase de aquisição de títulos e exemplares e 

possuindo em seu acervo as seguintes bibliografias: 

Área CNPQ Títulos Exemplares 

Ciências Agrárias 6 18 

Ciências Biológicas 30 125 

Ciências da Saúde 1 3 

Ciência Exatas e da Terra 144 645 

Ciências Humanas 32 164 

Ciências Sociais e Aplicadas 28 101 

Engenharias 212 855 

Linguística, Letras e Arte 113 616 

 

31.4 Sala dos Professores 

 

O ser humano é social por natureza e necessita relacionar-se com os outros, 

por isso a convivência é considerada a melhor forma de adquirir e por em prática 

valores fundamentos que regem a vida em comunidade. Se é mister que alunos dos 

diversos cursos convivam, é essencial que o corpo docente e coordenadores 

também o façam.  

A convivência e a cooperação são condições importantes do cotidiano dos 

educadores de todos os cursos, relações estas que, na medida em que se busca a 

melhoria da qualidade interpessoal e intrapessoal, pode-se desenvolver e 

aperfeiçoar competências na perspectiva de viver juntos e, a partir da troca de 

experiências, terem um desempenho melhor no processo de ensino-aprendizagem. 
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A sala de professores possui uma dimensão total de 94m2 que possui, os 

aspectos: disponibilidade de equipamentos de informática em função do número de 

professores, internet, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

acessibilidade, conservação e comodidade e sala de estudos individuais. 

31.5 Sala de Psicologia/Pedagogia/Assistência Social 

 

Para o atendimento e acompanhamento de serviços de assistência aos 

alunos no que tange ao acompanhamento psicológico, pedagógico e na assistência 

social existem ambientes adequados e individualizados com mobiliário e 

equipamentos de informática e internet. 

31.6  Sala de Coordenação de Curso 

 

A coordenação de curso possui sala individual para o atendimento,  

ambiente este com espaço adequado, ar condicionado, mobiliário, equipamentos de 

informática e internet para o para o desenvolvimento das atividades de coordenação 

de curso e atendimento aos alunos. 

31.7 Auditório 

 

O auditório possui 353,9 m2 para comportar 250 pessoas, auditório projetado 

com os seguintes equipamentos: Microcomputador, Quadro branco, Cavalete Flip 

Chart, Sistema de áudio e vídeo com painel de controle, cadeiras de auditórios, ar 

condicionado 30.000 BTU, luz de emergência,  extintor CO2, projetor multimídia 

instalado no teto e tela para projeção multimídia. 

31.8 Laboratórios Especializados 

 

Os laboratórios vinculados ao curso têm por função atender as diversas 

disciplinas práticas previstas na matriz curricular.  Estes laboratórios são parte 

integrante do Plano Diretor da Instituição que compõe o PDI – Plano de 

Desenvolvimento Institucional – 2014-2018. 
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Laboratório Área de 
Conhecimento 

Área 
(m²) 

Equipamentos Instalados 

Eletricidade e 
Circuitos 
Elétricos 

Eletricidade 80m
2 

Bancada (Painel) Didáticas de eletricidade com os 

seguintes equipamentos: Fonte CA/CC, 

Amperímetros, Voltímetros, Watímetros, VOM, 

Indutores, Capacitores, Resistores, Imãs, Cabos de 

Ligação, Ponte RLC, Resistores Comerciais, 

Lâmpadas, Ligas Metálicas, Aparelho de TV, Vídeo, 

Retroprojetor, Tela e Ferramentas. Multímetros. 

Fontes de Tensão variável. Placas “board” para 

montagem de circuitos elétricos. Painel 

Demonstrativo com componentes Elétricos de 

Máquinas agrícolas. Motor elétrico (diversos). 

Quadro branco. Mesas e Cadeiras Escolares. Painel 

com ferramentas. Componentes Elétricos Diversos. 

Componentes Eletrônicos Diversos. Escrivaninha 

com cadeira. Estação de Trabalho TK 202 –. 

Sistema de Treinamento Modular em quadro de 

comando + Qcsim . Bancada de Montagem de 

quadro de Comando -. Kit Partida Estática. Kit 

Controle de Velocidade. Kit Correção de fator de 

Potência. Banco de Motores. Sistema de 

Treinamento Modular em Segurança Industrial – NR 

12. Bancada para testes. Software Simulador 

Qcsim. Ar condicionado 30.000 BTU.  Luz de 

emergência. Extintor CO2. Projetor multimídia 

instalado no teto. Tela para projeção multimídia. 

Armários Metálicos. Mesas com gavetas. 

Eletrônica de 
Potência 

Eletrônica 80m
2 

Osciloscópios. Fontes CA/CC. Componentes 

Eletrônicos. Conversores de Frequência. Aparelhos 

de Solda. Placas de ProtoBoard. Quadro branco. 

Mesas e Cadeiras Escolares. Décadas Resistivas. 

Geradores de Função. Cabos. Escrivaninha com 

cadeira. Transformadores. Motores. Sensores 

Industriais. Maletas Didáticas com 500 experiências. 

Ferramentas diversas. Multímetros digitais. Kits 

Didáticos em dispositivos lógica programável da 

família Altera. Kits Didáticos em microcomputadores 

STK 500 da família Atmel. Kits didáticos do 

microprocessador Z-80. Kits didáticos do 

microcontrolador AES – 10 8051. Placas didáticas 

de Jump. Placas didáticas de Leds. Placas didáticas 

de Displays. Placas didáticas de Serial Timer. 

Placas didáticas de Paralela Teclado. Placas 

didáticas de Interrupções/display. Placas didáticas 

teclado micro computador. Fontes 2ª – 12Vdc. 

Teclado numérico. Placas didáticas conversoras 

A/D. Ar condicionado 30.000 BTU.  Luz de 

emergência.  Extintor CO2. Projetor multimídia 

instalado no teto. Tela para projeção multimídia. 
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Armários Metálicos. Mesas com gavetas. 

Instalações 
Elétricas 

Instalações  
Elétricas  
(comerciais, industriais 
e  
prediais) 

80m
2 

Módulos didáticos com inversores. Conversores 

CA/CC. Partida suave e acionamento de motores de 

passo. Bancada (Painel) de eletricidade. 

Multímetros. Fontes de Tensão variável. Quadro 

branco. Mesas e Cadeiras Escolares. Placas “board” 

para montagem de circuitos elétricos. Painel 

Demonstrativo com componentes Elétricos de 

Máquinas agrícolas. Motor elétrico (diversos). 

Escrivaninha com cadeira. Componentes Elétricos 

Diversos. Componentes Eletrônicos Diversos. 

Estação de Trabalho TK 202. Sistema de 

Treinamento Modular em quadro de comando + 

Qcsim  . Bancada de Montagem de quadro de 

Comando -. Kit Partida Estática. Kit Controle de 

Velocidade. Kit Correção de fator de Potência. 

Banco de Motores -. Sistema de Treinamento 

Modular em Segurança Industrial – NR 12. Bancada 

para testes -. Software Simulador. Voltímetros. 

Amperímetros. Ohmímetros. Ar condicionado 30.000 

BTU. Luz de emergência.  Extintor CO2. Projetor 

multimídia instalado no teto. Tela para projeção 

multimídia. Armários Metálicos. Mesas com gavetas. 

Informática e 
Simulações 

Projetos, Simulações e 
Informática  

80m
2
 

Microcomputadores. Laboratório MDA (Mechanical 

Design Automation) contendo os softwares 

CAD/CAE/CAM/CARP (AutoCAD, Solidworks, 

Cosmos, SimulationXpress, Esprit e o Catalystex). 

Laboratório de RP (Prototipagem Rápida) contendo 

os softwares CAD/CARP (SolidWorks e o Catalystex 

). Laboratório MULTI I (Multidisciplinar 1) contendo 

os softwares CAD/CAE (AutoCAD, Solidworks, 

Cosmos, SimulationXpress).. Laboratório MULTI II 

(Multidisciplinar 2) contendo os softwares 

CAD/CAE/CAM (AutoCAD, Inventor, SolidWorks, 

SimulationXpress, Sprit). Sala de CG (Computação 

Gráfica) contendo os softwares citados acima 

interligados com 02 Plotters. Quadro branco. Mesas 

e Cadeiras para computador. Escrivaninha com 

cadeira. Ar condicionado 30.000 BTU.  Luz de 

emergência.  Extintor CO2. Projetor multimídia 

instalado no teto. Tela para projeção multimídia. 

Armários Metálicos. 

Laboratório de 
Redes 

  

O laboratório de Redes de Computadores também 

possui equipamentos como roteadores, roteadores 

wireless, access points, switches (camada 2 e 

camada 3), hubs, tranceivers GBIC (FIBRA óptica), 

thin clients, conversores de mídia e uma conexão de 

Internet exclusiva para o laboratório. Um armário de 

telecomunicações é utilizado para organização dos 

http://www.unoeste.br/site/CursoGraduacao/Diversos.aspx?codigo=338&iten=16
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equipamentos. 

Laboratório de 
Infraestrutura 

  

Esse laboratório possui dutos para acomodar os 

cabos e armários de telecomunicações, onde estão 

instalados os equipamentos de rede. Também estão 

disponíveis patch panels, multímetros, testadores de 

cabos UTP, certificadores de cabeamento, 

ferramentas de conectorização, modems, 

distribuidores ópticos e materiais de consumo, como 

cabos e conectores. 

Arquitetura de 
Computadores 

  

Compartilha o mesmo local do laboratório de 

Infraestrutura de Redes, mas possui recursos 

específicos para as necessidades de arquitetura de 

computadores. 

Utilizado para práticas com hardware, esse 

laboratório possui multímetros, kits para 

experimentos de eletrônica digital, protoboards, 

osciloscópios, computadores e periféricos. A 

FIPP/Unoeste também possui um acervo histórico 

de equipamentos de informática (museu de 

informática) que são utilizados como objetos de aula 

para os alunos ingressantes. 

Laboratório de 
Programação 

Programação  

Computadores de última geração interligados em 

redes, com disponibilidade de internet, linguagens 

de programação 

32. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um instrumento diferenciador para 

garantir a qualidade dos cursos de graduação, formado por um grupo permanente 

de docentes de elevada formação e titulação, contratados em tempo integral ou 

parcial, que respondem mais diretamente pela criação, implantação e consolidação 

do Projeto Pedagógico do Curso - PPC.  

33 COLEGIADO DE CURSO 

 

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, discentes e técnicos administrativos. 
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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 deverá se articular com os Departamentos e/ou Diretorias de 

Ensino. 

O Colegiado de Curso será constituído por: 

I- presidente que será o Coordenador de Curso; 

II- representantes do corpo docente do curso, em efetivo exercício; 

III- representante eleito do corpo discente do curso; e 

IV- representante do corpo técnico, especialista em assuntos pedagógicos, 

indicado pela Direção de Ensino. 

A estrutura, o funcionamento e as atribuições do colegiado do curso deverão 

constar no Regimento Interno dos Campi. 

Caberá à Direção Geral do Campus expedir o ato de designação do 

Colegiado do Curso. 

Os discentes representantes de turma deverão participar das reuniões do 

Colegiado do Curso em que estão matriculados sempre que houver questões para 

deliberação relacionadas a fatos que envolvam as turmas que eles representam. 
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http://www.utfpr.edu.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.seplan.mt.gov.br/
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ANEXO I - Regulamento das Atividades Complementares 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. O presente regulamento tem por finalidade normatizar as atividades 

complementares que compõem o currículo pleno do Curso Superior de Tecnologia 

de Análise e Desenvolvimento em Sistema em do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia, Campus Primavera do Leste e constitui parte integrante de 

seu currículo pleno, sendo o seu integral cumprimento indispensável para a colação 

de grau. 

Art. 2º. Atividades complementares constituem no conjunto de atividades didático-

pedagógicas com objetivo de enriquecer o processo de ensino aprendizagem 

privilegiando a complementação da formação social e profissional do discente. 

Art. 3º. São atividades extracurriculares obrigatórias, complementares ao conteúdo 

programático de cada curso e que são somadas à carga horária total do curso, 

desde que comprovadas por documentos oficiais ou por meio de processos 

definidos pelo curso.  

Art. 4º. As atividades complementares, elementos que compõem o projeto 

pedagógico do curso, são integradas nas atividades de ensino, pesquisa e extensão 

do curso, caracterizando-se também como ação comunitária, pelo desenvolvimento 

de atividades com ou sem vínculo direto com os programas tradicionais de ensino e 

de pesquisa do IFMT, realizadas por meio de ações formais que visem à melhoria da 

qualidade de vida e ao desenvolvimento pessoal, profissional, social, físico, 

emocional e intelectual da comunidade.  

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 5º. Os objetivos gerais das atividades complementares são de flexibilizar e 

enriquecer o perfil do aluno, ampliando seus horizontes e contribuindo para 

fortalecer suas futuras competências como Tecnólogo, além de permitir-lhes a 
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possibilidade de aprofundamento temático e interdisciplinar.  

 

CAPÍTULO III 

DA CARGA HORÁRIA 

 

Art. 6º. O aluno deverá acumular 120 horas/atividade ao longo do curso. 

§ 1º A carga horária das atividades complementares deverá ser desenvolvida 

preferencialmente ao longo do percurso formativo.  

§ 2º As atividades complementares podem ser desenvolvidas no próprio IFMT, em 

outras Instituições de Ensino Superior e em programações oficiais promovidas por 

outras entidades, desde que reconhecidas pelo colegiado de curso.  

 

CAPÍTULO IV 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 7º São consideradas atividades complementares para fins de currículo:  

i. projetos e programas de pesquisa;  

ii. atividades em programas e projetos de extensão;  

iii. participação em eventos técnicos científicos (seminários, simpósios, 

conferências, congressos, jornadas, visitas técnicas e outros da mesma 

natureza);  

iv. atividades de monitorias em disciplinas de curso;  

v. aproveitamento de estudos em disciplinas que não integram o currículo do 

curso e/ou disciplinas de outros cursos;  

vi. participação em cursos de curta duração;  

vii. trabalhos publicados em revistas indexadas ou não, jornais, anais e 

apresentação de trabalhos em eventos científicos e aprovação ou premiação 

em concursos; e  

viii. atividades de gestão, tais como participação em órgãos colegiados, em comitês 

ou comissões de trabalhos e em entidades estudantis como membro de 

diretoria.  

§ 1º Os eventos técnicos científicos a que se refere o inciso iii do Art. 7º são 

considerados válidos quando:  
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i. promovidos pelo próprio curso ou por ele apoiados; e  

ii. aprovados pelo Coordenador de Curso, no caso de serem promovidos por 

outras instituições, ou por outro curso do próprio IFMT.  

Art. 8º. Cabe ao discente apresentar, junto a coordenação de curso/área, para fins 

de avaliação, a comprovação de todas as atividades complementares realizadas, 

mediante a entrega da documentação exigida para cada caso e o preenchimento de 

formulário próprio.  

Art. 9º. A coordenação do curso encaminhará ao Registro Escolar (RA), a 

comprovação das atividades complementares realizadas pelo discente, para efeito 

de registro no histórico escolar.  

Art. 10º. As atividades complementares cursadas anteriormente ao ingresso no 

curso serão avaliadas, para efeito de aproveitamento, pelo coordenador do curso. 

 

Art. 11º. Não haverá abono de faltas aos alunos que vierem a assistir palestras, 

participar de seminários, congressos ou realização de qualquer Atividade 

Complementar nos horários de aulas;  

Art. 12º. A atividade complementar não pode ser aproveitada para a concessão de 

dispensa de disciplinas integrantes do currículo do curso; 

Art. 13º. A realização dessas atividades dependerá exclusivamente da iniciativa e da 

dinamicidade do aluno, devendo este buscar as atividades que mais lhe interessa 

para desenvolver.  

Art. 14º. As atividades complementares podem ser realizadas a qualquer momento, 

inclusive durante as férias escolares, desde que respeitados o período referente ao 

semestre corrente, bem como os procedimentos e critérios estabelecidos neste 

Regulamento. 

Art. 15º. Estágio curricular supervisionado não pode ser integralizados como 

Atividade Complementares. 

Art. 16°. Os alunos que ingressarem no curso, por meio de algum tipo de 

transferência ou porte de diploma superior, ficam também sujeitos ao cumprimento 

da carga horária de atividades complementares, podendo solicitar à Coordenação do 

Curso o cômputo de parte da carga horária atribuída pela Instituição de origem, 

observando-se seguintes condições: 

§ 1º As atividades complementares realizadas na Instituição/curso de origem devem 
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ser compatíveis com as estabelecidas neste regulamento; 

Art. 17º. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso ou pelo 

colegiado de curso, através de votação, quando for o caso. 

Art. 18º. Este regulamento poderá sofrer alterações, por iniciativa da Coordenação 

de Curso com aprovação do colegiado de curso. 

Art. 19°. Este regulamento entra em vigor na data de publicação. 
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ANEXO  II  - Regimento Estágio Curricular 

 

 

REGIMENTO UNIFICADO DOS ESTÁGIOS CURRICULARES E NÃO 

CURRICULARES SUPERVISIONADOS DOS CURSOS PROFISSIONAL TÉCNICA 

DE NÍVEL MÉDIO, SUPERIORES DE TECNOLOGIA E DOS CURSOS DE 

BACHARELADO DO CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE 

 

CAPÍTULO I 

DOS ESTÁGIOS E SUAS FINALIDADES 

 

Art. 1º O estágio, como previsto na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, é ato 

educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 

preparação para o trabalho produtivo de alunos 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. 

§ 1º O estágio faz parte do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), além de integrar o 

itinerário formativo do estudante; 

§ 2º O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 

profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do 

estudante para a vida cidadã e para o trabalho; 

§ 3º O estágio deve ser realizado nas áreas de formação do estudante, em 

consonância com o perfil profissional descrito no PPC. 

Art. 2º O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme determinação 

das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do PPC. 
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§ 1º Estágio Curricular Obrigatório é aquele definido como tal no PPC, cuja carga 

horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma; 

§ 2º O Estágio Não Obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, 

acrescida à carga horária regular e obrigatória. 

 

Art. 3º O Estágio Curricular Obrigatório, previsto nos PPC’s terá como objetivos: 

I. Facilitar a futura inserção do estudante no mundo do trabalho; 

II. Promover a articulação da IFMT - Campus Primavera do Leste com o mundo do 

trabalho; 

III. Facilitar a adaptação social e psicológica do estudante à sua futura atividade 

profissional. 

IV. Complementar as competências e habilidades previstas no perfil do egresso. 

Art. 4º As disposições deste Regulamento estendem-se aos estudantes 

estrangeiros, regularmente matriculados nos cursos do IFMT - Campus Primavera 

do Leste. 

Art. 5º O Estágio Curricular Obrigatório deve ser planejado, executado, 

acompanhado e avaliado em conformidade com os currículos, programas e 

calendários acadêmicos. 

 

CAPÍTULO II 

DAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

Art. 6º Somente poderão realizar estágio os estudantes que tiverem 16 (dezesseis) 

anos completos na data de início do estágio. 

Art. 7º O estágio Não Obrigatório pode ser realizado pelos estudantes que estejam 

matriculados, no mínimo, no 2º período nos cursos do IFMT - Campus Primavera do 
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Leste. 

Art. 8º O estudante que concluiu todas as atividades obrigatórias previstas em seu 

curso terá até 12 (meses) para realizar o estágio. 

Art. 9º Os portadores de diploma de curso técnico ou de graduação que estejam 

cursando disciplinas isoladas ou como enriquecimento curricular no IFMT - Campus 

Primavera do Leste, não poderão realizar Estágio. 

 

CAPÍTULO III 

DA MATRÍCULA 

Art. 10º O Estágio Curricular Obrigatório é considerado disciplina/unidade curricular 

obrigatória dos cursos regulares da educação profissional técnica de nível médio e 

dos cursos superiores de tecnologia e cursos de bacharelados do IFMT - Campus 

Primavera do Leste. 

Art. 11º O período para realizar Estágio Curricular Obrigatório será indicado no PPC 

de cada curso. O estudante que estiver regularmente matriculado a partir desse 

período, poderá ser matriculado na disciplina Estágio Curricular Obrigatório. 

Art. 12º A carga horária referente à disciplina/unidade curricular Estágio Curricular 

Obrigatório não será computada para efeito da carga horária semanal máxima 

permitida para o estudante. 

Art. 13º A matrícula será efetivada na Secretaria de Registros Acadêmicos no IFMT - 

Campus Primavera do Leste, pela Coordenação de Relações Empresariais, 

imediatamente após a assinatura completa do Termo de Compromisso de Estágio 

(TCE). 

 

CAPÍTULO IV 

DO LOCAL DE REALIZAÇÃO 
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Art. 14º O estágio poderá ser realizado em pessoas jurídicas de direito privado e em 

órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como 

com profissionais liberais de nível superior, devidamente registrados em seus 

respectivos conselhos de fiscalização profissional, que apresentem condições de 

proporcionar experiência prática na área de formação do estudante, ou 

desenvolvimento sociocultural ou científico, pela participação em situações da vida e 

do trabalho em seu meio. 

§ 1º O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de partes cedentes, 

organizado pelas instituições de ensino ou pelos agentes de integração; 

§ 2º O estágio poderá ser realizado no próprio IFMT - Campus Primavera do Leste, 

desde que a atividade desenvolvida seja compatível com o perfil profissional previsto 

no PPC. 

Art. 15º A Unidade Concedente de Estágio (UCE) deverá ser avaliada em relação às 

suas instalações e sua adequação à formação cultural e profissional do estudante. 

§ 1º A avaliação da UCE poderá ser aproveitada para outras áreas de formação 

profissional quando a mesma já tiver sido avaliada pelo IFMT - Campus Primavera 

do Leste ou por um agente de integração; 

§ 2º Excepcionalmente, a avaliação da UCE poderá ser dispensada quando a 

mesma emitir documento comprobatório de adequação à formação cultural e 

profissional do estudante; 

§ 3º A manutenção da UCE no cadastro no IFMT - Campus Primavera do Leste será 

feita a partir de mecanismos próprios de avaliação. 

Art. 16º Será permitida a complementação do estágio, na mesma ou em outra 

unidade concedente de estágio, após aprovação de novo Plano de Estágio e 

assinatura de novo TCE. 

Art. 17º O estudante que estiver atuando oficialmente em programas de incentivo à 

pesquisa científica, á extensão e inovação e ao desenvolvimento tecnológico poderá 

valer-se de tais atividades para efeitos de realização do seu Estágio Curricular 
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Obrigatório. 

§ 1º As atividades de pesquisa científica, extensão e inovação e desenvolvimento 

tecnológico, a que se refere o caput deste artigo, são entendidas como aquelas 

realizadas por estudantes do IFMT - Campus Primavera do Leste, bolsistas ou 

voluntários vinculados a programas ou projeto institucional e que possuam 

cronograma, plano de atividade e termo de aceitação; 

§ 2º As atividades de pesquisa, extensão e inovação e desenvolvimento tecnológico, 

a que se refere o caput deste artigo, somente serão consideradas para efeitos do 

Estágio Curricular Obrigatório quando informadas, em até 30 dias do seu início, à 

coordenação do respectivo curso. 

Art. 18º O estudante que exercer atividade profissional correlata ao seu curso na 

condição de empregado, devidamente registrado, autônomo ou empresário, poderá 

valer-se de tais atividades para efeitos de realização do seu Estágio Curricular 

Obrigatório, desde que atendam à área de formação profissional prevista no PPC. 

Parágrafo único - a aceitação do exercício das atividades referidas no caput deste 

artigo dependerá de decisão da coordenação dos respectivos cursos, que levará em 

consideração o tipo de atividade desenvolvida e a sua contribuição para a formação 

profissional do estudante. 

 

CAPÍTULO V 

DA DURAÇÃO E DA JORNADA DIÁRIA DO ESTÁGIO 

 

Art. 19º A duração do Estágio Curricular Obrigatório é definida no PPC, atendida a 

legislação vigente. 

§ 1º A data de assinatura do instrumento jurídico firmado entre o Estudante, a UCE e 

o IFMT - Campus Primavera do Leste é a data a partir da qual a duração do estágio 

é contabilizada; 

§ 2º O estudante que deixar de cumprir as atividades de estágio nas datas previstas 
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e divulgadas pela Coordenação de Curso, perderá o direito de participar do evento 

de avaliação do estágio naquele período letivo, quando houver. 

Art. 20º A jornada diária do Estágio será compatível com o horário escolar do 

estudante, devendo constar no TCE e não ultrapassar: 

I. 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de 

educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 

profissional de educação de jovens e adultos; 

II. 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do 

ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular;  

Art. 21º A carga horária do estágio em todos os níveis de ensino respeitará a 

legislação em vigor. 

Art. 22º Os estágios que apresentam duração prevista igual ou superior a 1 (um) ano 

deverão contemplar a existência de período de recesso de 30 (trinta) dias, 

concedido preferencialmente junto com as férias escolares, de acordo com 

legislação em vigor. 

Art. 23º O estágio não poderá exceder a duração de 2 (dois) anos em uma mesma 

UCE, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. 

 

CAPÍTULO VI 

DA BOLSA E DO SEGURO DE ESTÁGIO 

 

Art. 24º A UCE poderá oferecer ao estagiário o pagamento de bolsa ou outra forma 

de contraprestação que venha a ser acordada entre as partes, sendo compulsória a 

sua concessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de estágio não 

obrigatório. 

Art. 25º O seguro contra acidentes pessoais e o seguro de responsabilidade civil por 

danos contra terceiros deverão ser contratados pela UCE, diretamente ou por meio 
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da atuação conjunta com Agentes de Integração. 

Art. 26º No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do 

seguro contra acidentes pessoais poderá ser assumida pelo IFMT - Campus 

Primavera do Leste. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS COMPETÊNCIAS DAS PARTES ENVOLVIDAS 

 

SEÇÃO I 

DA DIRETORIA DE RELAÇÕES EMPRESARIAIS E COMUNITÁRIAS 

 

Art. 27º À Coordenação de Relações Empresariais (CER) e à Coordenação de 

Extensão compete: 

I. Em parceria com as demais Diretorias, divulgar os cursos ofertados pelo IFMT - 

Campus Primavera do Leste junto às organizações regionais, visando a busca de 

oportunidades de estágio; 

II. Divulgar as oportunidades de estágio; 

III. Mediante delegação do Diretor Geral do Campus, celebrar instrumentos jurídicos 

adequados para fins de estágio; 

IV. Prestar serviços administrativos de cadastramento de estudantes e de 

oportunidades de Estágio; 

V. Fornecer ao estagiário os modelos da documentação necessária à efetivação do 

estágio; 

VI. Atuar como interveniente no ato da celebração do instrumento jurídico entre a 

UCE e o estagiário; 
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VII. Formalizar instrumento jurídico com UCE e Agentes de Integração. 

 

SEÇÃO II 

DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  

 

Art. 28º À Diretoria de Administração e Planejamento (DAP) compete: 

I. Quando solicitado, viabilizar o deslocamento dos Professores Orientadores de 

Estágio à Unidade Concedente de Estágio para acompanhamento das atividades 

desenvolvidas pelos estagiários; 

II. Providenciar seguro de acidentes pessoais para o estagiário, quando a Unidade 

Concedente de Estágio não o fizer. 

 

SEÇÃO III 

DA UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO (UCE) 

 

Art. 29º À UCE compete: 

I. Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para 

atuar como Supervisor de Estágio; 

II. Verificar e acompanhar a assiduidade do estagiário, inclusive o controle do horário 

por meio do registro de frequência; 

III. Receber visita do Professor Orientador de Estágio; 

IV. Oferecer auxílio ao estagiário na forma de bolsa ou qualquer outra modalidade 

de contraprestação que venha a ser acordada entre as partes, respeitada a 

legislação em vigor; 



133 
 

Aprovado no CONSUP pela Resolução Nº 082, de 28 de Setembro de 2017. 
 

 

V. Contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice 

seja compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no TCE; 

VI. Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao estudante 

atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, observando o 

estabelecido na legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho; 

VII. Garantir que o estudante somente inicie suas atividades de estágio após o 

trâmite dos instrumentos jurídicos afins, evitando a descaracterização da condição 

legal de estágio e possível entendimento da relação como possuidora de vínculo 

empregatício; 

VIII. Celebrar TCE com a instituição de ensino e o estudante, zelando pelo seu 

cumprimento; 

IX. Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar temo de realização do 

estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da 

avaliação de desempenho. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DO ESTÁGIO 

 

SEÇÃO I 

DO COORDENADOR DO CURSO 

 

Art. 30º Ao Coordenador do Curso incumbe: 

I. Supervisionar o desenvolvimento das atividades de estágio; 

II. Criar ou aprovar instrumentos para a avaliação do Estágio Curricular Obrigatório; 

III. Informar datas das avaliações das disciplinas do curso, quando solicitado pelo 

aluno, para informação à unidade concedente; 
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IV. Estabelecer procedimentos para a análise e homologação, junto a secretaria 

escolar, do Documento Comprobatório de Atividades e Condições Gerais do 

Ambiente de Trabalho, emitido pela empresa, considerando a adequação cultural e 

profissional do estudante. 

 

SEÇÃO II 

DO PROFESSOR ORIENTADOR DE ESTÁGIO 

 

Art. 31º Ao Professor Orientador de Estágio incumbe: 

I. Orientar o estagiário, durante o período de realização do estágio, de acordo com 

as modalidades de acompanhamento previstas no Art. 44º; 

II. Exigir do estudante a apresentação dos Relatórios de Estágio, conforme 

cronograma estabelecido no Plano de Estágio; 

III. Para o Estágio Curricular Obrigatório, acompanhar a elaboração do Relatório de 

Estágio; 

IV. Receber, avaliar e arquivar na Coordenação de Relações Empresariais  e na 

secretaria escolar, os Relatórios Parciais de Estágio e o Relatório Final; 

V. No caso do Estágio Curricular Obrigatório, acompanhar o estagiário no Evento de 

Avaliação de Estágio, quando houver, ou participar da sistemática de avaliação, 

definida pelo Curso; 

VI. Confeccionar relatório circunstanciado da situação encontrada e discorrer sobre 

as atividades do estagiário na unidade concedente de estágio. 

 

SEÇÃO III 

DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO 
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Art. 32º Ao Supervisor de Estágio incumbe: 

I. Elaborar o Plano de Estágio em comum acordo com o estagiário e garantir o seu 

cumprimento; 

II. Orientar o estagiário durante o período de estágio; 

III. Manter-se em contato com o Professor Orientador de Estágio; 

IV. Proceder à avaliação de desempenho do estagiário, por meio de instrumento 

próprio fornecido pelo IFMT – Campus Primavera do Leste ou pelo agente de 

integração; 

V. Enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, 

relatório de atividades, contendo visto do estagiário. 

 

SEÇÃO IV 

DO ESTUDANTE ESTAGIÁRIO 

 

Art. 33º Ao estudante estagiário incumbe: 

I. Tomar conhecimento deste regulamento; 

II. Apresentar o Plano de Estágio na Coordenação, no prazo mínimo de 10 (dez) 

dias antes da data prevista para o início da atividade do Estágio; 

III. Assinar instrumento jurídico com a UCE, com interveniência do IFMT – Campus 

Primavera do Leste, em até dois dias úteis antes do início do estágio; 

IV. Acatar as normas da UCE; 

V. Respeitar as cláusulas estabelecidas no instrumento jurídico; 

VI. Para Estágio Não Obrigatório, apresentar, ao Professor Orientador, o conjunto de 

relatórios parciais a cada 6 (seis) meses, em formato pdf; 
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VII. Para o Estágio Curricular Obrigatório, apresentar os relatórios parciais de 

estágio, (se houver), o relatório final e demais exigências de avaliação definidas pelo 

curso; 

 

CAPÍTULO IX 

DO DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO 

 

SEÇÃO I 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS 

 

Art. 34º Para caracterização e definição do Estágio, é necessária a existência de 

instrumento jurídico, entre a UCE, o estudante, a instituição de ensino e o agente de 

integração, quando houver, em que estarão acordadas todas as condições de 

realização daquele estágio. 

Art. 35º O Estágio será precedido da celebração do instrumento jurídico entre o 

estudante e a Unidade Concedente de Estágio, com interveniência do IFMT – 

Campus Primavera do Leste, por meio da Coordenação de Relações Empresariais. 

Art. 36º A renovação do estágio será precedida da celebração de um Termo Aditivo 

que deverá estar acompanhado de novo plano de estágio o qual deverá prever 

atividades que contribuam para o desempenho progressivo do estudante. 

Art. 37º Ficam isentos da exigência dos instrumentos jurídicos referenciados nesta 

seção, os estágios dos estudantes enquadrados no Art. 53, Incisos I, II e III. 

 

SEÇÃO II 

DO PLANO DE ESTÁGIO 
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Art. 38º O Plano de Estágio deverá ser apresentado pelo estudante à coordenação 

de curso, no prazo mínimo de 10 (dez) dias antes da data prevista para início da 

atividade de estágio, para análise e aprovação. 

§ 1º A aprovação do Plano de Estágio é condição prévia para a assinatura de 

instrumento jurídico entre o estudante e a Unidade Concedente de Estágio, com 

interveniência do IFMT – Campus Primavera do Leste; 

§ 2º Caso o estudante deseje iniciar o Estágio Obrigatório no período de férias 

docentes, deverá providenciar toda a documentação necessária antes do término do 

semestre letivo precedente; 

§ 3º Uma cópia do Plano de Estágio deverá ser arquivada junto com o TCE. 

Parágrafo único: o prazo de que trata o caput deste artigo se aplica tanto para TCE 

novo como para Termo Aditivo. 

 

SEÇÃO III 

DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

Art. 39º O acompanhamento do estágio deve ser realizado de forma permanente na 

relação Professor Orientador – estagiário, na universidade; e supervisor – estagiário, 

na empresa. 

Art. 40º Deverão ser preenchidos, assinados e entregues os seguintes relatórios, 

conforme modelos do Anexo 01: 

I. Relatório parcial de estágio; 

II. Relatório parcial de supervisão de estágio; 

III. Relatório de visita de estágio, quando houver. 

Parágrafo único: os relatórios citados acima devem ser encaminhados ao Professor 

Orientador, em formato pdf. 
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Art. 41º Em prazo não superior a 6 (seis) meses, o estagiário deverá entregar ao 

Professor Orientador os relatórios descritos no Art. 40º, o qual fará o lançamento no 

Sistema Integrado de Estágio. 

Art. 42º Caso o estágio seja intermediado por Agente de Integração, os formulários 

de relatórios poderão ser os mesmos usados por este, desde que contenham 

informações similares às dos relatórios solicitados no Art. 40º. 

Art. 43º Caso o estagiário não apresente o Relatório Parcial de Estágio e/ou o 

Supervisor não envie o Relatório Parcial de Supervisão de Estágio, será cancelado o 

TCE existente ou não será assinado o Termo Aditivo ou novo TCE. 

Art. 44º O acompanhamento dos estágios dos alunos do IFMT – Campus Primavera 

do Leste será feito por um Professor Orientador de acordo com uma das 

modalidades descritas abaixo: 

I. Acompanhamento direto: aquele em que ocorrem encontros presenciais entre 

orientador, supervisor e estagiário na unidade concedente de estágio. Dessas 

reuniões devem ser produzidos os respectivos relatórios, conforme modelos 

constantes no Anexo 01 deste regulamento; 

II. Acompanhamento indireto: aquele que ocorre por meio da utilização de recursos 

de comunicação mediada por computador, disponíveis na instituição, tais como e-

mail, internet, vídeo conferencias, ambientes virtuais de aprendizagem, dentre 

outros. Os registros citados acima devem estar de acordo com os modelos 

constantes no Anexo 01 deste regulamento. 

Parágrafo único: independentemente da forma de acompanhamento, deverão existir 

reuniões periódicas, presenciais ou mediadas por computador, entre aluno e 

orientador no IFMT – Campus Primavera do Leste. 

Art. 45º O acompanhamento direto deve ser utilizado para os estágios curriculares 

obrigatórios, salvo quando justificada a não realização da visita in-loco. 

Art. 46º O acompanhamento dos estágios não obrigatórios poderá ser feito na 

modalidade indireta. 
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Parágrafo único: quando detectada qualquer irregularidade, deverá ser 

providenciada uma visita à empresa para verificação. 

Art. 47º A avaliação do Estágio Curricular Obrigatório ocorrerá nos seguintes 

momentos, locais e condições: 

I. Reunião de avaliação entre o Professor Orientador de Estágio e o estudante, 

quando transcorridas aproximadamente 100 (cem) horas; 

II. Após a conclusão do Estágio, com a apresentação do Relatório de Estágio e 

demais exigências estabelecidas pelo Curso; 

Art. 48º Na avaliação das atividades desenvolvidas pelo estudante, no Estágio 

Curricular Obrigatório deve ser considerada a compatibilidade das atividades 

desenvolvidas com o Plano de Estágio apresentado. 

Art. 49º Concluído o Estágio Curricular Obrigatório, o estudante terá 60 (sessenta) 

dias para apresentar o relatório final, se houver, ou seguir os procedimentos de 

avaliação definidos pelo Curso. 

Art. 50º A inobservância do disposto nos Art. 49 deste regulamento implicará na 

reprovação do estudante na disciplina/unidade curricular de Estágio Curricular 

Obrigatório e na obrigatoriedade de realização de novo estágio. 

 

CAPÍTULO X 

DO DESLIGAMENTO DO ESTUDANTE 

 

Art. 51º O desligamento do estudante da UCE ocorrerá automaticamente depois de 

encerrado o prazo fixado no TCE. 

Art. 52º O estudante será desligado da UCE antes do encerramento do período 

previsto no TCE nos seguintes casos: 

I. A pedido do estudante, mediante comunicação prévia à Unidade Concedente de 

Estágio; 



140 
 

Aprovado no CONSUP pela Resolução Nº 082, de 28 de Setembro de 2017. 
 

 

II. Por iniciativa da UCE, quando o estudante deixar de cumprir obrigações previstas 

no TCE, mediante comunicação ao estudante; 

III. Por iniciativa do IFMT – Campus Primavera do Leste, quando a UCE deixar de 

cumprir obrigações previstas no respectivo instrumento jurídico; 

IV. Por iniciativa do IFMT – Campus Primavera do Leste, quando o estudante 

infringir normas disciplinares da Instituição que levem ao seu desligamento do corpo 

discente; 

V. Quando o instrumento jurídico celebrado entre o IFMT – Campus Primavera do 

Leste e a UCE for rescindido. 

 

Parágrafo único - ocorrendo o desligamento do estudante no caso previsto no Inciso 

II deste Artigo, a UCE comunicará o fato à CER, e encaminhará para efeito de 

registro, até 3 (três) dias após o cancelamento, o Termo de Rescisão do instrumento 

jurídico firmado entre as partes, para análise e assinatura. 

 

CAPÍTULO XI 

VALIDAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 

Art. 53º O estudante que exercer atividade profissional correlata ao seu curso na 

condição de empregado, empresário ou autônomo, poderá solicitar, no penúltimo 

período previsto na matriz curricular do respectivo curso, e respeitando a legislação 

vigente, a validação dessas atividades como Estágio Curricular Obrigatório, desde 

que apresente os seguintes documentos: 

I. Na condição de empregado, cópia do contrato de trabalho, declaração da 

organização onde atua ou atuou, em papel timbrado e dirigido ao IFMT – Campus 

Primavera do Leste, devidamente assinada e carimbada pelo representante legal da 

organização, indicando o cargo ocupado na empresa e as atividades profissionais 

desempenhadas pelo estudante, durante no mínimo 06 (seis) meses nos 2 (dois) 
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últimos anos; 

II. Na condição de empresário, cópia do Contrato Social, cartão do CNPJ da 

empresa, comprovando que o estudante participa ou participou do quadro societário 

da organização durante um período mínimo de 06 (seis) meses nos 2 (dois) últimos 

anos; 

III. Na condição de autônomo, comprovante de seu registro na Prefeitura Municipal, 

comprovante de recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS) e carnê de 

contribuição ao INSS correspondente a um período mínimo de 06 (seis) meses nos 

2 (dois) últimos anos; 

IV. Relato das atividades desenvolvidas, por meio de Relatório de Estágio, em 

formato pdf e participação no evento de avaliação de estágio, se houver. 

§ 1º A validação, a que se refere o caput deste Artigo, deverá ser solicitada junto à 

coordenação do curso; 

§ 2º A integralização dos 06 meses a que se refere o inciso I poderá ser considerada 

em mais de uma empresa; 

§ 3º Aceito o pedido de validação do Estágio Curricular Obrigatório, a CER 

matriculará o estudante e lançará nota correspondente junto a Secretaria de 

Registros Acadêmicos do Campus; 

§ 4º Uma vez indeferida a validação, o estudante deverá cumprir todas as etapas e 

atividades relativas ao Estágio Curricular Obrigatório, objeto deste Regulamento. 

 

CAPÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 54º O estudante deverá concluir o estágio no prazo máximo de conclusão do 

curso previsto no PPC do respectivo curso. 

Art. 55º Nos termos da legislação vigente, o estágio, em qualquer uma de suas 
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modalidades, não cria vínculo empregatício. 

Art. 56º O estágio de estudantes matriculados em cursos de pós-graduação e outros 

abertos a candidatos diplomados em cursos do ensino superior, será permitido 

desde que esteja previsto no PPC. 

Art. 57º Será permitida renovação do Estágio, desde que se obedeça ao prazo 

máximo estabelecido nos Art. 19º e 21º deste Regulamento. 

Art. 58º Os casos omissos serão resolvidos pelas respectivas Coordenações de 

Cursos e Coordenação de Relação Empresarial do IFMT – Campus Primavera do 

Leste. 

Art. 59º No que couber, os cursos deverão respeitar os itens referentes a estágios 

contidos nas normativas dos respectivos conselhos de classe. 

Art. 60º A alteração da condição de Estágio Curricular não Obrigatório para Estágio 

Curricular Obrigatório (e vice-versa) somente poderá ser formalizada a partir da 

análise de novo Plano de Estágio e emissão de novo TCE. 

 

 

Primavera do Leste, 17 de dezembro de 2014. 

 

 

Departamento de Ensino 

Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas 

Coordenação do Curso de Engenharia de Controle e Automação 

Coordenação do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio de Logística 
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RELATÓRIO PARCIAL DE ESTÁGIO – ALUNO 

 

 

(    ) Estágio Obrigatório (    ) Estágio Não Obrigatório (   ) 1º (   ) 2º (    ) 3º (    ) 4º Relatório 

 

Relatório referente ao período de: _____/____/____ a ____/____/____ (máximo 6 meses) 

 

Estagiário: ____________________________________________________Matrícula:____________  

 

Curso: ___________________________________________________________ Período:________ 

 

Unidade Concedente de Estágio (UCE):_________________________________________________ 

 

Supervisor de Estágio na UCE:________________________________________________________ 

 

Professor Orientador do IFMT:________________________________________________________ 

 

Descrever as atividades desenvolvidas no estágio:________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

As atividades realizadas no estágio:  
 

Discordo 
plenamente 
 

Discordo 
parcialmente 
 

Concordo 
parcialmente 
 

Concordo 
plenamente 
 

a) Estão previstas no Plano de Estágio. 
 

    

b) São compatíveis com o curso que faço. 
 

    

c) São compatíveis com o período do 
curso que 
faço. 

    

d) Permitem que aplique os 
conhecimentos 
teóricos e práticos obtidos no curso. 

    

O ambiente em que estão sendo 
desenvolvidas as atividades de estágio: 

    

e) Possui recursos e materiais para o 
desenvolvimento das atividades. 
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Conhecimentos para a formação profissional: 

f) Estou evoluindo na aquisição de novos 
conhecimentos. 

    

g) Tenho percebido minhas 
potencialidades e 
limitações. 

    

 
Relacionamento e Sociabilidade: 

h) Estou melhorando meu senso de 
responsabilidade. 

    

i) Estou melhorando a convivência e a 
integração 
com outras pessoas. 

    

 

 

Cite as disciplinas que se relacionam com o 

estágio:________________________________________________________________________ 

Apresente as dificuldades encontradas no 

estágio:________________________________________________________________________ 

 

Avalie seu estágio para sua formação profissional e como experiência de trabalho e vida:__________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Data: ____/____/____   ______________________________ 

Estagiário 

 

Considerações e aprovação do Professor 

Orientador:_______________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Data: ____/____/____   ________________________________ 

Professor Orientador 
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A cada 6 (seis) meses, o estagiário deve entregar o Relatório Parcial de Estágio para o Professor 

Orientador que, após, entregará para a Coordenação de Extensão e Relações Empresariais para 

lançamento desta informação no Sistema Integrado de Estágio. 

 

RELATÓRIO PARCIAL DE SUPERVISÃO DE ESTÁGIO – UCE 

 

(   ) Estágio Obrigatório (    ) Estágio Não Obrigatório (    ) 1º (    ) 2º (    ) 3º (   ) 4º Relatório 

 

Relatório referente ao período de: _____/_____/_______ a ______/_____/_______ (máximo 6 

meses) 

 

Unidade Concedente de Estágio (UCE):_________________________________________________ 

 

Supervisor de Estágio na UCE:________________________________________________________ 

 

Curso de formação do Supervisor de Estágio:_____________________________________________ 

 

Área do Estágio:____________________________________________________________________ 

 

Estagiário: ____________________________________________________ Matrícula:____________ 

 

Curso: _______________________________________________________ Período:_____________ 

 

Professor Orientador na UTFPR:_______________________________________________________ 

 

 

As atividades desenvolvidas no estágio Discordo 
plenamente 

Discordo 
parcialmente 
 

Concordo 
parcialmente 
 

Concordo 
plenamente 
 

a) Estão de acordo com o Plano de 
Estágio 

    

b) São compatíveis com o curso e o 
período do estagiário 
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c) Satisfazem as expectativas da unidade 
concedente 

    

 

 

Avaliação do Estagiário – Assinale com “X” o desempenho do estagiário, utilizando: 

 

 
A = acima da expectativa, B = de acordo com a expectativa, C = abaixo da 
expectativa, D = não se aplica 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 
 

Aplicação de Conhecimentos Aplica os conhecimentos adquiridos no curso no 
desenvolvimento das atividades. 

    

Autocrítica Demonstra capacidade de reconhecer suas dificuldades e erros.     

Autodesenvolvimento Demonstra interesse na aquisição de conhecimentos e na 
participação em treinamentos e eventos, visando o aperfeiçoamento profissional 

    

Compreensão Observa e analisa os elementos de uma situação, chegando à 
compreensão do todo. 

    

Comprometimento Conhece e compartilha dos objetivos e metas da empresa     

Cooperação Oferecer auxílio e solicita a colaboração do grupo de trabalho nas 
atividades. 

    

Criatividade Apresenta sugestões criativas e inovadores ou propõe melhorias nas 
atividades. 

    

Exigência de Qualidade e Eficiência Procede de forma a executar atividades que 
satisfazem ou excedem os padrões de excelência estabelecidos pela empresa. 

    

Iniciativa Busca solucionar ou encaminhar problemas e dificuldades encontradas.     

Planejamento Sistematiza os meios para a realização das atividades.     

Relacionamento Contribui para a harmonia do ambiente, relacionando-se bem com o 
grupo. 

    

Responsabilidade Cumpre as tarefas nos prazos, respeita os horários de estágio e as 
normas. 

    

Zelo Prima pela limpeza, organização e segurança dos recursos e dos ambientes.     

 

A formação que o estagiário está recebendo na UTFPR atende as necessidades da UCE? 

_________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Considerações do Supervisor de Estágio:________________________________________________ 

 

 

Data: ____/____/____ ______________________________ ______________________________ 

Supervisor de Estágio    Estagiário 
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A cada 6 (seis) meses, o estagiário deve entregar o Relatório Parcial de Estágio para o Professor 

Orientador que, após, entregará para a Coordenação de Extensão e Relações Empresariais para 

lançamento desta informação no Sistema Integrado de Estágio. 

 

 

T E R M O  D E  C O N V Ê N I O  

 

Convênio de concessão de Estágio Supervisionado que 

entre si celebram o [Entidade Concedente de Estágio] e 

o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Mato Grosso – Campus Primavera do Leste. 

 

As partes abaixo qualificadas celebram entre si Termo de Convênio para concessão, conforme 

previsto no Projeto Pedagógico de Curso – PPC, para os Cursos do IFMT – Campus Primavera do 

Leste, em consonância com o disposto na Lei nº 11.788 de 25/09/2008, resolvem celebrar o presente 

Convênio de Concessão de Estágio Supervisionado, na forma das seguintes cláusulas e condições: 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – UTFPR 

CAMPUS: NOME DO CAMPUS ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: CNPJ DO CAMPUS FONE: (XX) YYYY-ZZZZ FAX: (XX) YYYY-ZZZZ 

http://www. E-mail: EMAIL DA DIRGRAD OU DIREC 

Representada por: 

NOME DO DIRETOR DE 

GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E 

Diretor Geral 

NOME DO DIRETOR DE RELAÇÕES 

EMPRESARIAIS E COMUNITÁRIAS 
Coordenador de Relações Empresarias 

CURSO NOME DO CURSO 

COORDENADOR: NOME DO COORDENADOR DO CURSO 

 

EMPRESA PARCEIRA 
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DENOMINAÇÃO: NOME DA EMPRESA ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: CNPJ DA EMPRESA FONE (XX) YYYY-ZZZZ FAX (XX) YYYY-ZZZZ 

Representada por: 
NOME DO REPRESENTANTE DA 

EMPRESA 
CARGO DO REPRESENTANTE 

E-mail:  EMAIL DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO 

O presente convênio objetiva estabelecer as condições indispensáveis à viabilização 

de concessão de estágio supervisionado, pela Entidade Concedente de Estágio, aos 

alunos da Instituição de Ensino, regularmente matriculados e com a efetiva 

frequência, entendido o estágio como estratégia de profissionalização, que 

complementa o processo de ensino-aprendizagem. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA INEXISTÊNCIA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

A aceitação de estágio pela Entidade Concedente, no recinto de suas instalações ou 

locais de atuação, não configurará vínculo empregatício entre a mesma e o aluno 

estagiário, pelo que fica a mesma desobrigada quanto à satisfação de encargos 

sociais e trabalhistas, nos termos da Lei nº 11.788 de 25/09/2008. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA INSTRUMENTALIZAÇÃO 

A efetivação do estágio será precedida das assinaturas do presente Termo de 

Convênio e do Termo de Compromisso de Estágio, obrigando o aluno estagiário a 

cumprir as normas referentes aos estagiários da Entidade Concedente, 

especialmente, às referentes ao resguardo do sigilo de informações a que tenha 

acesso. 

CLÁUSULA QUARTA – DA SELEÇÃO DE ESTUDANTES 

Fica assegurada à Entidade Concedente de Estágio a faculdade de exigir prévia 

seleção dos alunos candidatos às vagas disponíveis para estágio supervisionado. 

Esta prévia seleção será implementada pela Instituição de Ensino, após solicitação 

formal da Entidade Concedente. 
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CLÁUSULA QUINTA – DA DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA 

A duração do estágio supervisionado fica a critério da Entidade Concedente, não 

podendo exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de 

deficiência, na mesma Entidade Concedente, e não podendo ser inferior a 2 (dois) 

meses. A jornada diária do estágio supervisionado será compatível com o horário 

escolar do aluno, não podendo ser inferior a 4 (quatro) horas diárias e não 

excedendo 30 (trinta) horas semanais. 

CLÁUSULA SEXTA – DA PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE ESTÁGIO 

A Entidade Concedente poderá, a seu critério, prorrogar o período de estágio, 

mediante assinatura de Aditivo ao Termo de Compromisso de Estágio, sob anuência 

da Instituição de Ensino, e desde que o período total de permanência na Entidade 

Concedente não ultrapasse 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário 

portador de deficiência. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONCESSÃO DE AUXÍLIOS 

A Entidade Concedente de Estágio deverá oferecer ao estagiário auxílio na forma de 

bolsa ou qualquer outra modalidade de contraprestação de serviço que venha a ser 

acordada mediante anuência da Instituição de Ensino. A concessão de auxílio ao 

estagiário na forma de bolsa ou qualquer outra forma de contraprestação de serviço, 

bem como a concessão do auxílio transporte, será obrigatória na hipótese de estágio 

não obrigatório. 

CLÁUSULA OITAVA – DO SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS 

A Instituição de Ensino se responsabilizará pelo seguro contra acidentes pessoais 

para o aluno estagiário, caso a Entidade Concedente de Estágio não o faça. 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE CONCEDENTE 

a) Celebrar o Termo de Compromisso de Estágio com o aluno estagiário, com a 

devida interveniência da Instituição de Ensino; 

b) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao aluno estagiário 

atividades de aprendizagem social, cultural e profissional; 
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c) Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do aluno estagiário, 

para atuar como Supervisor de Estágio, orientando e supervisionando, no 

máximo, 10 (dez) estagiários simultaneamente; 

d) Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de 

estágio; 

e) Ministrar ao aluno estagiário, em sua totalidade, o conteúdo programático 

alinhado no Plano de Estágio Supervisionado, elaborado em comum acordo entre 

a Entidade Concedente, a Instituição de Ensino e o aluno estagiário; 

f) Prestar ou comunicar oficialmente todo tipo de informações sobre o 

desenvolvimento do estágio e das atividades do estagiário, que venham a ser 

solicitadas pela Instituição de Ensino; 

g) Verificar e acompanhar a assiduidade e pontualidade do aluno estagiário, 

inclusive mediante a adoção de registro de frequência; 

h) Participar das avaliações periódicas do nível de desempenho técnico do 

Estagiário, através da participação do Supervisor de Estágio, que aprovará, 

formalmente, em conjunto com o Professor Orientador de Estágio e com o aluno 

estagiário, nas datas determinadas pela Instituição de Ensino, o Relatório de 

Atividades e Desempenho no Estágio; 

i) Participar da avaliação final do aluno estagiário, através da participação do 

Supervisor de Estágio, que aprovará, formalmente, em conjunto com o Professor 

Orientador de Estágio, ao término do período de estágio, o Relatório de 

Conclusão do Estágio; 

j) Zelar pelo fiel cumprimento do Termo de Compromisso de Estágio; 

k) Informar à Instituição de Ensino, nas épocas oportunas, a disponibilidade de 

vagas referentes à sua programação de estágio supervisionado. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

a) Elaborar, em consonância com suas diretrizes internas e com as peculiaridades 

das atividades desenvolvidas pela Entidade Concedente a programação técnica 
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do estágio, inclusive definindo os critérios de avaliação do seu desenvolvimento, 

previamente ao seu início; 

b) Avaliar as instalações da Entidade Concedente e sua adequação à formação 

cultural e profissional do aluno estagiário; 

c) Designar o Professor Orientador de Estágio, pertencente ao quadro de servidores 

da Instituição de Ensino, para atuar como responsável pelo acompanhamento e 

avaliação das atividades do aluno estagiário; 

d) Comunicar à Entidade Concedente, no início do período letivo, as datas de 

realização de avaliações escolares ou acadêmicas do aluno estagiário; 

e) Proceder as avaliações periódicas do nível de desempenho técnico do Estagiário, 

através da participação do Professor Orientador de Estágio, que aprovará, 

formalmente, em conjunto com o Supervisor de Estágio e com o aluno estagiário, 

nas datas determinadas pela Instituição de Ensino, o Relatório de Atividades e 

Desempenho no Estágio; 

f) Proceder a avaliação final do aluno estagiário, através da participação do 

Professor Orientador de Estágio, que aprovará, formalmente, em conjunto com o 

Supervisor de Estágio, ao término do período de estágio, o Relatório de 

Conclusão do Estágio; 

g) Zelar pelo fiel cumprimento do Termo de Compromisso de Estágio; 

h) Comunicar imediatamente à Entidade Concedente, por escrito, todos os casos de 

desligamento do aluno estagiário, seja qual for o motivo, inclusive pela conclusão 

do curso. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO DESLIGAMENTO DO ESTAGIÁRIO 

O aluno estagiário poderá ser desligado do estágio  nos seguintes casos: 

a) Ao término do período de estágio; 

b) Ao término ou eventual interrupção do curso ou quando do desligamento do 

aluno estagiário do quadro discente da Instituição de Ensino; 

c) No interesse e por conveniência da Entidade Concedente, desde que 

motivadamente e aceita pela Instituição de Ensino; 

d) A pedido do aluno estagiário. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O presente Convênio vigorará por prazo indeterminado, podendo, entretanto, ser 

alterado, mediante Termos Aditivos, ou rescindido em qualquer tempo, por qualquer 

das partes, mediante comunicação por escrito à outra parte interessada, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias. A rescisão do presente Convênio não gera 

para a Entidade Concedente e para a Instituição de Ensino ou para o aluno 

estagiário a obrigação de indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

Por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas e condições, poderá a parte 

prejudicada rescindir o presente convênio, independente de notificação ou 

interpelação judicial ou extrajudicial. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

De acordo, as partes elegem o foro da Justiça Federal da Capital do Estado de Mato 

Grosso como competente para dirimir qualquer controvérsia resultante do presente 

Instrumento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos, conjuntamente, pelas partes.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CONCLUSÃO 

E por estarem, assim justos e acordados, firmam o presente Instrumento em 2 

(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, a tudo 

presentes. 

 

Primavera do Leste, [...] de [...] de [...] 

 

 

 

_______________________           _____________________________ 
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Entidade Concedente      Instituição de Ensino 

 

 

 

1ª Testemunha: 

Nome: 
______________________________________ 

RG:___________________CPF: ___________ 

 

2ª Testemunha: 

Nome: 
______________________________________ 

RG:_________________CPF: _____________  
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TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº xxx/_____ 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

(nome da empresa) E O ALUNO (nome do aluno), 

REFERENTE À REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO, SEM 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO, NOS TERMOS DA LEI 

11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. 

 

 As partes abaixo qualificadas celebram entre si Termo de Compromisso de 

Estágio para concessão de estágio curricular, conforme previsto no Projeto 

Pedagógico de Curso – PPC, para os Cursos do IFMT – Campus Primavera do 

Leste, em consonância com o disposto na Lei nº 11.788 de 25/09/2008, resolvem 

celebrar o presente, na forma das seguintes cláusulas e condições: 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – UTFPR 

CAMPUS: 
NOME DO 

CAMPUS 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
CNPJ DO 

CAMPUS 
FONE: (XX) YYYY-ZZZZ FAX: (XX) YYYY-ZZZZ 

http://www. 
E-mail: EMAIL DA DIRGRAD 

OU DIREC 

Representada por: 

NOME DO DIRETOR DE 

GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E 

Diretor Geral 

NOME DO DIRETOR DE 

RELAÇÕES EMPRESARIAIS E 

COMUNITÁRIAS 

Coordenador de Relações 

Empresarias 

CURSO NOME DO CURSO 

COORDENADOR: NOME DO COORDENADOR DO CURSO 
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EMPRESA PARCEIRA 

DENOMINAÇÃO: NOME DA EMPRESA ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: CNPJ DA EMPRESA FONE (XX) YYYY-ZZZZ FAX (XX) YYYY-ZZZZ 

Representada por: 
NOME DO REPRESENTANTE 

DA EMPRESA 

CARGO DO 

REPRESENTANTE 

E-mail:  EMAIL DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

 

ALUNO(A) DE GRADUAÇÃO 

NOME: NOME DO(A) ALUNO(A) MATRÍCULA: 
NÚMERO DE 

MATRÍCULA 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO 

 O estágio é ato educativo supervisionado, desenvolvido metodicamente no 

ambiente de trabalho, que deve visar o aprendizado de competências próprias da 

atividade profissional ou a contextualização curricular, objetivando a preparação do 

Estagiário para a vida cidadã e para o trabalho em geral. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE CONCEDENTE 

l) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao Estagiário 

atividades de aprendizagem social, cultural e profissional compatíveis com o 

contexto da profissão ao qual seu curso se refere; 

m) Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do Estagiário, para 

atuar como Supervisor de Estágio, orientando e supervisionando o Estagiário 

durante o período do estágio; 

n) Ministrar ao Estagiário, em sua totalidade, o conteúdo programático alinhado no 

Plano de Estágio Supervisionado, elaborado em comum acordo entre a 

Entidade Concedente, a Instituição de Ensino e o Estagiário; 
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o) Instruir pontualmente o Estagiário quanto ao regulamento interno da Entidade 

Concedente, bem como as normas de segurança relacionadas ao trabalho 

desenvolvido; 

p) Prestar ou comunicar oficialmente todo tipo de informações sobre o 

desenvolvimento do estágio e das atividades do Estagiário, que venham a ser 

solicitadas pela Instituição de Ensino; 

q) Facilitar o acesso do Professor Orientador de Estágio, designado pela 

Instituição de Ensino, para que o mesmo, juntamente com o Supervisor de 

Estágio, possa desenvolver atividades de auxílio ao Estagiário em eventuais 

dificuldades durante o estágio; 

r) Verificar e acompanhar a assiduidade e pontualidade do Estagiário, inclusive 

mediante a adoção de registro de frequência; 

s) Participar das avaliações periódicas do nível de desempenho técnico do 

Estagiário, através da participação do Supervisor de Estágio, que aprovará, 

formalmente, em conjunto com o Professor Orientador de Estágio e com o 

Estagiário, nas datas determinadas pela Instituição de Ensino, o Relatório de 

Atividades e Desempenho no Estágio; 

t) Participar da avaliação final do Estagiário, através da participação do Supervisor 

de Estágio, que aprovará, formalmente, em conjunto com o Professor 

Orientador de Estágio, ao término do período de estágio, o Relatório de 

Conclusão do Estágio; 

u) Zelar pelo fiel cumprimento dos termos deste Termo de Compromisso de 

Estágio; 

v) Comunicar, previamente, para anuência da Instituição de Ensino, a interrupção 

ou eventuais modificações que ocorrerem neste Termo de Compromisso de 

Estágio. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

i) Designar o Professor Orientador de Estágio, pertencente ao quadro de 

servidores da Instituição de Ensino, para atuar como responsável pelo 

acompanhamento e avaliação das atividades do Estagiário; 
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j) Proceder as avaliações periódicas do nível de desempenho técnico do 

Estagiário, através da participação do Professor Orientador de Estágio, que 

aprovará, formalmente, em conjunto com o Supervisor de Estágio e com o 

Estagiário, nas datas determinadas pela Instituição de Ensino, o Relatório de 

Atividades e Desempenho no Estágio; 

k) Proceder a avaliação final do Estagiário, através da participação do Professor 

Orientador de Estágio, que aprovará, formalmente, em conjunto com o 

Supervisor de Estágio, ao término do período de estágio, o Relatório de 

Conclusão do Estágio; 

l) Zelar pelo fiel cumprimento dos termos deste Termo de Compromisso de 

Estágio; 

m) Comunicar, formalmente, à Entidade Concedente, eventual interrupção ou 

desligamento do Estagiário do curso ou da Instituição de Ensino. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ESTAGIÁRIO 

e) Cumprir com empenho e interesse a programação estabelecida para o seu 

estágio, atendendo ao estabelecido no Plano de Estágio Supervisionado; 

f) Observar as diretrizes e normas internas da Entidade Concedente e os 

dispositivos legais aplicáveis as atividades desenvolvidas no estágio; 

g) Comunicar à Instituição de Ensino qualquer fato relevante sobre seu estágio; 

h) Elaborar e apresentar ao Supervisor de Estágio e ao Professor Orientador de 

Estágio, para aprovação formal, nas datas determinadas pela Instituição de 

Ensino, o  Relatório de Atividades e Desempenho no Estágio; 

i) Elaborar e apresentar ao Supervisor de Estágio e ao Professor Orientador de 

Estágio, para aprovação formal, ao término do estágio, o Relatório de 

Conclusão do Estágio. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DO ESTÁGIO 

I. O Estagiário desenvolverá atividades na área (área de atuação), acompanhado 

e supervisionado por profissional com formação ou experiência profissional na 
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área, designado pela Entidade Concedente de Estágio, atuando como 

Supervisor de Estágio; 

II. O estágio terá vigência de (tempo de estágio), com início em (___/____/_____) 

e término em (___/____/____), podendo ser prorrogado, no interesse das 

partes, mediante celebração de TERMO ADITIVO, não excedendo o limite 

máximo estabelecido pela legislação aplicada ao estágio ou por 

regulamentações da Entidade Concedente ou da Instituição de Ensino; 

III. As atividades desenvolvidas pelo Estagiário representarão a carga horária diária 

de ________________ horas, totalizando uma carga horária semanal de 

___________________(_______) horas; 

IV. Sob critério do Supervisor de Estágio, a jornada de atividades do Estagiário 

poderá ser flexibilizada, desde que mantida sua supervisão e a carga horária 

definida nesta cláusula; 

V.  Durante o período de estágio não será oferecido ao Estagiário, por parte da 

Entidade Concedente, qualquer tipo de auxílio na forma de bolsa ou qualquer 

outra forma de contraprestação de serviço, bem como a concessão do auxílio 

transporte.  

VI. Durante o período de estágio não será oferecido ao Estagiário, por parte da 

Entidade Concedente, qualquer tipo de auxílio na forma da bolsa ou qualquer 

outra forma de contraprestação de serviços, bem como a concessão de auxílio 

transporte. 

CLÁUSULA SEXTA – DO SEGURO 

 Na vigência regular do presente Termo de Compromisso de Estágio, o 

Estagiário estará incluído na cobertura do Seguro Contra Acidentes Pessoais 

proporcionado pela Instituição de Ensino. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

 A qualquer tempo, mediante comunicação expressa por iniciativa de qualquer 

uma das partes ou de modo automático, o presente Instrumento poderá ser 

rescindido nos seguintes termos: 
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I. Ao término do período de estágio; 

II. Ao término ou eventual interrupção do curso ou quando do desligamento do 

Estagiário do quadro discente da Instituição de Ensino; 

III. No interesse e por conveniência da Entidade Concedente de Estágio, desde 

que motivadamente e aceita pela Instituição de Ensino; 

IV. Pelo não cumprimento do convencionado no presente Termo de Compromisso 

de Estágio. 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 

 De acordo, as partes elegem o foro da Justiça Federal da Capital do Estado 

de Mato Grosso como competente para dirimir qualquer controvérsia resultante do 

presente Instrumento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

CLÁUSULA NONA – DOS CASOS OMISSOS 

 Os casos omissos serão resolvidos, conjuntamente, pelas partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA CONCLUSÃO 

 E por estarem, assim justos e acordados, firmam o presente Instrumento em 3 

(três) vias de igual teor e forma. 

 

Primavera do Leste, _____ de _____________de ______ 

 

 

 

 

Instituição de Ensino 
Carimbo e Assinatura 

 Entidade Concedente 
Carimbo e Assinatura 
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Estagiário         Representante Legal do Estagiário 

 

Nome:________________________ 

 

RG:__________________________   

 

CPF:_________________________ 
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PLANO DE ESTÁGIO DO TERMO DE COMPROMISSO  Nº ____/____ 

 O presente documento formaliza o Plano de Atividades de Estágio referente 

ao Termo de Compromisso de Estágio Supervisionado nº _________/_______, que 

entre si celebraram a  (NOME DA EMPRESA) e a aluno(a) 

_______________________ matriculado no Curso ______________________,   

referente à realização de estágio, sem vínculo empregatício, nos termos da Lei 

11.788 de 25 de setembro de 2008. 

Identificação do Professor Orientador de Estágio 

Nome:  

Cargo/Função:  Área de 
Formação: 

 

Contato 
(Fone/E-mail): 

 

 

Identificação do Supervisor de Estágio 

Nome:  

Cargo/Função:  Área de 
Formação: 

 

Contato 
(Fone/E-mail): 

 

 

Dados do Estágio 

Lotação do 
Estagiário: 

 

Período de 
Estágio: 

Início:                          Término:  Carga Horária 
Semanal (HS): 

 

Contato 
(Fone/E-mail): 

 

 

Atividades de Estágio 
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Primavera do Leste, ____ / ____ / ________. 

Estagiário 

 

 

 

Professor Orientador de Estágio  Supervisor de Estágio 
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ANEXO III – Regulamento do Núcleo Docente Estruturante 

 

 Conforme Resolução Nº 047, de 06 de Dezembro de 2011 o Presidente do 

Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria Ministerial nº 37 

de 07/01/2009, publicada no DOU de 08/01/2009 e Lei nº 11.892, de 29/12/2008, e 

considerando a decisão em Reunião Ordinária deste Conselho, realizada no dia 

06/12/2011, RESOLVE:  

 

Art. 1º – Aprovar a Normativa que estabelece diretrizes para a regulamentação e 

estruturação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos Cursos Superiores do 

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

anexo.  

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Cuiabá-MT, 06 de dezembro de 2011.  

 

Estabelece as diretrizes para a regulamentação e estruturação do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), nos cursos superiores do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Mato Grosso. O REITOR “PRO TEMPORE” do INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, no uso 

de suas atribuições, conferidas pela Portaria Ministerial nº 37, de 07.01.2009, 

publicada no DOU de 08.01.2009 e Lei nº 11.892, de 29.12.2008, publicada no DOU 

de 30.12.2008, resolve:  

 

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Normatizar a estruturação e a regulamentação do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) dos cursos superiores de tecnologias, licenciaturas e 

bacharelados ofertados nos campi do IFMT.  

 

Capítulo II 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
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Art. 2º O Núcleo Docente Estruturante fundamenta-se: I. na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB), nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional; II. na Portaria nº 147, de 02 de fevereiro de 

2007, que dispõe sobre a SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MEC – SETEC 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO 

GROSSO complementação da instrução dos pedidos de autorização de cursos de 

graduação em Direito e Medicina, para os fins do disposto no art.31, § 1º, do Decreto 

nº 5.773, de 9 de maio de 2006;1 III.na Portaria nº 40, de 12 de dezembro de 2007, 

republicada em 29 de dezembro de 2010, que institui o e-MEC, sistema eletrônico 

de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de 

regulação, avaliação e supervisão da educação superior no Sistema Federal de 

Educação, e o Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos Superiores e consolida 

disposições sobre indicadores de qualidade, banco de avaliadores (Basis) e o 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e outras disposições; IV. 

no Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das 

funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e 

cursos superiores de graduação e seqüenciais no Sistema Federal de Ensino; V. no 

Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Bacharelados, Licenciaturas e 

Cursos Superiores de Tecnologia presencial e a distância; VI. no Parecer nº 4, de 17 

de junho de 2010, da CONAES sobre o Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

homologado em 27 de julho de 2010; VII. na Resolução nº 01, de 17 de junho de 

2010, da CONAES, que normatiza o Núcleo Docente Estruturante e dá outras 

providências.  

 

Capítulo III 

DA DEFINIÇÃO E FINALIDADE 

 

Art. 3º O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é um instrumento diferenciador para 

garantir a qualidade dos cursos de graduações, formado 1 Esta portaria cria o 

conceito de Núcleo Docente Estruturante, em seus artigos 2º, inciso IV, referente à 

autorização de cursos de medicina e 3º, inciso II, referente à autorização de cursos 

de direito, com o intuito de qualificar o envolvimento docente no processo de 

concepção e consolidação de um curso de graduação. SERVIÇO PÚBLICO 
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FEDERAL MEC – SETEC INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE MATO GROSSO por um grupo permanente de professores, que 

atuam no processo de criação, implantação, consolidação e constante atualização 

do Projeto Pedagógico do Curso (PPC).  

 

Capítulo IV 

DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art. 4° Cada curso de graduação oferecido pelos campi, deve instituir seu NDE, por 

meio dos seus colegiado de cursos, em conformidade com os critérios estabelecidos 

nos instrumentos aplicados pelo INEP para avaliação de cursos de graduação, 

sendo formalmente consolidado via portaria emitida pela Direção Geral do campus, 

cuja composição atenderá aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 01, de 17 

de junho de 2010, sendo no mínimo: 

I. formado por um mínimo de 4 professores nomeados competentemente e 

pertencentes ao corpo docente do curso;  

II. gozar de pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação stricto sensu;  

III.assegurar que todos os seus membros tenham regime de trabalho de tempo 

parcial ou integral, sendo pelo menos 20% em tempo integral;  

oIV.garantir a permanência dos seus membros por no mínimo 3 anos e quando 

necessário, assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de 

modo a haver continuidade no processo de acompanhamento do curso. § 1º na 

ausência ou impedimento eventual do Coordenador do Curso a presidência do 

Núcleo será exercida pelo docente integrante do Núcleo que apresente maior tempo 

de serviço na instituição ou, na ausência SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MEC – 

SETEC INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

MATO GROSSO desta condição, o docente que tenha maior titulação acadêmica. § 

2º 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 que atuem sobre o 

desenvolvimento do curso.  
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Capítulo V 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art. 5° Compete ao presidente do NDE: I. convocar e presidir as reuniões; II. 

representar o NDE, junto aos órgãos da instituição; III.Encaminhar as deliberações 

do NDE; IV.Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo 

NDE e um membro do mesmo para secretariar e lavrar as atas; V. considerar a 

integração com o Colegiado do Curso e outros Setores e Departamentos da 

Instituição.  

 

Capítulo VI 

DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

 Art. 6° São competências do NDE, entre outras: I. acompanhar a elaboração, 

implantação e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso em consonância com 

as Diretrizes Curriculares SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MEC – SETEC 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO 

GROSSO Nacionais (DCNs), com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) e o PPI do campus. II. cooperar para 

que o perfil profissional expresse de forma excelente, as competências do egresso 

do curso; III. zelar para que a estrutura curricular contemple de forma sistêmica e 

global, a flexibilidade, a articulação da teoria com a prática e a integração curricular 

interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constante no currículo; IV. 

contribuir para a definição e formas de incentivo no desenvolvimento de linhas de 

pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do 

mundo de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de 

conhecimento do curso, respeitando-se o PDI e o PPI do IFMT, bem como o PPI do 

Campus. V. primar pela excelência no cumprimento das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação. VI.Analisar e avaliar os planos de ensino 

dos componentes curriculares; VII.propor alternativas, teóricos metodológicas que 

promovam a inovação na sala de aula e a melhoria do processo ensino-

aprendizagem; VIII.participar da realização da auto-avaliação da instituição, 
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especificamente no que diz respeito ao curso, propondo meios de sanar as 

deficiências detectadas; IX.acompanhar os resultados alcançados pelo curso nos 

diversos instrumentos de avaliação externa como ENADE (Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes) e similares estabelecendo metas para SERVIÇO 

PÚBLICO FEDERAL MEC – SETEC INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO melhorias. Capítulo VII DAS 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Art. 7º O Núcleo Docente Estruturante reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes por 

semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente ou pela 

maioria de seus membros.  

Art. 8º As decisões do NDE serão tomadas por maioria simples de votos, com base 

no número de presentes.  

Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pelo NDE ou Colegiado de Curso.  

Art. 10º Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data.  
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 ANEXO IV – Regulamento do Colegiado de Curso 

 

 

CAPÍTULO I 

DO COLEGIADO DE CURSO 

 

Art. 1°. O colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas é o órgão primário de função normativa, 

consultiva, deliberativa e de planejamento acadêmico de atividades de ensino, 

com composição, competências e atribuições definidas e disciplinadas neste 

Regimento Interno. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO COLEGIADO 

 

Art. 2°. Compete ao colegiado do curso: 

i. Elaborar o regimento interno do Colegiado do curso;  

ii. Acompanhar os trabalhos e dar suporte ao Núcleo Docente Estruturante-

NDE; 

iii. Propor  e/ou validar a realização de atividades complementares do curso; 

iv. Elaborar e manter atualizado o currículo do curso, com base nos objetivos 

de ensino superior, no perfil profissional desejado, nas características 

regionais da área e do mundo do trabalho;  

v. Coordenar o processo de ensino e aprendizagem promovendo a integração 

docente e discente com vistas à formação profissional adequada;  

vi. Promover a integração do ciclo básico com o profissionalizante, em função 

dos objetivos do curso;  

vii. Apreciar e aprovar as ementas das disciplinas constantes do currículo 

pleno do curso e encaminhá-las ao Departamento de Ensino, para fins de 

elaboração de programas;  

viii. Avaliar o curso em termos do processo de ensino e aprendizagem e dos 

resultados obtidos, propondo aos órgãos competentes as alterações que se 

fizerem necessárias;  
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ix. Encaminhar ao Departamento de Ensino, a solicitação das disciplinas 

necessárias para o semestre seguinte, especificando inclusive o número de 

vagas, antes que seja feita a oferta de disciplinas; 

x. Solicitar da Coordenação do Curso, para análise no início de cada período 

letivo, os programas aprovados das disciplinas oferecidas para o curso e, 

no final de cada período letivo, relatório especificando a matéria 

efetivamente lecionada, as avaliações e resultados; 

xi. Propor alterações nos programas das disciplinas; 

xii. Elaborar o Edital Simplificado de transferência para dispor os critérios de  

transferências Internas e Externas, aluno especial e aluno possuidor de 

diploma superior;  

xiii. Decidir sobre transferências, matrículas em novo curso com isenção de 

processo seletivo, complementação de estudos, aproveitamento de 

disciplinas, readaptação de curso, reingresso, autorização para matrícula 

em disciplinas extracurriculares, obedecendo às normas em vigor; 

xiv. Relacionar e deliberar nos processos de transferência, readaptação, novo 

curso, complementação de estudos, as disciplinas cujos estudos poderão 

ser aproveitados e os respectivos créditos e carga horária concedidos, 

ouvidos os representantes de cada área da disciplina envolvida, de acordo 

com as normas em vigor; 

xv. Apreciar o relatório semestral do coordenador sobre as atividades 

desenvolvidas, e após apreciação, encaminhá-lo a Direção Geral; 

xvi. Determinar o número necessário de professores para orientação de 

matrícula e solicitar ao chefe do Departamento de Ensino sua designação; 

xvii. Apresentar sugestões para soluções de possíveis problemas existentes 

entre docentes e discentes envolvidos com o curso, encaminhando-as ao 

Departamento de Ensino, para as providencias cabíveis; 

xviii. Propor à Coordenação do Curso e à Coordenação de Pesquisa e 

Extensão, normas para realização de trabalhos de conclusão de curso e 

estágio; 

xix. Deliberar em grau de recurso, sobre decisões do Presidente do Colegiado; 
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xx. Realizar anualmente, uma previsão de aquisição de materiais e 

equipamentos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos do 

Colegiado; 

xxi. Propor alterações nas matrizes curriculares do curso, junto com a 

Coordenação de Curso, Diretoria de Ensino e NDE, em consonância com a 

Pró-Reitoria de Ensino, respeitadas as diretrizes curriculares fixadas em lei; 

xxii. Manter em arquivo todas as informações de interesse do curso, inclusive 

atas de suas reuniões, a fim de zelar pelo cumprimento das exigências 

legais; 

xxiii. Zelar pela fiel execução dos dispositivos regimentais e demais 

regulamentos; 

xxiv. Compete  ao  colegiado  de  curso  definir  as  normas  e  os  instrumentos  

de 

acompanhamento e de cumprimento do Trabalho de Conclusão de Curso; 

xxv. Os discentes submeter-se-

ão a estudos de adaptação seguindo as orientações do 

Colegiado do Curso; 

xxvi. Extinção de cursos. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO, ELEIÇÃO E MANDATO 

 

Art. 3°. O colegiado do curso será constituído por: 

a) Um presidente que será o coordenador do curso;  

b) quatro representantes do corpo docente do curso, em efetivo exercício, eleitos por 

seus pares;  

c) Pelo representante eleito pelo corpo discente do curso;  

d) Um representante do corpo técnico, especialista em assuntos educacionais, 

indicado pela Diretoria de Ensino; 

§1° Na eleição de que trata o item b deste artigo, o Colegiado escolherá um 

docente para cada disciplina ou área. 

§2° O mandato do docente será de dois anos, podendo ser reconduzido por mais 

dois anos. 
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§3° O mandato do discente será de um ano, podendo ser reconduzido por mais 

um ano. Recomenda-se que o discente já tenha concluído um semestre do curso. 

§4° Os representantes mencionados no item b, c, d deste artigo, terão cada qual, 

um suplente eleito ou nomeado pelo mesmo processo e na mesma ocasião da 

escolha do titular. 

§4° Os suplentes substituirão automaticamente os titulares, aos quais 

representam, em suas faltas, impedimentos ou vacância. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO COLEGIADO 

 

Art. 4°. A presidência do Colegiado de curso será exercida  pelo(a) coordenador(a) 

do curso. 

Parágrafo Único: Na ausência ou impedimentos do coordenador de curso, a 

presidência da reuniões será exercida por um membro por ele designado. 

Art. 5°. Compete ao Presidente do Colegiado: 

i. Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto;  

ii. Representar o Colegiado junto aos órgãos do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia-IFMT;  

iii. Executar as deliberações do Colegiado; 

iv. Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo 

Colegiado; 

v. Decidir, ad referendum, em caso de urgência, sobre matéria de competência 

do Colegiado; 

vi. Verificar o cumprimento do currículo do curso e demais exigências para a 

concessão de grau acadêmico aos alunos concluinte; 

vii. Analisar e decidir sobre os pedidos de transferência e retorno; 

viii. Decidir sobre pedidos referentes à matrícula, trancamento de matrícula no 

curso, cancelamento de matrícula sem disciplinas, permanência, 

complementação pedagógica, exercícios domiciliares, expedição e 

dispensa de guia de transferência e colação de grau; XI. Promover a 

integração com os departamentos; 

ix. Analisar pauta e convocar as reuniões. 
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CAPITULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DO COLEGIADO 

 

Art. 6°. Compete a Secretaria do Colegiado: 

i. Lavrar as atas do Colegiado;  

ii. Executar os serviços de redação de documentos e correspondência;  

iii. Registrar as deliberações do Colegiado após a redação final; 

iv. Transmitir aos membros do Colegiado os avisos de convocações de reuniões; 

v. Efetuar diligências e encaminhar os pedidos de informação dirigidos à 

Coordenação; 

vi. Organizar, para aprovação do coordenador, a pauta para as reuniões do 

Colegiado; 

vii. Exercer as demais atribuições inerentes às funções: organização de 

documentos; de armários e de material de escritório, além de pedidos e 

distribuição dos mesmos. 

 

CAPÍTULO VI 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 7°. O Colegiado do Curso reunir-se-á, ordinariamente duas vezes por semestre, 

por convocação de iniciativa do seu Presidente ou atendendo ao pedido de 2/3 (um 

terço) dos seus membros. 

§ 1º. As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima 

de 48 (quarenta e oito) horas, mencionando-se a pauta.  

§ 2º. Em caso de urgência ou excepcionalidade, o prazo de convocação 

previsto no parágrafo anterior poderá ser reduzido e a indicação de pauta, omitida, 

justificando-se a medida no início da reunião..  

Art. 8°. Na falta ou impedimento do Presidente ou de seu substituto legal, 

assumirá a Presidência o membro docente do Colegiado mais antigo na docência da 

instituição ou, em igualdade de condições, o mais idoso.  

Art. 9°. O Colegiado reunir-se-á com o quórum mínimo de metade de seus 

membros.  
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Art. 10°. O comparecimento às reuniões do Colegiado é obrigatório e 

preferencial em relação a quaisquer outras atividades, exceto às referentes aos 

órgãos que lhe sejam superiores. 

Parágrafo Único. Durante a discussão de assuntos que o Colegiado 

considere de caráter sigiloso, só poderão estar presentes os membros do Colegiado. 

Art. 11°. As reuniões terão a duração máxima de (duas) horas. 

Art. 12°. As votações serão efetuadas com a presença de pelo menos metade 

dos membros do Colegiado, considerando-se aprovada a matéria que obtiver 

votação favorável da maioria dos membros; 

Parágrafo Único. No caso de empate, caberá ao Presidente do Colegiado o 

voto de desempate. 

Art. 13º. Os trabalhos de cada reunião devem, obrigatoriamente, ser 

registrados em ata. 

Parágrafo Único. Caberá à secretaria do Colegiado a lavratura das atas das 

reuniões, que serão assinadas pelo Presidente (ou seu substituto) e rubricadas, 

quando da sua aprovação, por todos os membros do Colegiado. 

As reuniões são sessões públicas, permitindo a participação de convidados para 

prestação  

As atas do colegiado após sua aprovação serão publicadas. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

 

Art. 14º. O Colegiado poderá constituir Comissões Especiais Temporárias 

para exame de assuntos específicos. 

§ 1º As Comissões de que trata o caput deste Artigo serão integradas por 

membros do Colegiado ou docentes do curso.  

§ 2º Em caso de urgência o Presidente do Colegiado poderá criar Comissões 

Especiais Temporárias ad referendum;  

§ 3º Os documentos elaborados por essas Comissões (parecer, relatório ou 

outro) serão aprovados pelo Colegiado.  

 

CAPÍTULO VIII 
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DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 15º. As modificações deste Regimento poderão ser propostas pelo 

Presidente ou por metade dos membros titulares do Colegiado, e aprovadas por no 

mínimo 2/3 (dois terços) dos Membros do Colegiado. 

Art. 16°. Os casos omissos serão resolvidos pelo próprio Colegiado, 

mediante resolução tomada por, no mínimo, dois terços dos seus membros. 

Art. 17º. Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO V – Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

 

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO, FINALIDADES E DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1. Este regulamento tem como finalidade, normatizar as atividades relacionadas 

ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), obrigatório para a integralização do do 

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFMT) Campus Primavera do 

Leste. 

 

Art. 2. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consistirá em uma atividade de 

pesquisa, que será desenvolvida ao longo do curso, por meio dos itinerários 

científicos, realizada individualmente pelo aluno e apresentada na forma de artigo 

científico que deverá explicitar o domínio do tema investigado e tratamento científico 

adequado, tendo em vista que decorre de um projeto de pesquisa. 

 

Art. 3. São objetivos do TCC: 

i. Consolidar  os  conhecimentos  construídos  ao  longo  do  curso  em  um  traba

lho  de natureza projetual, através de pesquisa básica e/ou aplicada; 

ii. Possibilitar o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos na teoria por meio

 de atividades práticas; e 

iii. Desenvolver  a  capacidade  de  síntese  das  vivências  do  aprendizado  adquir

idas  no processo formativo. 

 

Art. 4. Compete  ao  colegiado  de  curso  definir  as  normas  e  os  instrumentos  de 

acompanhamento e de cumprimento do TCC. 

Parágrafo único: As normas de que trata o caput deste artigo deverão contemplar: 

i. Modalidade e objetivos específicos; 

ii. Normas para elaboração e apresentação do trabalho de conclusão de 

curso; 

iii. Forma de orientação; 

iv. Distribuição de orientandos por orientador; 
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v. Atribuições de orientadores e orientandos; e 

vi. Procedimentos e critérios de avaliação. 

 

Art. 5. Os  trabalhos de conclusão de curso deverão ser disponibilizados em meio 

eletrônico, acessível via web. 

Art. 6. O TCC constitui-se em trabalho de pesquisa, podendo abranger resultados de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, relacionados ao do Curso Superior de 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

Art. 7. O TCC será elaborado individualmente pelo aluno, sob supervisão do 

professor orientador, em consonância com as normas vigentes no IFMT; 

 

CAPÍTULO II 

 DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO E DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 9. A estrutura organizacional do TCC será composta por: 

i. Colegiado de Curso; 

ii. Coordenadoria de TCC; 

iii. Coordenação de TCC; 

iv. Professor orientador; 

v. Aluno. 

 

Art. 10. São atribuições do Colegiado de Curso 

i. Avaliar e solucionar as situações de dificuldade na relação professor 

orientador/aluno que indicarem necessidade de alteração no processo de 

orientação; 

ii. Aprovar a lista com o nome de professores-orientadores, o número de alunos 

por professor-orientador e as áreas de atuação às quais estão vinculados; 

iii. Aprovar os membros que irão compor as bancas examinadoras para a 

avaliação do TCC; 

iv. Acompanhar o cumprimento deste regulamento e propor alterações quando 

necessário. 

Art. 11. São atribuições do Coordenador do TCC  
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i. Aprovar a elaboração e a divulgação do cronograma para o desenvolvimento 

do TCC; 

ii. Estipular prazos para a entrega final do TCC; 

iii. Estipular prazos para a entrega final do TCC; 

iv. Elaboração e a divulgação do cronograma para o desenvolvimento do TCC; 

v. Elaboração e a divulgação do cronograma para as bancas do TCC; 

vi.  Acompanhar o cumprimento deste regulamento e propor alterações quando 

necessário. 

Art. 12. São atribuições da Coordenadoria do Curso: 

i. Divulgar em edital interno a lista com o nome dos professores-orientadores, o 

número de alunos por professor-orientador e as áreas de atuação às quais 

estão vinculados, após aprovação do colegiado do Curso; 

ii. Elaborar e divulgar o cronograma para o desenvolvimento do TCC; 

iii. Encaminhar ao colegiado do curso as situações de dificuldade na relação 

professor-orientador/aluno, que indicarem alterações no processo de 

orientação; 

iv. Publicar previamente em edital interno a data da defesa do TCC; 

v. Dirimir dúvidas referentes à interpretação deste Regulamento; 

vi. Encaminhar o TCC aos membros da banca examinadora; 

vii. Encaminhar a versão final do TCC aprovado pela banca à biblioteca, até o 

final do período letivo; 

viii. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

Art. 13. São atribuições do professor-orientador: 

i. Avaliar a viabilidade de execução da proposta de trabalho TCC, ponderando 

sobre a relevância do tema e as condições para operacionalização do mesmo; 

ii. Assinar o termo de aceite de orientação de cada TCC; 

iii. Planejar, em conjunto com o aluno encontros sistemáticos para o 

acompanhamento do TCC; 

iv. Orientar e avaliar o desenvolvimento do TCC no que se refere ao conteúdo; 

v. Indicação de fontes bibliográficas, documentais, elementos relativos a normas 

técnicas de apresentação e redação do texto e outros instrumentos de coleta 

de dados; 
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vi. Informar a coordenadoria do curso toda e qualquer irregularidade durante a 

execução das atividades, com o propósito de preservar a eficiência do TCC; 

vii. Estimular o aluno a participar e apresentar os resultados de seu TCC em 

eventos teórico-científicos, bem como publicá-lo em revistas especializadas; 

viii. Indicar e submeter à aprovação do colegiado do Curso, os membros que irão 

compor a banca examinadora para a avaliação do TCC; 

ix. Apresentar este Regulamento ao aluno, exigindo do mesmo o seu fiel 

cumprimento; 

x. Presidir a banca examinadora; 

xi. Cumprir este Regulamento. 

Parágrafo único. As situações de dificuldade na relação professor-orientador/aluno, 

que indicarem necessidade de alterações no processo de orientação, deverão ser 

comunicadas por escrito, pelo aluno ou pelo professor-orientador à Coordenadoria 

do Curso, para avaliação e solução junto ao Colegiado do Curso. 

Art.14. São atribuições do aluno: 

i. Escolher o tema de pesquisa e apresentar a proposta de trabalho do TCC ao 

professor-orientador para a sua apreciação a aprovação até o final do 9º 

semestre do curso na disciplina “Projeto de Curso”, que visa a construção do 

pré-projeto de TCC; 

ii. Desenvolver o TCC, em todas as etapas; 

iii. Redigir as versões e o texto final do TCC, seguindo as orientações e normas 

estabelecidas; 

iv. Apresentar os resultados parciais de sua produção e eventuais revisões 

quando solicitadas pelo professor-orientador; 

v. Submeter a versão final do TCC para análise do professor orientador, de 

acordo com os prazos estabelecidos pelo colegiado do Curso; 

vi. Apresentar o TCC em dia e hora determinados pelo colegiado do Curso, oral e 

publicamente, perante banca examinadora, para avaliação; 

vii. Cumprir os prazos determinados neste Regulamento. 

 

Art. 15. O TCC deverá ser orientado por um professor lotado no curso ou, quando 

aprovado pelo colegiado, por um professor de áreas afins, efetivo ou cedido, do 

IFMT. 
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Art. 16. A orientação do TCC deve abranger as seguintes etapas: 

i. Discussão e escolha do tema; 

ii. Elaboração da projeto; 

iii. Acompanhamento e desenvolvimento das atividades relacionadas ao TCC; 

iv. Acompanhamento da defesa pública; 

Art. 17. O projeto deverá ser desenvolvido e ser entregue ao professor orientador 

até o final do 5º semestre, constando: tema, problema, objetivos, justificativa, 

metodologia, cronograma de execução e bibliografia e projeto de software. 

 

CAPÍTULO III 

DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO TCC 

 

Art. 18. O TCC começará a ser desenvolvido obrigatoriamente a partir da 5°(quinto) 

semestre, na disciplina de “Trabalho de Conclusão de Curso I”, que terá a finalidade 

de organizar e sistematizar o projeto de software no 6°(sexto) semestre na disciplina 

“Trabalho de Conclusão de Curso II” onde será escrito o artigo científico e 

implementado o projeto. 

Art.19. No semestre que acontece a disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso I” 

deverá ser divulgado, em edital interno pela Coordenadoria do Curso, a lista dos 

professores-orientadores, o número de vagas por professor-orientador e as áreas de 

atuação ás quais estão vinculados, após a aprovação do Colegiado do Curso. 

§ 1º  Ao término da disciplina de  Trabalho de Conclusão de Curso I  o aluno deverá 

estar com o orientador definido. 

Parágrafo único. A disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I será pré-

requisito para a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II do 6º semestre; 

Art. 15. Ao término do 6º semestre o aluno será submetido a uma banca para a 

defesa de artigo científico. 

Art. 15. A apresentação desse Regulamento aos acadêmicos e a relação dos 

professores orientadores do curso será feita na disciplina “Trabalho de Conclusão de 

Curso I”. 

 

Art. 18. O TCC terá a estrutura de um artigo científico; 

§ 1º O artigo científico será estruturado conforme normas da ABNT. 
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Art. 19. O aluno deverá cumprir os seguintes prazos: 

i. Entregar a carta de aceite do professor-orientador na Coordenadoria de TCC 

até o inicio o término da disciplina de “Trabalho de Conclusão de Curso I” 

do 5° semestre do curso; 

ii. Entregar o Trabalho de Curso na Coordenadoria do Curso em 3 (três) vias, 

até 30 (trinta) dias antes do término do período letivo em vigência; 

iii. Defender o TCC no prazo estipulado pelo Colegiado do Curso perante as 

bancas examinadoras; 

iv. Após avaliação pela banca examinadora entregar a versão final do TCC com 

as devidas correções, se necessárias, na Coordenadoria do Curso, em 2 

(duas) vias, sendo uma impressa e outra digitalizada até o término do 

período letivo, previsto no calendário acadêmico. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS BANCAS EXAMINADORAS 

 

Art. 20. A banca examinadora será composta pelo professor-orientador, que será o 

presidente, e mais 2 (dois) membros, indicados pelo professor-orientador com 

aprovação do Colegiado do Curso. 

§1º. Cada membro da banca examinadora receberá da Coordenadoria do Curso 

uma das vias do  TCC, quando for o caso, para análise com até 15 dias de 

antecedência da data da defesa. 

§2º. Pelo menos um componente da banca examinadora deverá ter formação na 

área da Computação. 

§3º. A duração da defesa terá o tempo máximo de 50 minutos, sendo 20 minutos 

para exposição do aluno e 30 minutos para cada membro da banca examinadora. 

 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 21. A avaliação do TCC caberá à banca examinadora que emitirá parecer 

Aprovado, Aprovado com correções ou Reprovado. 

§ 1º . A avaliação se dará com nota de 0(zero) a 10(dez) e considerado aprovado o 



181 
 

Aprovado no CONSUP pela Resolução Nº 082, de 28 de Setembro de 2017. 
 

 

aluno que obtiver nota igual ou superior a 6.0(seis) pontos. 

 

Art. 22. A avaliação do TCC abrangerá; 

i. Conteúdo do trabalho escrito: qualidade e consistência do conteúdo, 

fundamentação teórica, procedimentos utilizados e alcance dos objetivos 

propostos, coesão e coerência das ideias apresentadas; 

ii. Apresentação oral: exposição das ideias essenciais, capacidade de síntese, 

domínio e clareza na exposição, capacidade argumentativa. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

Art. 24. Quando da entrega das cópias do TCC para defesa na Coordenadoria do 

Curso, o aluno deverá entregar o termo de compromisso assinado pelo aluno e pelo 

orientador com a inclusão do nome de ambos, em caso de publicação. 

Art. 25. Em caso de plágio detectado pelo professor-orientador ou por algum 

membro da banca, o aluno será reprovado na defesa de seu Projeto de Curso e/ou 

Trabalho de Curso e responderá as sanções administrativas previstas pelo IFMT. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 26. Compete à Coordenadoria do Curso dirimir dúvidas referentes à 

interpretação deste Regulamento. 

Art. 27. Os casos omissos e o não cumprimento das normas desse regulamento e 

seus eventuais desdobramentos administrativos e pedagógicos serão avaliados pela 

Coordenação do Curso, Coordenação de TCC e Colegiado do curso com anuência 

do Departamento de Ensino. 

 

 

 

  


