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1. Dados da Instituição  

Nome:  Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba 

Unidade de Ensino Descentralizada de Cajazeiras  

Endereço:  

End.:  Rua José Antônio da Silva, 300, Jardim Oásis 

Cidade:  Cajazeiras UF: PB CEP: 58900-000 

Fone:  +55 (83) 3531-4560 Fax:  +55 (83) 3531-4560 R-214 

e-Mail:  uned@cefetpb.edu.br 

Diretor Geral:  

Nome:  João Batista de Oliveira Silva 

End.:  Av Primeiro de Maio, 720, Jaguaribe 

Cidade:  João Pessoa UF: PB CEP: 58015-430 

Fone:  +55 (83) 3241-4307 Fax:  +55 (83) 3241-3584 

e-Mail:  silvajbo@cefetpb.edu.br 

Diretor da UnED:  

Nome:  Roscellino Bezerra de Melo Filho 

End.:  Rua José Antônio da Silva, 300, Jardim Oásis 

Cidade:  Cajazeiras UF: PB CEP: 58900-000 

Fone:  +55 (83) 3531-4560 R240 Fax:  +55 (83) 3531-4560 R-214 

e-Mail:  uned@cefetpb.edu.br 

Chefe do Departamento de Ensino:  

Nome:  Valnyr Vasconcelos Lira 

End.:  Rua José Antônio da Silva, 300, Jardim Oásis 

Cidade:  Cajazeiras UF: PB CEP: 58900-000 

Fone:  +55 (83) 3531-4560 R213 Fax:  +55 (83) 3531-4560 R-214 

e-Mail:  valnyr@cefetpb.edu.br 

Diretor de Ensino:  

Nome:  Raimundo Nonato de Oliveira Furtado 

End.:  Av Primeiro de Maio, 720, Jaguaribe 

Cidade:  João Pessoa UF: PB CEP: 58015-430 

Fone:  +55 (83) 3208-3033 Fax:  +55 (83) 3208-3079 

e-Mail:  ntrmnd@gmail.com 
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2. Histórico e Desenvolvimento da Uned Cajazeiras  

A Unidade de Ensino Descentralizada de Cajazeiras é uma instituição de ensino 

vinculada ao CEFET-PB. Foi inaugurada no dia 04 de dezembro de 1994, iniciando seu 

primeiro ano letivo em 27 de março de 1995, recebendo 200 alunos, dos quais 120 

matriculados no Curso de Eletromecânica e 80, no Curso de Agrimensura, todos 

admitidos através de teste de seleção. 

A implantação de uma Uned, no município de Cajazeiras, foi definida levando-se em 

consideração os seguintes parâmetros norteadores: 

� O município está inserido numa área essencialmente agrícola, com perspectivas 

para desenvolvimento industrial, comercial e na área de serviços, necessitando de 

técnicos de nível médio, a fim de assegurar o aproveitamento de suas 

potencialidades agroindustriais; 

� Ser um dos municípios mais desenvolvidos do Alto Sertão paraibano; 

� Sua posição limítrofe com municípios do Ceará; 

� Sua proximidade com municípios dos Estados: Rio Grande do Norte e 

Pernambuco; 

� Ter um índice significativo de jovens que necessitam de uma profissionalização em 

nível de Ensino Médio, como forma de evitar o êxodo para os grandes centros 

urbanos do litoral. 

Com a Reforma do Ensino Técnico, instituída pela Portaria nº. 646/97 - MEC de 

14/05/97 e com a implantação do Decreto 2.208/97, que separou o ensino médio do 

ensino técnico a UNED passou a partir do ano de 1999, a oferecer o Curso Médio (antigo 

2º grau) e Cursos Pós - Médio de Agrimensura e Eletromecânica.  

Em 2001, de acordo o Decreto 2.208/97, foram criados os Cursos Técnico 

Subseqüentes com estrutura modular em Eletromecânica, Edificações e informática. Em 

2002 foi extinto o Curso Pós Médio em Agrimensura. Em 2006.2 foi extinto o Curso 

Técnico Subseqüente de Informática. Também em 2006 o Ensino Médio propedêutico foi 

extinto estando na fase de conclusão das últimas turmas.No ano de 2007 foram criados 

os Cursos Técnico Integrados em Eletromecânica e Edificações e posteriormente no ano 

de 2008 foi criado o Curso Técnico integrado de Informática.  
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Atualmente são oferecidos os Cursos Técnicos Subseqüentes de Edificações e 

Eletromecânica, o Ensino Técnico Integrado de Eletromecânica, Edificações e 

Informática, os Cursos Superiores de Tecnologia em Automação Industrial e Analise e 

Desenvolvimento de Sistemas e o Proeja.  
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3. Justificativa  

A automação industrial é um conjunto de processos e sistemas que permite que 

máquinas trabalhem sem ou com a menor necessidade possível de um operador humano. 

A automação industrial diminui o custo de produtos, pelo aumento da eficiência dos 

processos de produção, aumenta a velocidade de produção e a precisão ou qualidade 

dos produtos fabricados. 

Na indústria, a presença de sistemas automatizados é ainda mais intensa e tem 

crescido muito nos últimos anos. Os sistemas automatizados estão presentes em todos 

os setores de uma empresa e ajudam a projetar, fabricar e controlar a qualidade de 

produtos dos mais diversos tipos, possibilitando uma produção muito eficiente, segura e 

com custos baixos. 

As empresas procuram organizar a produção e o trabalho de tal forma que uma 

planta industrial seja capaz de produzir uma gama cada vez maior de produtos numa 

mesma linha de produção e ter capacidade de enfrentar as oscilações do mercado. 

Assim a introdução das inovações tecnológicas (CNC´s, CLP´s, robôs, CAD/CAM, 

terminais de computadores etc.) é acompanhada e subordinada à implementação de 

novas formas de organização da produção e do trabalho (células ou ilhas de produção, 

grupos de trabalho participativos e polivalentes etc.) e inúmeros programas de controle e 

desenvolvimento da qualidade (TQC, Kaizen, CEPs etc.). 

Neste contexto em que as empresas nacionais precisam se modernizar 

continuamente para sobreviver à grande competição internacional, a automatização de 

processos é uma etapa absolutamente necessária para que o nosso parque industrial 

cresça, gere empregos e recursos para o Brasil.  

Diante dessa realidade, existe um grande mercado de trabalho para profissionais 

que possam: projetar, instalar, programar, operar e dar manutenção em sistemas 

automatizados. Como os sistemas automatizados são compostos por complexos sistemas 

mecânicos, eletro-eletrônicos e computacionais que trabalham de forma integrada, são 

necessários profissionais com um alto nível de especialização que dominem 

profundamente tecnologias dessas diferentes áreas. Atualmente verifica-se uma grande 

carência de profissionais com esse perfil no mundo do trabalho.  
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Considerando está demanda e preocupada em formar profissionais cada vez mais 

alinhados com este nicho de mão de obra existente no mundo do trabalho e atendendo a 

solicitações tanto de alunos como de professores, foi promovida uma reformulação na 

estrutura curricular do Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial, como por 

exemplo: a reconstrução das ementas para eliminar sombreamentos com outras 

disciplinas, introdução de mais uma disciplina na grade curricular correspondente a 

Álgebra Linear e o aumento da carga horária das disciplinas de Calculo e Equações 

Diferenciais, a exclusão da disciplina de Desenho Técnico, pelo fato de hoje em dia os 

projetos serem desenvolvidos em softwares aplicativos em CAD e a modificação de 

Desenho Assistido por Computador para Desenho Aplicado à Automação, considerando 

que a modificação na ementa da disciplina vem a favorecer o aluno porque especifica o 

desenho de projetos ligados á área de automação. Além disso, considerando-se que os 

laboratórios comportam no máximo 20 alunos e a dificuldade em se dividir turma devido 

ao exíguo número de professores é que está se colocado em prática uma nova forma de 

entrada dos alunos no curso. Ao Invés da entrada anual de 30 alunos, esta se entrando 

com  40 alunos  divididos em duas turmas de 20, uma em cada semestre. Outra mudança 

foi no sentido de que o curso ao invés de ser vespertino, seja diurno o que vai facilitar a 

distribuição de alunos reprovados, ou seja, o aluno reprovado poderá cursar a disciplina 

em outro turno. Por fim foi realizada uma mudança na formatação do documento 

acrescentando-se informações importantes que não constavam no plano de curso anterior 

como, por exemplo, o sumário, objetivos entre outros. 
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

O curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial tem por objetivo geral 

proporcionar aos alunos a construção de competências profissionais que lhes habilitem a 

operar, instalar, manter e administrar as diversas áreas automatizadas na indústria. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

� Possibilitar que os alunos possam apreender o conhecimento dos fundamentos, 

materiais, sistemas e processos característicos da manutenção industrial; 

� Capacitar os alunos para propor intervenções nos processos de fabricação; 

� Capacitar os alunos para utilizar os conhecimentos, os recursos e as técnicas da 

área para a gestão de processos produtivos; 

� Participar no desenvolvimento de produtos definindo processos de fabricação e 

controle de máquinas e equipamentos; 

� Receber, montar, testar e acompanhar a instalação de máquinas e equipamentos 

em geral, através do estudo das especificações técnicas, observação das normas 

técnicas e de segurança; 

� Ter condições de identificar nichos de mercado, utilizando seu espírito 

empreendedor; 

� Capacitar os alunos a empregar os recursos tecnológicos na execução de projetos 

de sistemas automáticos de controle, combinando a fundamentação teórica com as 

aplicações práticas, utilizando equipamentos industriais, plantas industriais modelo 

e softwares de simulação; 

� Promover atitude pro - ativa que viabilize o trabalho em equipe, melhorando as 

relações interpessoais no ambiente de trabalho. 
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5. Requisitos e Formas de Acesso 

 

O acesso ao Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial será realizado 

anualmente através de processo seletivo de caráter classificatório (vestibular), para 

ingresso no primeiro e segundo período e/ou por transferência para alunos de outras 

instituições de ensino superior e como graduado conforme critérios estabelecidosno 

Regulamento dos Cursos Superiores de Tecnologia oferecidos pelo CEFET-PB . Os 

processos seletivos serão oferecidos a candidatos que tenham certificado de conclusão 

do ensino médio ou de curso que resulte em certificação equivalente. 

 

5.1 Organograma dos Requisitos e Formas de Acesso 

 

 

VESTIBULAR 
 

↕ 
 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA  
EM  

.AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

 
 

        ↕          ↕ 
 

TRANSFERÊNCIA            ENTRADA COMO GRADUADO 
    
Alunos de outras 
Instituições  de  ensino  Alunos que já concluíram 

alguma graduação 
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6. Perfil Profissional de Conclusão do Curso 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial da UNED Cajazeiras tem 

por finalidade a formação de profissionais de nível superior, capazes de atuar em 

qualquer indústria ou instituição de pesquisa, independente de sua localização geográfica 

e mercado. O Tecnólogo formado no Curso Superior de Tecnologia em Automação 

Industrial oferecido pelo CEFET-PB-UNED–CAJAZEIRAS terá uma base científica e 

tecnológica que o habilitará para atuar a partir dos seguintes fundamentos gerais que 

caracterizam o seu perfil profissional de conclusão: 

 

� Elaborar, desenvolver e gerenciar projetos de sistemas de automação industrial; 

� Atuar na manutenção contínua dos sistemas de automação industrial de forma a 

possibilitar sua adequação às necessidades do mundo do trabalho;  

� Analisar, avaliar e propor soluções para problemas nos sistemas de automação 

industrial; 

� Acompanhar sistematicamente as mudanças da tecnologia, buscando selecionar e 

utilizar de forma apropriada e competente, as ferramentas e técnicas necessárias 

ao desenvolvimento de sistemas de automação industrial; 

� Buscar um bom trabalho em equipe de forma a minimizar conflitos interpessoais; 

� Desenvolver uma percepção crítica em relação à realidade em que está atuando, 

reconhecendo suas possibilidades e limitações; 

� Expressar suas idéias através de uma linguagem clara e precisa; 

� Demonstrar atitude de curiosidade e de investigação frente aos desafios do mundo 

contemporâneo, especificamente aos relacionados ao sistema de automação 

industrial; 

� Aplicar normas básicas de qualidade e segurança; 

� Coordenar equipes de manutenção e instalação de sistemas automatizados. 
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7. Área de Atuação do Tecnólogo em Automação Indust rial 

 

O Tecnólogo de Automação Industrial poderá atuar em: 

 

� Empresas públicas, privadas e prestadoras de serviço na área de automação 

industrial que produzem e/ou utilizam materiais, dispositivos, instrumentos, 

equipamentos, programas e sistemas dedicados à automação de indústrias; 

� Indústrias de manufaturados; 

� Empresas de consultoria, assessoria e assistência técnica em automação. 

Além disso, o Tecnólogo em Automação Industrial poderá auxiliar em: 

� Administração de recursos humanos com técnicas de motivação, de trabalho em 

grupo e levantamento das necessidades de aprimoramento de pessoal; 

� Planejamento de um empreendimento, na política de qualidade, nos padrões da 

qualidade da produção e gerenciamento do processo produtivo.  
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8. Organização Curricular  

O Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial observa as determinações 

legais presentes na LDB de nº 9.394/96, no Decreto nº 5154/04, Parecer CNE/CES nº 

436/2001 e Resolução CNE/CP nº 03/2002 que instituem as Diretrizes Curriculares gerais 

para a organização e o funcionamento dos Cursos Superiores de Tecnologia. O Curso 

está organizado sob o regime seriado semestral, divididos em seis períodos letivos, 

integralizados por disciplinas, Práticas Pedagógicas, trabalhos de conclusão do curso 

(TCC), prática profissional e estágio curricular. A concepção e organização do Curso 

Superior de Tecnologia em Automação Industrial oferecido pelo CEFET-PB-UNED - 

CAJAZEIRAS está fundamentada nas distintas áreas profissionais definidas em legislação 

pelo Ministério da Educação e nos princípios filosóficos e pedagógicos que embasam o 

Plano de Desenvolvimento Institucional do CEFET-PB (PDI). 

 De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional do CEFET-PB, os cursos 

de tecnologia oferecidos na Uned Cajazeiras, têm como 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 educação continuada.  

No que diz respeito à extensão, também em sintonia com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional do CEFET-PB, a UNED Cajazeiras tem como compromisso 

prestar serviços de consultoria, assistência técnica e tecnológica ao setor produtivo e à 

comunidade em geral, assim como oferecer educação continuada, proporcionando 

atualização e aperfeiçoamento de profissionais na área tecnológica, em sintonia com o 

mundo do trabalho. 

 

8.1 Matriz Curricular  

De acordo com este Plano de Curso, o Curso Superior de Tecnologia em 

Automação Industrial está organizado em regime semestral, com seis semestres letivos, 

com uma carga-horária total de  2.946 horas, sendo  2.546 horas destinadas às 

disciplinas e 400 horas ao estágio (opcional), com prazo máximo para conclusão de nove 

semestres. O curso é diurno com entrada anual de 40 alunos (20 no primeiro período e 20 

no segundo período) e tem regime de matricula por disciplina. 
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      CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA       

      UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA DE CAJAZEIRAS       
      DEPARTAMENTO DE ENSINO       

 FLUXOGRAMA DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AUTOM AÇÃO INDUSTRIAL   
                                         
  1º Semestre       2º Semestre       3º Semestre       4º Semestre       5º Semestre       6º Semestre   
                       

11 Cálculo      21 Equações 11  31 Máquinas     41 Instalações 31   51 Controladores     61 Redes 51 
  Diferencial                      Elétricas                   

100 e Integral     100 Diferenciais    83 Elétricas     83 Industriais     100 Industriais     67 Industriais   
                                    

12 Introdução     22   11   32 Teoria 21   42 Eletrônica 35   52 Gestão     62 Sistema 51 
  a       Física 17     de         36     da       Integrado de 53 

17 Automação     83       83 Controle     67 Industrial     67 Produção     100 Manufatura   
                        

13 Português    23 Circuitos 11  33 Sistemas    43 Lab. 35  53 Automação de 15  63 Manutenção   
                       Eletrônica 36    Processos de 37        

33 Instrumental     100 Elétricos     50 Digitais    33 Industrial 42   83 Usinagem     83 Industrial   
                        

14 Algoritmos     24 Lab. 11   34 Lab.    44 Mecânica 22   54 Máquinas     64     
  e Técnicas      Circuitos      Sistemas                    Empreendedorismo   

100 de Programação     33 Elétricos 23   33 Digitais 33  50 Aplicada     83 Térmicas     50     
                       

15       25       35   23  45   33   55 Higiene e     65 Tecnologia   
  Metrologia      Materiais      Eletrônica 24    Microcontroladores 34    Segurança no          

33       67      100      83       50 Trabalho     33 Ambiental   
                         

16 Desenho    26 Inglês    36 Lab. 23  46 Pneumática    56 Metodologia    66 Trabalho 56 
  Aplicado a              Eletrônica 24    e      da Pesquisa      de Conclusão   

83 Automação    33 Instrumental    33   35  100 Hidráulica    33 Científica    100 de Curso   
                       

17 Algebra        37 Tecnologia 25          X Estágio   
  Linear                              

67 Aplicada        50 Mecânica            400 Curricular   
                       
 CH Semestral    CH Semestral    CH Semestral    CH Semestral    CH Semestral    CH Semestral  
 433    416    432    416    416    433  
                       
               C: có-requisitos          

        N Nome P  N: número da disciplina   Carga horária na instituição: 2546  

          da P  P: pré-requisitos    Carga horária no estágio:  400  

        CH Disciplina C  CH: carga horária total    Carga horária total:   2.946  
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8.2 Práticas Pedagógicas 

 

A estrutura curricular do Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial, 

conduz a um fazer pedagógico que inclui atividades como: seminários, visitas técnicas, 

práticas laboratoriais, simulação com softwares educativos, desenvolvimento de projetos, 

trabalhos individuais e em grupo, resolução de listas de exercícios, entrevistas, relatórios 

de aulas práticas e de visitas, trabalhos práticos e teóricos e pesquisas de iniciação 

científica. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso  

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui-se em um momento de 

potencializarão e sistematização de habilidades e conhecimentos adquiridos ao longo da 

graduação na forma de pesquisa acadêmico-científica. Trata-se de uma experiência 

fundamental na formação do Tecnólogo em Automação Industrial, uma vez que lhe 

proporciona a oportunidade de resolver de forma rigorosa e criativa problemas teóricos e 

práticos referentes aos processos automatizados. 

Como trabalho que se submete aos padrões da produção científica, o TCC deve 

respeitar seus parâmetros. Assim, ele envolve três etapas: a de formulação de um projeto, 

sua execução na forma de uma investigação e a apresentação de seus resultados de 

maneira a ser julgada pela própria comunidade científica. Estas três etapas conjugadas e 

sujeitas ao crivo da lógica de procedimento da ciência asseguram ao TCC um caráter 

diferente dos trabalhos normalmente desenvolvidos pelos estudantes em suas respectivas 

disciplinas. O TCC é, portanto, um trabalho de síntese que articula o conhecimento global 

do aluno no interior de sua área de formação. Como tal, o TCC deve ser concebido e 

executado como uma atividade científica, não como forma de avaliação de seu 

desempenho no domínio e/ou avaliação de um conteúdo disciplinar específico. É nesse 

sentido que o TCC deve possuir um caráter monográfico que respeita a área de estudos à 

qual se encontra vinculado. Vale dizer que deve estruturar-se em torno de um objeto 

construído e delimitado a partir de um problema relativo à área de automação industrial. 

Tomando como base o caráter de iniciação científica subjacente à monografia, o 

TCC compreende, em sua primeira etapa, a elaboração de um projeto de trabalho. Como 

critérios básicos para esta fase, o projeto terá que atender a quatro requisitos: a escolha 

do tema, sua definição, delimitação e problematizarão.  
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Junto a este processo somar-se-iam os métodos e técnicas a serem utilizados, bem 

como o estabelecimento de etapas de trabalho expressos na forma de um cronograma. A 

segunda etapa, a execução, corresponde à realização do projeto propriamente dito. É 

imprescindível que o aluno, no decorrer desta etapa, aplique os conhecimentos científicos 

de sua área de conhecimento, bem como efetue as atividades dentro de parâmetros 

mínimos de cientificidade. Para cumprimento desta etapa o aluno deve valer-se de 

métodos e técnicas universalmente aceitas pela comunidade cientifica que incluem 

pertinência, consistência, manipulação de variáveis e de hipóteses, mensuração de dados 

primários e/ou secundários de acordo com padrões de representatividade e generalização 

compatíveis com seu tema, seu problema/hipótese de trabalho e sua área de 

conhecimento ou de exercício profissional. Finalmente, como toda investigação que 

possui caráter científico, o TCC deve ser submetido ao crivo da crítica da comunidade. De 

fato, para lograr sua aprovação final, terá que ser levado à apreciação de uma banca de 

avaliadores composta por quatro profissionais: o orientador e um professor escolhido de 

acordo com sua habilitação técnica em relação ao tema de investigação, um pedagogo da 

Área Tecnológica e um professor da disciplina Metodologia da Pesquisa Científica. A 

banca de exame final é um mecanismo que possibilita a avaliação da monografia sob a 

ótica de diferentes perspectivas. Nesse sentido, a banca deverá avaliar a consistência 

lógica da investigação, a coerência entre problema de investigação, hipóteses e nível de 

demonstração ou de validade argumentativa na correlação entre pressupostos, 

postulados e corroboração empírica. A intenção de submeter o TCC à discussão pública e 

dos pares articula-se em torno de dois propósitos: sua submissão à crítica racional e 

averiguação de sua capacidade de refutação. Sujeito à crítica, na multiplicidade de 

perspectivas representadas pelos avaliadores, o trabalho de conclusão de curso estará 

cumprindo estes dois propósitos e atendendo, integralmente, a seu papel de atividade de 

iniciação científica. 

Do ponto de vista do aluno, a defesa diante de uma banca examinadora significa a 

possibilidade de testar sua competência discursiva, de exercitar sua capacidade 

argumentativa e de defender sua perspectiva frente a outras diferentes ou concorrentes. 

Ao mesmo tempo, permitir-lhe-á esclarecer elementos de seu trabalho que possam ter 

ficado obscuros ou frágeis do ponto de vista de sua consistência ou pertinência científica.  
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Neste sentido, a defesa da monografia exercitará a capacidade lógico-dedutiva, de 

análise e de síntese do aluno, sua fluência em termos de expressão e defesa de suas 

idéias, bem como sua capacidade de resposta diante de argumentos distintos daqueles 

que desenvolveu. A necessidade de defesa diante de uma banca justifica-se, então, como 

inerente ao próprio caráter de iniciação científica do TCC. 

 

8.3 Prática Profissional  

 

A prática profissional objetiva a integração teoria-prática com base no princípio da 

interdisciplinaridade. Deve constituir-se em um espaço de complementação, ampliação e 

aplicação dos conhecimentos (re) construídos durante o curso, tendo em vista a 

intervenção no mundo do trabalho e na realidade social de forma a contribuir para a 

solução dos problemas detectados. A prática profissional deverá ser desenvolvida no 

decorrer do curso por meio de projetos, estudos de caso, pesquisa individuais e/ou em 

grupo, prestação de serviços, desenvolvimento de instrumentos, equipamentos, estágio 

curricular, entre outras atividades em que o aluno possa relacionar teoria e prática.  

 

8.4  Estágio Curricular em Empresas e Instituições  

 

O estágio supervisionado desenvolvido em empresas e instituições é de poderá ser 

iniciada a partir do quinto período, atendendo a todas as exigências com caráter optativo 

constantes na legislação de estágio, ou seja, o cumprimento da carga horária, a 

elaboração e entrega do relatório, entre outros aspectos relativos ao estágio. As 

atividades programadas para o estágio curricular deverão desenvolver-se de forma 

contínua, e serão acompanhadas por um professor que tenha afinidade com a área de 

atuação no estágio. O processo de planejamento, acompanhamento e avaliação do 

estágio se dará através dos seguintes mecanismos: a) plano de estágio; b) cronograma 

de reuniões do aluno com o professor orientador; c) visitas à Empresa pelo Professor 

Orientador, sempre que necessário; d) relatório de estágio elaborado pelo aluno. Após a 

conclusão do estágio, o aluno terá um prazo máximo de noventa dias para apresentar o 

relatório ao professor orientador que o avaliará conforme previsto no Regulamento dos 

Cursos Superiores de Tecnologia oferecidos pelo CEFET-PB. Vencida essa etapa o 

relatório fará parte do acervo bibliográfico da Instituição. 
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9.Critérios de Aproveitamento de Estudos e Certific ação de 

Conhecimentos  

 

De acordo com as Normas Didáticas para o Ensino Superior do CEFET-PB, será 

assegurado o direito ao aproveitamento de estudos realizados ao discente que: for 

classificado em novo Concurso Vestibular, que tenha efetuado reopção de curso, que 

tenha sido transferido; que queira ingressar como graduado e para os alunos que 

desejem cursar concomitantemente outro curso de graduação em outra Instituição, 

devidamente reconhecida. O aproveitamento de estudos dar-se-á a partir do requerimento 

do discente à Coordenação do Curso com a apresentação do plano de ensino e histórico 

escolar da respectiva disciplina, devidamente carimbados e assinados pela instituição. O 

aproveitamento dar-se-á mediante a compatibilidade de carga horária e de conteúdo 

programático. Havendo compatibilidade de até 90 % de conteúdo programático de carga 

horária poderão ser exigidas atividades escolares para efeito de complementação. Será 

considerado o período máximo de cinco anos após a conclusão da (a ) disciplina(s) 

cursada, para efeito de aproveitamento. Não se aplica a exigência de cinco anos, para 

aproveitamento de estudos realizados no curso de graduação do qual o aluno se 

transferiu para o CEFET-PB. Não se aplica a exigência de cinco anos, para 

aproveitamento de estudos específicos da habilitação na qual o aluno já é Diplomado. O 

parecer referente ao aproveitamento de estudos será emitido pelo Colegiado de Curso. 

Será assegurada a possibilidade de aceleração de estudos, mediante comprovação 

de conhecimentos, para os discentes dos cursos de graduação do CEFET-PB realizada 

com o objetivo de: minimizar a repetição de aprendizagens; formalizar o aproveitamento 

de conhecimentos adquiridos na educação profissional, inclusive no trabalho, os quais 

segundo a LDB (art. 41) poderão ser objetos de avaliação e reconhecimentos para 

prosseguimento ou conclusão de estudos; abreviar o tempo de integralização do currículo, 

obtendo dispensa de disciplinas que compõem o currículo do curso realizado, (art. 47, § 

2º da LDB). O candidato à aceleração de estudos poderá formalizar seu pedido, somente 

uma vez por disciplina, ao Colegiado de Curso, nos períodos indicados no calendário 

escolar 
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Para operacionalização administrativa, o pedido de reconhecimento e certificação 

para prosseguimento ou conclusão de estudos, coexistirá dois procedimentos: 

a) Somente os discentes de semestres iniciais ou em implantação poderão apresentar 

requerimento ao Colegiado do Curso, via protocolo, no período de matrícula e a  

avaliação será feita em período indicado no calendário escolar. 

b) Os discentes cursando a partir do segundo semestre, poderão apresentar 

requerimento ao Colegiado de Curso, em período definido no calendário escolar, 

apenas nas disciplinas/componentes curriculares que serão oferecidas no 

semestre seguinte.  

No protocolo deverá constar justificativa e/ou documentos comprobatórios de 

formação ou experiências anteriores em instituições de ensino ou em outras atividades, 

confirmando a alegação por parte do aluno do domínio dos conhecimentos/competências 

pertinentes à disciplina. O Colegiado de Curso proporá a constituição de banca 

examinadora ou outros instrumentos de avaliação específicos para a aceleração de 

estudos. Terá comprovado aproveitamento de estudos o discente que demonstrar na sua 

avaliação de desempenho pelo menos 70% dos conhecimentos/competências relativos à 

disciplina/componente curricular. Por fim, o candidato que obtiver dispensa de cumprir 

disciplinas terá consignada tal dispensa, bem como a nota obtida no processo de 

comprovação em causa no seu histórico escolar. 
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9.1Critérios de Avaliação do Rendimento Escolar  

A avaliação será compreendida como uma prática de investigação processual, 

diagnóstica, contínua e cumulativa, com a verificação da aprendizagem, análise das 

dificuldades e redimensionamento do processo ensino/aprendizagem. A avaliação da 

aprendizagem ocorrerá por meio de instrumentos próprios, buscando detectar o grau de 

progresso do discente, será realizada ao longo do período letivo, em cada disciplina, 

compreendendo: 

I - apuração de freqüência às atividades didáticas. 

II - avaliação do aproveitamento escolar. 

Entende-se por freqüência às atividades didáticas, o comparecimento do aluno às aulas 

teóricas e práticas, aos estágios supervisionados, aos exercícios de verificação de 

aprendizagem previstos e realizados na programação da disciplina. O controle da freqüência 

contabilizará a presença do discente nas atividades programadas, das quais estará obrigado 

a participar de pelo menos 75% da carga horária prevista na disciplina. O aproveitamento 

escolar deverá refletir o acompanhamento contínuo do desempenho do aluno em todas as 

atividades didáticas, avaliado através de exercícios de verificação. Serão considerados como 

exercícios de verificação de aprendizagem: debates, exercícios, testes e/ou provas, bem 

como trabalhos teórico-práticos, aplicados individualmente ou em grupos tais como: projetos, 

relatórios e seminários realizados no período letivo, abrangendo o conteúdo programático 

desenvolvido em sala de aula ou extra-classe, bem como o exame final; 

Os prazos definidos para conclusão e entrega dos exercícios de verificação de 

aprendizagem serão contabilizados em meses, dias  e horas.  

a) Os prazos fixados em meses conta de data a data, expirando no dia de igual 

número do de início; 

b) O prazo expresso em dias conta-se de modo contínuo, expirando  as  zero 

hora; 

c) O prazo fixado por hora conta-se de minuto a minuto. 

As notas serão expressas numa escala de zero a dez. No caso de imprevistos de força 

maior, antes de expirar o prazo estabelecido em meses ou dias, o docente deverá receber 

através de protocolo os exercícios fora do horário exato de sua aula, sem prejuízos para o 

discente.  
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O docente deverá registrar, diariamente, o conteúdo desenvolvido nas aulas, a 

freqüência dos discentes e os resultados de suas avaliações diretamente no Diário de 

Classe, no Sistema Acadêmico. 

No início do período letivo, o docente informará a seus alunos sobre  os critérios de 

avaliação, a periodicidade dos exercícios de verificação de aprendizagem, a definição do 

conteúdo exigido em cada verificação, os quais deverão está contidos no plano de ensino da 

disciplina. O professor responsável pela disciplina deverá discutir em sala de aula os 

resultados do exercício de verificação da aprendizagem no prazo de até sete dias úteis após 

a sua realização. O aluno terá direito à informação sobre o resultado obtido em cada 

exercício de verificação de aprendizagem realizado, cabendo ao docente da disciplina 

protocolar, datar, rubricar e providenciar a aposição do documento referente aos resultados 

do exercício de verificação de aprendizagem em local apropriado. O aluno que não 

comparecer ao exercício de verificação da aprendizagem programado, terá direito a um 

exercício de reposição por disciplina, devendo o conteúdo ser o mesmo do exercício a que 

não compareceu. 

O número de verificações de aprendizagem, durante o semestre, deverá ser no mínimo 

de: 

� duas verificações para disciplinas com até 48 h; 

� três verificações para disciplinas com mais de 48 h. 

 

O exame final constará de prova, após o encerramento do período letivo, abrangendo o 

conjunto do conteúdo programático da disciplina. Terá direito ao exame final o aluno que 

obtiver no mínimo de quatro pontos na média dos exercícios de verificação de aprendizagem. 

Será definido no Calendário Escolar um período destinado às provas finais. 

O aluno que não atingir o mínimo de quatro pontos na média dos exercícios de 

verificação da aprendizagem, terá a média obtida como nota final do período. O exame de 

reposição e o exame final deverão ter seus resultados publicados no prazo estabelecido 

em calendário escolar. Será garantido ao discente o direito de solicitar revisão de 

verificação de Aprendizagem, até dois dias úteis, após a divulgação dos resultados pelo 

docente da disciplina, mediante apresentação de requerimento à coordenação do curso, 

especificando o(s) critério(s) não atendido bem como os itens e aspectos a serem 

revisados. 

Cada requerimento atende a um pedido único de revisão de verificação de 

aprendizagem. O pedido será deferido mediante a confirmação de que o requerente 
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participou da aula em que o docente discutiu os resultados do exercício de verificação da 

aprendizagem, exceto nos casos em que não tenha sido cumprido este requisito. 

 A revisão deverá ser efetivada após os sete dias úteis, relativos ao prazo concedido ao 

docente para discutir em sala de aula os resultados do exercício de verificação da 

aprendizagem e até cinco dias úteis a partir da data da portaria de designação. A revisão 

será efetuada por uma comissão, mediante portaria de designação, formada por cinco 

membros: o docente da disciplina, dois docentes relacionados com a mesma disciplina ou de 

disciplinas correlatas, um representante da Coordenação Técnico-Pedagógica e o discente. 

Em caso de impedimento legal, o docente responsável pela disciplina comunicará ao 

Coordenador do Curso, que designará três docentes relacionados com a mesma disciplina 

ou de disciplinas correlatas para compor a comissão e proceder à revisão dentro de um prazo 

máximo de três dias úteis a partir da data da portaria de designação. Na ausência do 

professor responsável pela disciplina, cuja justificativa não encontre respaldo, e findo o prazo 

regimental, a comissão será designada seguindo os mesmos parâmetros do parágrafo 

anterior. 

O representante técnico-pedagógico conduzirá a reunião de revisão de verificação 

da aprendizagem, não terá direito a voto, mas poderá representar processo quando 

entender que é necessário pois identificou que houve prejuízo para qualquer das partes. A 

nota da verificação da aprendizagem objeto da revisão só poderá ser alterada no sentido 

da solicitação do aluno, tendo em vista que o docente deverá desde o princípio avaliar 

com o rigor necessário, impossibilitando a premiação ou a punição. Uma vez concluída a 

revisão da verificação da aprendizagem segundo os critérios estabelecidos no parágrafo 

anterior, não será concedido às partes o direito de recurso.   

Considerar-se-á aprovado na disciplina o(a) discente que  

a) Obtiver média semestral igual ou superior a sete e freqüência igual ou superior a 

75%. 

b) Que  após avaliação final, obtiver média maior ou igual a cinco. 

 

A média final das disciplinas será obtida através da seguinte expressão: 

MF = 10

.4.6 AFMS +
 

MF = Média Final 

MS= Média Semestral 
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 AF = Avaliação Final 

 

 

Considerar-se-á reprovado por disciplina o discente que obtiver: 

a) freqüência inferior a 75% da carga horária prevista para cada disciplina; 

b) média semestral menor que quatro; 

c) média final inferior a cinco, após exames finais. 

As médias semestrais deverão ser remetidas à Coordenação de Controle Acadêmico - 

CCA, observando-se as datas fixadas no Calendário Escolar. 
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9. Ementas e Práticas Pedagógicas  

 

1º Período  

Disciplina: Cálculo Diferencial e Integral 

Período: 1º Carga Horária: 90h 

Ementas:  

Funções. Limites. Continuidade. Derivadas. Integrais. Técnicas de Integração 

Bibliografia Básica:  

• Munem M. e Foulis D.; Cálculo, vol 1;Ed. Guanabara Dois. 

• Munem M. e Foulis D.; Cálculo, vol 2;Ed. Guanabara Dois. 

Bibliografia Complementar:  

• Leithold, L.: Cálculo com Geometria Analítica, vol 1 - Ed. Harbra. 

• Leithold, L.: Cálculo com Geometria Analítica, vol 2 - Ed. Harbra. 

• Swokowski, E.; Cálculo com Geometria Analítica, vol 1 - Ed. Makron. 

• Swokowski, E.; Cálculo com Geometria Analítica, vol 2 - Ed. Makron. 

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas. 

• Atividades práticas individuais e em grupo para consolidação do 
conteúdo ministrado. 

 

Disciplina: Introdução a Automação Industrial 

Período: 1º Carga Horária: 15h 

Ementas:  

Conceitos, terminologias e aplicações da automação industrial no contexto 
atual, seminários, palestras sobre assuntos relacionados com a automação 
industrial. 

Bibliografia Básica:  

• Textos apresentado durante as aulas (fornecidos pelos palestrantes). 

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual (slides). 

• Aulas práticas ministradas em laboratório. 

• Atividades práticas individuais e em grupo para consolidação do 
conteúdo ministrado. 
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Disciplina: Português Instrumental 

Período: 1º Carga Horária: 30h 

Ementas:  

Habilidades básicas de produção textual. Redação técnica. O discurso como 
constituinte do leitor. Interlocução. O texto científico. 

Bibliografia Básica:  

• ABNT. NBR6023: informação e documentação: elaboração: referências. 
Rio de Janeiro, 2002. 24 p. 

• ABNT. NBR6028: resumos. Rio de Janeiro, 2003. 2 p. 

• ABNT. NBR10520: informação e documentação: citação em 
documentos. Rio de Janeiro, 2002. 7 p. 

• ABNT. NBR 14724: informação e documentação: trabalhos 
acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 6 p. 

• FRANÇA, Júnia Lessa et al. Manual para normalização de 
publicações tecnico-cientificas. 6. ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: 
UFMG, 2003. 230 p. 

• LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos 
de metodologia cientifica . 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 1991. 
270 p. 

Bibliografia Complementar:  

• RELATÓRIO final de projetos de pesquisa: modelo de apresentação de 
artigo científico. Disponível em: <http://www.cav.udesc.br/anexoI.doc.>. 
Acesso em: 20 abr. 07. 

• MIRANDA, J. L. C. de. GUSMÃO,H.R. Como escrever um artigo 
científico . Niterói, R.J.:EDUFF, 1997.27p. 

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas. 

• Atividades de produção acadêmica, individuais e em grupo, como forma 
de desenvolver a habilidade da escrita científica. 

 

Discip lina: Algoritmos e Técnicas de Programação 

Período: 1º Carga Horária: 90h 

Ementas:  

Algoritmos; Lógica de programação; Linguagem de programação. Análise e 
construção de algoritmos, Ensino e aprendizagem do "pensar" algorítmico e 
sistêmico, sistematização e implementação de soluções computacionais. O 
conhecimento de programação base, contempla: visão geral da contribuição 
da computação, de seus componentes e de um ambiente computacional de 
referência. Introdução à linguagem de programação C, em laboratório, suas 
características para implementação e consolidação do aprendizado da lógica 
algorítmica.        
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Bibliografia Básica:  

• SCHILDT, Herbert. C Completo e Total. 3. ed. São Paulo: Makron 
Books, 1997. 

• KERNIGHAN, Brian W. et. al. C: A Linguagem de Programação Padrão 
ANSI.  2. ed. Campus, 1989. 

• Souza, Marco Antonio F. De et al. Algoritmos e lógica de programação. 
São Paulo: Pioneira, Thomson Learning, 2005. 

• Ucci, Waldir. Lógica de programação: os primeiros passos. São Paulo: 
Érica, 1991 

Bibliografia Complementar:  

• TENENBAUM, A.M.; LANGSAM, Y.; AUGENSTEIN, M.J. Estruturas de 
Dados Usando C. São Paulo : Makron Books, 1995. 

• WIRTH, N. Algoritmos e Estruturas de Dados. Rio de Janeiro : Prentice-
Hall, 1989. 

• SALIBA, Walter Luiz C. Técnicas de programação: uma abordagem 
estruturada. São Paulo: Makron Books, 1993.  

• ZIVIANI, N. Projeto de Algoritmos com Implementação em Pascal e C. 
São Paulo: Ed.Pioneira, 1993.  

• Manzano, Jose Augusto N. G.. Algoritmos : lógica para 
desenvolvimento de programação.  Érica. 10a ed. (2000) São Paulo. 

• MIZRAHI, Victorine Viviane. Treinamento em linguagem C : Módulos 1 
e 2 . São Paulo: Makron Books, 1990..  

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas. 

• Aulas práticas ministradas em laboratório. 

• Atividades práticas individuais e em grupo para consolidação do 
conteúdo ministrado. 

 

Disciplina: Metrologia 

Período: 1º Carga Horária: 30h 

Ementas:  

Introdução; Unidades (milímetro e polegada); resolução; leitura; régua, 
paquímetro; micrômetro; relógio comparador; goniômetro; tolerância; ajustes. 

Bibliografia Básica:  

• Lira, Francisco Adval, Metrologia Na Indústria editora Érica,2004. 

Bibliografia Complementar:  

• Fiesp, telecurso 2000 metrologia, editora posigraf, 2000. 

• Apostila de metrologia. 
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Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual (slides). 

• Aulas práticas de medição realizadas no laboratório de metrologia 

 

Disciplina: Desenho Aplicado a Automação 

Período: 1º Carga Horária: 75h 

Ementas:  

Normas para o desenho. Técnicas fundamentais de traçado à mão livre. 
Escala. Sistemas de representação: 1º e 3º diedros. Projeção ortogonal de 
peças simples. Proporções. Perspectivas axonométricas, isométricas e 
cavaleira. Desenho Assistido por Computador (CAD): Introdução ao ambiente 
do desenho assistido por computador (CAD). Ferramentas de precisão. 
Comandos de edição. Controle de imagem. Dimensionamento. Texto. Geração 
de bibliotecas. Desenho bidimensional – 2D. Desenho tridimensional - 3D. 
Diversos desenhos técnicos serão confeccionados com o auxílio do 
computador. Plotagem. 

Bibliografia Básica:  

• Baldam, Roquemar L. C. AutoCAD 2006. Editora Érica Ltda, São Paulo, 
2006. 

• French, Thomas E. Desenho Técnico. São Paulo, Editora Globo, 1995. 

Bibliografia Complementar:  

• Omura, George.  AutoCAD 2006. Rio de Janeiro, LTC, 2006. 

• CADesign, Revista. Publicação mensal de design, arquitetura, 
engenharia, mecânica, GIS E 3D. Editora Market Press. 

• Autodesk. Guia do Usuário do AutoCAD 2006 . Material Original da 
Autodesk. 

• Machado, A. Perspectiva Cônica, Cavaleira e Axonométrica. Editora 
PINI, 1988. 

• Júnior, I. Marchesi. Desenho Geométrico. Editora Ática, São Paulo, 
1996. 

• ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Normas para 
Desenho Técnico.  

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual 
(Datashow). 

• Aulas práticas ministradas em laboratório. 

• Atividades práticas individuais e em grupo para consolidação do 
conteúdo ministrado. 
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Disciplina: Álgebra Linear Aplicada 

Período: 1º Carga Horária: 60h 

Ementas:  

Vetores. Espaços Vetoriais. Aplicações Lineares e Matrizes. Diagonalização 
de Operadores 

Bibliografia Básica:  

• Boldrini, J.L.: Álgebra Linear. Ed. Harbra. 

• Anton, H.: Álgebra Linear com Aplicações. Ed. Bookman. 

Bibliografia Complementar:  

• Santos, N.M; Vetores e Matrizes - Ed. LTC. 

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas. Atividades práticas individuais e em 
grupo para consolidação do conteúdo ministrado. 

 

2º Período  

Disciplina: Equações Diferenciais 

Período: 2º Carga Horária: 90h 

Ementas:  

Derivação Parcial. EDO de Primeira Ordem. EDO Linear de Ordem Superior. A 
Transformada de Laplace. 

Bibliografia Básica:  

• Matos, Marivaldo P.: Séries e Equações Diferenciais. Ed. Prentice Hall. 

• Boyce, W e Di Prima R.: Equações Diferenciais Elementares e 
Problemas de Valores de Contorno. Ed. Guanabara Dois. 

• Munem M. e Foulis D.; Cálculo, vol 2. Ed. Guanabara Dois. 

Bibliografia Complementar:  

• Leigthon, W.: Equações Diferenciais Ordinárias. Ed. LTC. 

• Leithold, L.: Cálculo com Geometria Analítica, vol 2 - Ed. Harbra. 

• Swokowski, E.; Cálculo com Geometria Analítica, vol 2 - Ed. Makron. 

• S. Haykin e B. Van Veen.: Sinais e Sistemas. Ed. Bookman. 

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas. 

• Atividades práticas individuais e em grupo para consolidação do 
conteúdo ministrado. 
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Disciplina: Física 

Período: 2º Carga Horária: 75h 

Ementas:  

Estática, trabalho e energia, Termologia 1ª e 2ª lei, volume de controle, ciclo 
de Carnot, Teoria dos Gases, Equação de Bernoulli. 

Bibliografia Básica:  

• Mosca, Gene, Tipler, Paul A., Fisica V.1 - Para Cientistas e 
Engenheiros: mecânica, Oscilações, Ondas e Termodinâmica Editora: 
Ltc.2006 

Bibliografia Complementar:  

• Resnick, Robert; Halliday, David; Walker, Jearl; Fundamentos De Fisica, 
V.1, Editora LTC (2006) 

• Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual (slides). 

 

Disciplina: Circuitos Elétricos 

Período: 2º Carga Horária: 90h 

Ementas:  

Modelos de componentes básicos de circuitos. Leis de Ohm e Kirchhoff. 
Circuitos puramente resistivos, indutivos e capacitivos. Teoremas 
fundamentais de circuitos: superposição, linearidade, Thevenin e Norton. 
Funções singulares em circuitos RC, RL e RLC. Análise clássica de circuitos 
RLC. Resposta em freqüência de circuitos de primeira ordem. 

Bibliografia Básica:  

• DORF, Richard C., SVOBODA, James A. Introdução aos Circuitos 
Elétricos. 5ª edição, Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda., 2003.. 

Bibliografia Complementar:  

• NILSSON, James W., RIEDEL, Susan A. Circuitos Elétricos. 6ª edição, 
Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda., 2003. 

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual (slides). 

• Atividades práticas individuais e em grupo para consolidação do 
conteúdo ministrado. 

 

Disciplina: Laboratório de Circuitos Elétricos 

Período: 2º Carga Horária: 30h 
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Ementas:  

• Experimento 1- Medições com os Equipamentos do Laboratório de 
Circuitos 

• Experimento 2 - Estudo de Elementos Básicos de Circuitos Elétricos 

• Experimento 3 - Análise de Circuitos Resistivos 

• Experimento 4 - Estudo de Teoremas de Circuitos 

• Experimento 6 - Análise de Circuitos de Primeira Ordem 

Experimento 7 - Análise de Circuitos de Segunda Ordem 

Bibliografia Básica:  

• DORF, Richard C., SVOBODA, James A. Introdução aos Circuitos 
Elétricos. 5ª edição, Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda., 2003.. 

Bibliografia Complementar:  

• NILSSON, James W., RIEDEL, Susan A. Circuitos Elétricos. 6ª edição, 
Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda., 2003. 

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual (slides). 

• Aulas práticas ministradas em laboratório. 

• Atividades práticas individuais e em grupo para consolidação do 
conteúdo ministrado. 

 

Disciplina: Materiais 

Período: 2º Carga Horária: 60h 

Ementas:  

Introdução a ciência e engenharia de materiais; Estrutura atômica; Ligações 
atômicas; Estruturas cristalinas dos materiais metálicos; difração Raio-X; 
Diagramas de fases no estado sólido; Diagrama ferro-carbono; ferros fundidos; 
Classificação dos aços; Ensaios mecânicos: metalografia, tração, fadiga, 
dureza, fluência, impacto; Tratamentos térmicos. 

Bibliografia Básica:  

• Callister, W. D. Ciência e Engenharia dos Materiais: Uma introdução, 
LTC, Rio de Janeiro, 2002.. 

Bibliografia Complementar:  

• Ferrante M., Seleção de Materiais, Editora da EdUFSCar, 2002 

• Callister, W. D. Ciência e Engenharia dos Materiais: Uma introdução, 
LTC, Rio de Janeiro, 2002. 

• SENAI - SP.  Materiais, Coleção Telecurso 2000, São Paulo, Editora 
Globo, 1995.  

• Filho, E. B. Seleção de Metais Não-Ferrosos, Editora da Unicamp, 
1992. 



 31

• Campos Filho, M. P. A estrutura dos materiais, Editora da Unicamp, 
1991. 

• Chiaverini, V. Tecnologia Mecânica - Estrutura e Propriedade das ligas 
Metálicas, Mcgraw-Hill, v.1, 1986. 

• Van Vlack, L. H.  Princípios de Ciência e Tecnologia dos Materiais, 
Editora Campus, 1984. 

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual (slides). 

• Seminários em grupo para elaboração de um artigo. 

 

Disciplina: Inglês Instrumental  

Período: 2º Carga Horária: 30h 

Ementas:  

Processo de leitura, compreensão e interpretação de textos em língua Inglesa. 
Gêneros textuais diversos voltados para a área de indústria. Estratégias de 
leituras. Técnicas de leitura. Aspectos gramaticais. Noções de redação técnica 
e comercial de textos pertinentes à área. 

Bibliogra fia Básica:  

• MURPHY, R. Essential grammar in use: a self-study reference and 
practice book for elementary students of English. Great Britain, 
Cambridge,1990. 

Bibliografia Complementar:  

• BOECKNER, K. & BROWN , P. C. Oxford English for Computing. 
Oxford: Oxford University Press, 1996. 

• CRUMLISH, C. O dicionário da Internet :  um guia indispensável para os 
internautas. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 

• OXFORD DICTIONARY OF COMPUTING FOR LEARNERS OF 
ENGLISH.Oxford : Oxford University Press,1996. 

• WHITE, L. Engeenering workshop. Oxford University Press- ELT, 2003.  

• Sites diversos 

• Manuais de equipamentos. 

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas dialogadas com auxílio de material visual (slides). 

• Seminários 

• Atividades práticas individuais e em grupo para consolidação do 
conteúdo ministrado. 
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3º Período  

Disciplina: Máquinas Elétricas 

Período: 3º Carga Horária: 75h 

Ementas:  

Circuitos Monofásicos em Regime Permanente, Circuitos Trifásicos 
Equilibrados, Transformador, Máquina de Corrente Contínua. Máquina 
Síncrona. Máquina de Indução. Motores de Potência Fracionária  

Bibliografia Básica:  

• DEL TORO, V. Fundamentos de Máquinas Elétricas. Editora LTC, 1999. 

• EDMINISTER, J. A. Circuitos Elétricos. Editora McGRAW, Coleção 
Schaum. 

Bibliografia Complementar:  

o Kosov, I. Máquinas Elétricas e Transformadores, Editora Globo. 

o Apostila de Máquinas Elétrica, Prof. Arlindo G S B Neto, 2003. 

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual (slides). 

• Aulas práticas ministradas em laboratório. 

• Atividades práticas individuais e em grupo para consolidação do 
conteúdo ministrado. 

 

Disciplina: Teoria de Controle 

Período: 3º Carga Horária: 75h 

Ementas:  

Introdução aos sistemas de controle: malha aberta e malha fechada. 
Modelagem matemática de sistemas dinâmicos: domínio do tempo (equações 
diferenciais e espaço de estados) e domínio da freqüência (transformada de 
Laplace). Análise da resposta transitória. Estabilidade. Controle PID. Análise e 
projeto pela resposta em freqüência. 

Bibliografia Básica:  

• OGATA, K. Sistemas de Controle Modernos. Editora Pearson, 4ª 
edição, 2005. 

Bibliografia Complementar:  

• DORF, R. C. & BISHOP, R. H. Sistemas de Controle Modernos. Editora 
LTC, 8ª edição, 2001. 

• BAZANELLA, A. S. & SILVA Jr., J. M. G. Sistemas de Controle: 
Princípios e Métodos de Projeto. Editora UFRGS 

• CARVALHO, J. L. M. de. Sistemas de Controle Automático. Editora LTC 
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Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual (slides). 

• Aulas práticas ministradas em laboratório. 

• Atividades práticas individuais e em grupo para consolidação do 
conteúdo ministrado. 

 

 

Disciplina: Sistemas Digitais 

Período: 3º Carga Horária:  45h 

Ementas:  

Álgebra das Variáveis Lógicas. Funções Lógicas. Circuitos Combinacionais 
Básicos. Flip-Flops, Registradores e Contadores. Aritmética das Variáveis 
Lógicas. 

Bibliografia Básica:  

• IDOETA, I. V. Elementos de Eletrônica Digital, 35ª Edição, Editora Érica. 

• GARCIA, P. A. Eletrônica Digital – Teoria e Laboratório, Editora Érica. 

• MENDONÇA, A. Eletrônica Digital – Curso Prático e Exercícios, Editora 
MZ. 

Bibliografia Complementar:  

• Manuais Técnicos dos Fabricantes. 

• Notas de Aula.  

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual (slides). 

• Atividades práticas individuais e em grupo para consolidação do 
conteúdo ministrado. 

 

Disciplina: Laboratório Sistemas Digitais 

Período: 3º Carga Horária: 30h 

Ementas:  

Práticas laboratoriais sobre: Portas Lógicas, Equivalências de Portas Lógicas, 
Codificação e Decodificação, Somador Binário, Multiplexadores e 
Demultiplexadores, Células de Memória, Registradores. 

Bibliografia Básica:  

• IDOETA, I. V. Elementos de Eletrônica Digital, 35ª Edição, Editora Érica. 

• GARCIA, P. A. Eletrônica Digital – Teoria e Laboratório, Editora Érica. 

• MENDONÇA, A. Eletrônica Digital – Curso Prático e Exercícios, Editora 
MZ. 

Bibliografia Complementar:  
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• Manuais Técnicos dos Fabricantes. 

• Notas de Aula.  

 

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas. 

• Utilização do kit didático digital. 

• Práticas laboratoriais. 

 

Disciplina: Eletrônica 

Período:  3º Carga Horária: 900h 

Ementas:  

Física e propriedades de semicondutores. Junção PN. Estudo das 
características de diodos de junção. Transistor bipolar e transistor efeito de 
campo. Características dos amplificadores: ganho, eficiência, distorção, ruído, 
resposta em freqüência, impedância de entrada e saída, configurações e 
estabilidade.  

Bibliografia Básica:  

SEDRA, A. S. e SMITH, K. C. Micro-Electronic Circuits. CBS College 
Publishing, N.Y., 1991. 

Livros de Apoio:  

Milman-Halkias Eletrônica, vol. 1 e 2,. 

Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos, Boylestad - Nashelsky. 

Eletrônica, vol. 1 e 2, Malvino. 

Eletrônica Industrial, C.W. Lander, McGraw-Hill. 

Circuitos Elétricos, Joseph A Edminister, McGraw-Hill. 

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual (slides). 

• Atividades práticas individuais e em grupo para consolidação do 
conteúdo ministrado. 

 

Disciplina: Laboratório de Eletrônica 

Período: 3º Carga Horária: 30h 

Ementas:  

Amplificado Operacional, Diodos, Retificadores de Onda Completa e Meia 
Onda, Transistor : 

1. Experimento 1: Estrutura Básica de amplificador operacional. 

2. Experimento 2:Implementação de sistema trifásico com Amp-ops. 

3. Experimento 3: Realimentação Negativa. 
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4. Experimento 4:Diodos Retificadores. 

5. Experimento 5:Fonte de Alimentação DC. 

6. Experimento 6: Condução, Saturação e Corte do Transistor. 

Bibliografia Básica:  

1. Guia de Laboratorio  Prof. Arlindo G S B Neto 

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e prática.  

• Relatório das Atividades práticas realizadas: individuais e em grupo 
para consolidação do conteúdo. 

 

Disciplina: Tecnologia Mecânica 

Período: 3º Carga Horária: 45h 

Ementas:  

Fundição. Laminação. Forjamento e outros processos de conformação 
mecânica. Princípio da metalurgia do pó: Matérias-primas, métodos de 
fabricação de pós metálicos, sinterização. Princípios de soldagem: soldagem a 
gás, soldagem a arco elétrico, brasagem. Usinagem: Torneamento, 
aplainamento, fresamento, ajustagem.  Corrosão dos metais: Células 
galvânicas, tipos de corrosão, proteção contra a corrosão. 

Bibliografia Básica:  

• Chiaverini, V. Tecnologia Mecânica: Processos de Fabricação e 
Tratamento – Vol. II. Editora McGraw-Hill, 2ª edição, 1986. 

Bibliografia Complementar:  

• Wainer, E.; Brandi, S.D.; Melo, V.O. Soldagem – Processos e 
Metalurgia. Editora Edgard Blucher, 2004. 

• Garcia, A. Solidificação – Fundamentos e Aplicações. Editora. Unicamp, 
2001. 

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual (slides). 

• Aulas práticas ministradas em oficinas de tornearia, fresagem, 
ajustagem e soldagem. 

• Atividades práticas individuais e em grupo para consolidação do 
conteúdo ministrado. 

 

 

 

 

 

4º Período  
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Disciplina: Instalações Elétricas Industriais 

Período: 4º Carga Horária: 75h 

Ementas:  

Aterramento. Cabos elétricos. Materiais: fusíveis, relés, contactores, botoeiras. 
Dimensionamentos. Equipamentos de partida de motores. Inversores de 
freqüência. 

Bibliografia Básica:  

• COTRIM, A. A. M. B. Instalações elétricas, 3a. ed., 1993, Ed. 
Makron/São Paulo. 

• CREDER, H. - Instalações Elétricas Residenciais - (2000), 14a. Edição, 
Editora LTC/RJ. 

• NISKIER, J. & MAcINTYRE, A.J. - Instalações Elétricas - (2000), 4a. 
Edição, LTC/RJ. 

Bibliografia Complementar:  

• Revista ELETRICIDADE MODERNA. 

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual (slides). 

• Aulas práticas ministradas em laboratório. 

• Atividades práticas individuais e em grupo para consolidação do 
conteúdo ministrado. 

 

Disciplina: Eletrônica Industrial 

Período: 4º Carga Horária: 60h 

Ementas:  

Dispositivos de potência. Retificadores não controlados. Retificadores 
controlados. Conversores de tensão CC-CC. Controladores de tensão CA. 
Inversores de freqüência. Controle de Motores CC. Controle de Motores CA. 

Bibliografia Básica:  

• Ahmed, A. Eletrônica de Potência, Prentice Hall, São Paulo, 2000. 

Bibliografia Complementar:  

• HASHID, M. H. Power Electronics, Circuits Devices and Applications. 
Prentice Hall International. 1999. 

• MOHAN, N. Power Electronics: Converters, Applications and Design, 2 
edition, John Wiley, 1994. 

• Edições da Revista Eletrônica de Potência – SOBRAEP 

• BARBI, I. Eletrônica de Potência, 6ª Edição 

• Manuais Técnicos dos Fabricantes. 

Práticas Pedagógicas:  
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• Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual (slides). 

• Atividades práticas individuais e em grupo para consolidação do 
conteúdo ministrado. 

 

Disciplina: Laboratório de Eletrônica Industrial 

Período: 4º Carga Horária: 30h 

Ementas:  

Práticas laboratoriais sobre: Retificadores não Controlados, Circuitos de 
Comandos para Retificadores Controlados, Retificadores Controlados, 
Retificadores Trifásicos Controlados, Controladores de Fase, Conversores CC-
CC. 

Bibliografia Básica:  

• Ahmed, A. Eletrônica de Potência, Prentice Hall, São Paulo, 2000. 

Bibliografia Complementar:  

• HASHID, M. H. Power Electronics, Circuits Devices and Applications. 
Prentice Hall International. 1999. 

• MOHAN, N. Power Electronics: Converters, Applications and Design, 2 
edition, John Wiley, 1994. 

• Edições da Revista Eletrônica de Potência – SOBRAEP 

• BARBI, I. Eletrônica de Potência, 6ª Edição 

• Manuais Técnicos dos Fabricantes. 

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas. 

• Utilização do kit DATAPOOL. 

• Práticas laboratoriais. 

 

Disciplina: Mecânica Aplicada 

Período: 4º Carga Horária: 45h 

Ementas:  

Cabos de aço; eixos; rolamentos; engrenagens; polias; correntes e correias;  

Bibliografia Básica:  

• Melconian, Sarkis; Elementos de Máquinas; editora Érica 2005 

Bibliografia Complementar:  

• Niemann; Elementos de Maquinas, editora Edgard Blucher; .2002 

• Fiesp; Telecurso 2000 - Elementos de Máquinas; editora Posigraf  

 

Práticas Pedagógicas:  
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• Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual (slides). 

 

Disciplina: Microcontroladores 

Período: 4º Carga Horária: 75h 

Ementas:  

Arquitetura de um microprocessador. Memórias. Endereçamento. Interrupções. 
Conjunto de instruções. Técnicas de entrada e saída. Interfaceamento 
analógico e digital. Desenvolvimento de software em Linguagem Assembly. 
Montadores, carregadores, ligadores e compiladores. Projeto de circuitos 
controlados a microprocessador. Co-processadores e microcontroladores. 
Novas arquiteturas de microprocessadores. Arquiteturas não convencionais. 

Bibliografia Básica:  

Livros:  

• Microcontroladores PIC, Wagner da Silva Zanco, Editora Érica. 

• Programação em C, Fábio Ferreira, Érica Editora. 

Manual:  

• PIC16F87X Datasheet – Microchip Technology Incorporated. USA. Nov 
1999. 

• Microcontrolador PIC 16F8X - Resumo da Arquitetura, ,MC404B -  Nov 
2001     -  Prof. Alexandre Cunha, UFCG\DEE; 

Práticas Peda gógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual (slides). 

• Aulas práticas ministradas em laboratório. 

• Atividades práticas individuais e em grupo para consolidação do 
conteúdo ministrado. 

 

Disciplina: Pneumática e Hidráulica 

Período:  4º Carga Horária: 90h 

Ementas:  

Conceitos fundamentais, terminologias e simbologia técnica em pneumática e 
hidráulica, dimensionamento de reservatórios, atuadores (lineares e 
rotacionais), válvulas e linhas de distribuição em pneumática e hidráulica, 
análise de circuito combino/seqüenciais, introdução a eletro-pneumática e 
eletro-hidráulica.  

Bibliografia Básica:  

• Fialho, Arivelto B. , Automação Pneumática – projetos, 
dimensionamento e análise de circuitos, Editora Érica, 2003. 

• Fialho, Arivelto B. , Automação Hidráulica – projetos, dimensionamento 
e análise de circuitos, Editora Érica, 2003. 

Bibliografia Complementar:  
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• Santos, Valdir A. dos., Manual prático da manutenção industrial, Editora 
Cone,. 

• Bollman, Arno , Fundamentos da automação industrial pneutrônica,. 
Editora ABHP, 1999. 

• Manuais Técnicos dos Fabricantes. 

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual (slides). 

• Aulas práticas ministradas em laboratório. 

• Atividades práticas individuais e em grupo para consolidação do 
conteúdo ministrado. 

 

5º Período  

Disciplina: Controladores Industriais 

Período: 5º Carga Horária: 90h 

Ementas:  

Tipos de controladores programáveis; Arquitetura de controladores 
programáveis; Estrutura de hardware: processador, memória, módulos de 
interface analógica e digital, comunicação; Linguagens de programação de 
controladores; Funções Lógicas; Diagrama ladder e em blocos; Configuração e 
monitoração de controladores programáveis; Sensores e atuadores industriais; 
Sistemas supervisórios. 

Biblio grafia Básica:  

• NATALE, F. Automação Industrial. São Paulo: Ed. Érica. 1996. 

• THOMAZINI, D. & BRAGA de ALBUQUERQUE, P. U. Sensores 
Industriais - Fundamentos e Aplicações. Editora Érica 

Bibliografia Complementar:  

• SILVEIRA, P. & SANTOS. W. Automação e Controle Discreto. 2 Ed. 
São Paulo: Ed. Érica. 1999. 229p. 

• BRAGA, E. B. Instrumentação Industrial, Editora: Interciência. 

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual (slides). 

• Aulas práticas ministradas em laboratório. 

• Atividades práticas individuais e em grupo para consolidação do 
conteúdo ministrado. 

 

 

 

Disciplina: Gestão da produção 

Período: 5º Carga Horária: 60h 
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Ementas:  

Introdução a Lay out’s, movimentação de materiais, desenvolvimento de 
projetos industriais,  técnicas de PERT / COM, funções do planejamento e 
controle da produção,  roteiro da produção, plano de produção, controle de 
estoques, programação da produção, análise de tempos e movimentos 

Bibliografia Básica:  

• Slack, N. Et. Al. Administração da Produção; São Paulo: Atlas, 1996. 
726p. 

• Alvarenga, A. C. Et. al. Logística Aplicada: suprimento e distribuição 
física, 2. ed. São Paulo: Pioneira, 1994. 268 p.  

• Moreira, Daniel A. Administração da Produção e Operações; 2. ed. São 
Paulo: Pioneira, 1996. 619 p. 

Bibliografia Complementar:  

• .SILVA, J. P. Análise financeira das empresas. 3 ed. São Paulo: Atlas, 
1996, 484 p. 

• Machline, C. ; Sá Motta, , I. ;Weil,K.E.; Schoeps S,W. Manual de 
administração de produção 2 ed. Vol. I , 1974 

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual (slides). 

• Aulas práticas ministradas em laboratório. 

• Atividades práticas individuais e em grupo para consolidação do 
conteúdo ministrado. 

 

Disciplina: Automação de Processos de Usinagem 

Período: 5º Carga Horária:  75h 

Ementas:  

Processo de usinagem; Máquinas; Ferramentas; Programação CNC. Tipos de 
comandos numéricos (CN), aplicação diversas do comando numérico 
computadorizado (CNC). Características da unidade de comando, 
acionamentos, transdutores. Programação manual de uma máquina-
ferramenta a CNC. Projeto de uma peça e planejamento da usinagem com 
máquinas-ferramenta a CNC. Operação de máquina-ferramenta a CNC. 
Execução de peça. 

Bibliografia Básica:  

• SILVA, Sidnei Domingueis da. CNC - Programação de Comandos 
Numéricos Computador. Editora Érica, 2006. 

• Comando Numérico CNC - Técnica Operacional, Vol 1,2 e 3, 2005, 
EPU. 

 

Bibliografia Complementar:  

• DINIZ, Anselmo Eduardo / Marcondes, Francisco Carlos / Coppini, 
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Nivaldo Lemos. Tecnologia da Usinagem dos Materiais. Artliber. 3a Ed. 
(2001) São Paulo. CDU: 621.9 Cutter: D585t. Érica. 

• WITTE, Horst. Máquinas Ferramentas. Editora Hemus, Tradução da 7ª 
edição Alemã, 2008. 

• Manual Prático de Máquinas Ferramentas. Editora Hemus, 2005. 

• CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia Mecânica. 2º edição. São Paulo: 
Makron, 1986. 

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual (slides). 

• Aulas práticas ministradas em laboratório. 

• Atividades práticas individuais e em grupo para consolidação do 
conteúdo ministrado. 

 

Disciplina: Máquinas Térmicas 

Período: 5º Carga Horária: 75h 

Ementas:  

Conceitos fundamentais e terminologias, 1 e 2 leis da termodinâmica aplicadas 
a volumes de controle, Introdução aos Motores de combustão Interna – MCI´s, 
Princípios de geração e distribuição de vapor, refrigeração aplicada. 

Bibliografia Básica:  

• Dossat, Roy J.,Princípios de refrigeração – teoria, prática, exemplos, 
problemas e soluções, Editora Hemus, 2003. 

• Filho , Paulo P., Os Motores a Combustão Interna -; Editora Lemi AS 

• Curso Spirax Sarco, Distribuição de Vapor 

Bibliografia Complementar:  

• .Bazzo, Édson, Geração de vapor, editora da UFSC 

• Creder, Hélio  , Instalações de ar condicionado, Editora LTC , 1998 

• Obert, Edward F., Motores de combustão interna, Editora Globo 

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual (slides). 

• Aulas práticas ministradas em laboratório. 

• Atividades práticas individuais e em grupo para consolidação do 
conteúdo ministrado. 

 

 

 

Disciplina:  Higiene e segurança no trabalho 

Período: 5º Carga Horária: 30h 
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Ementas:   

Acidente de trabalho; riscos ambientais do trabalho; órgãos de segurança e 
medicina do trabalho; equipamentos de proteção individual - EPI; proteção 
contra incêndios; primeiros socorros; ergonomia; normalização e legislação 
acidentária  

Bibliografia Básica:  

• Neto, C. Novos desafios em saúde e segurança do trabalho. Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2001. 

Bibliografia Complementar:  

• Kroemer, K.H.E; Grandjean, E.; Guimarães,L.B.M;. Manual de 
ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. Bookman. 5ªedição. Porto 
Alegre, 2005. 

• Moraes, M.M.L. O direito a saúde e segurança no meio ambiente de 
trabalho. Ltr. São Paulo, 2002. 

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual (slides). E 
vídeos 

• Atividades práticas individuais e em grupo para consolidação do 
conteúdo ministrado. 

 

Disciplina: Metodologia da Pesquisa Científica 

Período: 5º Carga Horária: 30h 

Ementas:  

Origem e evolução do pensamento humano como organização sistemática do 
trabalho científico, mediante a produção da filosofia e da ciência para o 
fundamento do conhecimento. Métodos científicos. Técnicas de estudo. 
Aplicação da Associação Brasileira de normas Técnicas - ABNT. 

Bibliografia Básica:  

• LAKATOS, E. M. & CARCONI, M. A. Fundamentos da Metodologia 
Científica. 3ª ed., São Paulo: Atlas, 1994. 

• SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. 19ª ed., São Paulo: 
Cortez, 1993. 

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual (slides). 

• Aulas práticas ministradas em laboratório. 

• Atividades práticas individuais e em grupo para consolidação do 
conteúdo ministrado. 

 

6º Período  

Disciplina: Redes Industriais 
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Período: 6º Carga Horária: 60h 

Ementas:  

Infra-estrutura de redes industriais; Rede Profibus e Fieldbus, Rede Ethernet, 
Rede DeviceNet, Rede Interbus, Rede Modbus, Protocolo Elétrico RS 232, 
Protocolo Elétrico RS 485 

Bibliografia Básica:  

• LOPEZ, R. A. Sistemas de Redes para Controle e Automação. Ed. Book 
Express. 2000 

• CARO, R. H. Automation Network Selection. Ed. ISA. 2003. 

Bibliografia Complementar:  

• PARK, J.; WRIGHT, E. e MACKAY, S. Data Communications for 
Instrumentation and Control, Newnes, 2004. 

 

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual (slides). 

• Atividades práticas individuais e em grupo para consolidação do 
conteúdo ministrado. 

 

Disciplina: Sistema Integrado de Manufatura 

Período: 6º Carga Horária: 90h 

Ementas:  

Sistema integrado de Manufatura, definição de sistema robótico, Periféricos, 
Eixos e Movimentos, Tipos e Classificação dos robôs, Software de controle, 
Programação Off-line e simulação gráfica (WALLI3). 

Bibliografia Básica:  

• Melconian, Sarkis; Elementos de Máquinas; editora Érica 2005 

Bibliografia Complementar:  

• Apostila Curso de Robótica, Panambra, 2005  

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual (slides). 

• Práticas no Sistema Integrado de Manufatura 

 

Disciplina: Manutenção Industrial 

Período: 6º Carga Horária: 75h 

 

 

Ementas:  

Administração e organização da manutenção; Gestão estratégica da 
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manutenção; Tipos de Manutenção; Planejamento e organização da 
manutenção; Confiabilidade, Manutenibilidade e disponibilidade; Qualidade na 
manutenção; Técnicas preditivas; Lubrificação e lubrificantes; Mancais; 
Ferramentas e instrumentos usados na manutenção. 

Bibliografia Básica:  

• PINTO, Alan Kardec. e XAVIER, Júlio A. N. Manutenção, Função 
Estratégica. Rio de Janeiro Qualitymark Editora , 2003. 

• NEPOMUCENO, L. X. Técnicas de Manutenção Preditiva. Vol I e II, São 
Paulo, Edgard Blucher, 1989. 

• SENAI-SP. Manutenção. Coleção Telecurso 2000. São Paulo, Editora 
Globo, 1997. 

Bibliografia Complementar:  

• SANTOS, Valdir Aparecido dos. Manual Prático da Manutenção 
Industrial. São Paulo, Editora Ícone, 1999. 

• OLIVEIRA, Ricardo Policarpo de. Glossário Técnico: Manutenção e 
Engenharia Industrial. Belo Horizonte, O Lutador, 2003. 

• DRAPINSKI, Janusz. Manutenção Mecânica Básica: Manual Prático de 
Oficina. São Paulo, McGraw-Hill, 1978. 

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual (slides). 

• Atividades individuais e em grupo para consolidação do conteúdo 
ministrado. 

 

Disciplina: Empreendedorismo 

Período: 6º Carga Horária: 45h 

Ementas:  

O empreendimento e o empreendedor: conceitos e definições. O perfil do 
empreendedor. Identificando oportunidade de negócios. Características dos 
empreendedores e tendências dos mercados. Inovação e criatividade. 
Desenvolvimento da motivação para criação do próprio negócio. 
Desenvolvimento da idéia. Processo visionário. Validação da idéia e pesquisa 
de mercado. Análise financeira. 

Bibliografia Básica:  

• CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração Makron Books, 
São Paulo, 1993. 

Bibliografia Complementar:  

• DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor. São Paulo: Cultura, 
1999. 

• DORNELAS, J.C. Assis, Empreendedorismo: Transformando Idéias em 
Negócios, Campus, Rio de Janeiro, 2001. 

Práticas Pedagógicas:  
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• Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual (slides). 

• Oficinas de trabalho. , Seminários, Palestras, Estudos de grupos 

• Atividades práticas individuais e em grupo para consolidação do 
conteúdo ministrado. 

 

Disciplina: Tecnologia ambiental 

Período: 6º Carga Horária: 30h 

Ementas:  

Tratamento de resíduos, normas ambientais, ecologia, desenvolvimento 
sustentável. 

Bibliografia Básica:  

• Ronchi, Luiz Henrique Coelho, Osmar G. W Tecnologia, Diagnostico e 
Planejamento Ambiental Editora Unisinos 2004. 

 

Bibliografia Complementar:  

• Textos sobre a questão ambiental 

Práticas Pedagógicas:  

• Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de material visual (slides). 
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10. Corpo Docente e Técnico Administrativo  

 

Docente Titulação  

Antônio Willamys Fernandes da Silva Mestre 

Alexandre Ribeiro Andrade Mestre 

Arlindo Garcia de Sá Barreto Neto Mestre 

Edilene Lucena Ferreira Especialista 

Euzeli Cipriano dos Santos Júnior Doutor 

Geraldo Herbetet de Lacerda Especialista 

Ianna Maria Sodré Ferreira Sousa Mestre 

João Bosco Abrantes Júnior Graduado 

Juan Carlos Oliveira de Medeiros Mestre 

Marcos Antônio de Santana Ordonho Mestre 

Maria Aparecida Ferreira de Freitas Especialista 

Martiliano Soares Filho Mestre 

Michelline Nery Azevedo Lima Mestre 

Paulo Roberto Lima Almeida Mestre 

Samuel Alves da Silva Mestre 

Tibério Andrade Passos Doutor 

Valnyr Vasconcelos Lira Mestre 

Técnico Administrativo Titulação  

Aniceto Rodrigues Pereira Graduado 

Gerusia Trigueiro Beserra Graduado 

Gilvandro Vieira da Silva Especialista 

Maria Rivânia Carlos de Morais Graduado 
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11. Instalações e Equipamentos  

O Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial, o CEFET-PB-UNED 

Cajazeiras conta com uma infra-estrutura de laboratórios, na área de eletromecânica e 

informática, que incluem: 

 

� Laboratório de Eletrônica 

� Laboratório de Automação 

� Laboratório de Eletricidade 

� Laboratório de Comandos eletroeletrônicos 

� Laboratório de Instalações Elétricas 

� Laboratório de Metrologia 

� Laboratório de Enrolamento de Motores e Máquinas elétricas 

� Laboratórios de Informática 

� Oficina de Soldagem 

� Oficina de Tornearia 

� Oficina de Fresagem 

� Oficina de Ajustagem 

� Oficina de Máquinas Térmicas 

� Salas de aula, biblioteca, ginásio de esportes, campo de futebol, parque aquático e 

demais dependências administrativas da  Instituição. 

 

Laboratório de Metrologia  

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT 

01 Apalpador eletrônico de medição por alavanca 01 

02 Bloco padrão em jogo 47 peças (005 a 100mm) classe 

temperados, marca MITUTOYO 

01 

03 Calibrador para verificação de raios côncavo e convexo 05 

04 Calibrador trocador de altura digital 01 

05 Comparador de diâmetros internos, DIGIMESS 01 

06 Compasso para medidas externas 6”/150mm, com sistemas de 

molas, ESTARRETT 

05 

07 Compasso para medidas internas 6”/150mm, com sistemas de 05 
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molas, ESTARRETT 

08 Compasso para medidas, sistema de ponta reta com molas, 150 

mm/6”, STAR 

03 

09 Contador de tubos 01 

10 Desempeno de ferro 02 

11 Escala de aço especial temperado, acabamento cromo 

acetiando, DIN 300 mm, STARRETT 

10 

12 Micrômetro externo com batentes intercambiáveis, leitura com 

indicador digital, capacidade 0-150 mm 

01 

13 Micrômetro externo, capacidade 0 a 25 mm, leitura 0,001mm, 

modelo 103, marca MITUTOYO 

01 

14 Micrômetro externo, capacidade 0-25 mm. Ref. 193.101, marca 

MITUTOYO 

05 

15 Micrômetro externo, capacidade 0-25 mm. STARRETT 05 

16 Paquímetro digital quadrimencional, capacidade 150 mm/6”, 

DIGIMESS 

01 

17 Paquímetro digital quadrimencional, capacidade 300 mm/12”, 

DIGIMESS 

01 

18 Paquímetro quadrimencional, capacidade 300 mm, precisão 

0.05 mm, marca MITUTOYO 

01 

19 Paquímetro digital, leitura com indicador de 0.01 mm/0005” 01 

20 Paquímetro universal quadrimencional, capacidade 150 mm/6”, 

DIGIMESS 

10 

21 Pente de rosca para verificação de rosca métrica, 60”, 4 a 42 

FPP, com 30 lâminas, STARRETT 

03 

22 Pente de rosca para verificação de rosca métrica, 60”,  com 17 

lâminas, STARRETT 

03 

23 Relógio comparador, curso 10 mm, DIGIMESS 05 

24 Suporte para micrômetro, capacidade até 150 mm, série 206, 

STARRETT 

10 

25 Transferidor de ângulo universal, para medição de ângulo de 0 a 

360 graus, DIGIMESS 

05 

26 Variador de tensão, modelo ATV215. STP 01 
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Laboratório de Automação 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT 

01 Célula de Manufatura 01 

02 Bancada para experimento de Pneumática 01 

03 Controlador Lógico Programável a tele 230 v / 8 A LOGO 230 

RC 

04 

04 Controlador Lógico Programável 57 200 CPU 212 Siemens 02 

05 Kit didático de ingestão eletrônica  01 

06 Kit didático de climatização automática 01 

07 Monitor de computador de 15” (polegadas) 06 

08 C P U 05 

09 Compressor de ar alternativo  01 

 

Laboratório de Enrolamento de Motores e Máquinas el étricas  

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT 

01 Bancada de ferro c/ tampo e madeira 04 

02 Bancada de alvenaria 03 

03 Conjunto gerador 01 

04 Máquina p/ solda elétrica 01 

05 Kits para enrolamento 01 

06 Motor de indução trifásico 0,5 Cv 04 

07 Motor de indução trifásico, 2 CV 01 

08 Teste de bobinagem 01 

09 Bobinadeira manual 02 

10 Chave de partida direta 01 

11 Motor Assíncrono monofásico de ½ CV 01 

12 Motor Assíncrono trifásico de ¾ CV 01 

13 Motor Assíncrono trifásico de 1.5 CV 01 

14 Motor Assíncrono trifásico de 3 CV 01 

15 Motor de indução monofásico 1/8 Cv 01 

16 Motor Assíncrono monofásico de ¼ CV 01 
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17 Motor de indução trifásico 1 CV 01 

18 Kit com 10 placas de energia solar 01 

 

Laboratório de Instalações Elétricas  

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT 

01 Bancadas para montagem de fórmica para 04 lugares 05 

02 Cabines c/ quite para montagem de instalações elétricas 

residenciais 

10 

03 Alicate amperímetro 01 

04 Terrômetro 01 

05 Luxímetro 01 

06 Cintos de segurança c/ talabarte 05 

07 Par de esporas 06 

08 Módulos p/ instalação de medidores de energia elétrica 06 

09 Motor de indução monofásico ½ CV 01 

10 Chave fusível 10 

11 Pára-raios p/ 15 kV 03 

12 Isolador de suspensão 12 

13 Isolador de pino 24 

14 Capacetes de proteção 12 

15 Armação vertical V2 22 

16 Cabos de alumínio CA 4 AWG 50Kg 

17 Fio de alumínio 10 mm2 20Kg 

18 Paraf. De máquina 5/8 “x... 60 

19 Paraf. De máquina ½ “x... 60 

20 Chave seccionadora de alta tensão para fusível (chave fusível) 09 

21 Medidores de energia eleétrica 05 

22 Escadas para postes de alta tensão 03 

23 Escadas para instalações residenciais (pequena) 10 

24 Moitão 01 

25 Tesoura seccionadora grande 01 
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26 Conjunto de luminária para poste 07 

27 Transformador monofásico 01 

28 Poste para rede de distribuição de alta tensão 12 

29 Vara de manobra para alta tensão 01 

 

Laboratório de Comandos  

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT 

01 Bancadas para montagens 06 

02 Bancada com altura regular, grafite 09 

03 Chave eletromagnética de partida direta 03 

04 Chave eletromagnética de partida direta com reversão, potência 

1, ½ CV, 15 A – 250 WA, controle do motor 50/1 

01 

 Chave eletromagnética de partida estrela / triângulo, tensão 

220/380 V, potência 10/15 CV, motor controle CET -400 40A 

04 

05 Motor de indução monofásico, 220/380V, 10 CV, 3450 RPM 02 

06 Motor de indução monofásico, tensão 110/220V, potência 1/2 

CV, Freqüência 60 Hz, 1720 RPM 

09 

07 Gerador monofásico, potência : 3 Kva, rotação 1800 RPM, 

freqüência 60 HZ, tensão 110/220V, corrente 27/13 A 

01 

08 Gerador monofásico, potência : 2 Kva, rotação 1800 RPM, 

freqüência 60 HZ, tensão 110/220V, corrente 18/9 A 

01 

09 Motor de indução trifásico, potência 2/3CV, rotação 1750/3500 

RPM, freqüência 60 Hz, IP/IN = 7  

02 

10 Motor de indução trifásico, potência 2 CV, rotação 3400 RPM, 

freqüência 60 Hz, IP/IN = 6,6 

04 

11 Motor de indução tifásico, potência 2/3CV, rotação 1720 RPM, 

freqüência 60 Hz, IP/IN = 6.8 

02 

12 Motor de indução tifásico, potência 0,5 CV, rotação 3410 RPM, 

tensão 220/380, freqüência 60 Hz, corrente 18/10 A, IP/IN = 5.2 

02 

13 Motor assincrõnico monofásico, potência ¾ CV, tensão 

110/220V, freqüência 60HZ, rotação3540 RPM, corrente 9/4.5 

02 
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14 Painel de medição, FREEDEBACK SYSTEM FRAME 91-200 

(Módulo para montagens de painéis de comandos) 

01 

15 Botoeira liga desliga  08 

16 Contactor eletromagnético SIEMENS 3TF 4022 – 0A, 2 NA + 2 

NF, AC ~3 Tensão 220/380V 

08 

17 Relé eletromagnético SIEMENS 3UA 50 00 – IE 2,5 – 4 A, 1 NA 

+ 1 NF, 1 NO + 1 NC, Tipo “A” 35 A. tipo “B” 10 A  

04 

18 Relé eletromagnético temporizado 06 

19 Botoeira liga (1 tecla) 02 

20 Botoeira (3teclas) 02 

21 Contactor tripolar 1NA + 1NF, AC – 3 A, 220/380/440 V, 

Potência CV 6/10/10. AC -5 16 A/500W AC – 1  32 A.tensão de 

comando 220V, freqüência 60Hz – SIEMENS 3TF 42 11 0AN1 

02 

 

Laboratório de Eletricidade  

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT 

01 Bancadas para montagens 06 

02 Multímetro analógico portátil 06 

03 Amperímetro analógico portátil, ferro móvel, mod. 600 ENGRO 04 

04 Amperímetro para painel, múltiplo calibre, tipo ferro móvel, 

KRON 

18 

05 Década de resistores, 1 A 1 M, 06 escalas, modelo 236-1, 

marca BIRD 

03 

06 Fasímetro analógico portátil , bobinas conceêntricas, trifásico, 

Modelo 600. ENGRO 

02 

07 Frequencímetro de lâminas vibrantes portátil, 220 V, faixa 55 a 

65 Hz. Mod 600 Hz. ENGRO 

02 

08 Frequêncímetro para painel, faixa de freqüência 55 HZ a 65 HZ. 

KRON 

06 

09 Gerador de funções, 0,2 a 2 MZ, modelo MFG 4200, MINIPA 03 

10 Medidor de fator de potência para painel, indicador de indutivo e 08 
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capacitivo, trifásico equilibrado, KRON 

11 Medidor de força eletrodinâmico tipo HEWA-2 04 

12 Reostato de cursor, metálico de 500 Ohms – 5 Amp. Com reg. 

Manual 

02 

13 Varímetro portátil, classe de precisão 0,5%, modelo 600 

ENGRO 

01 

14 Varímetro portátil, trifásico equilibrado 380 V, modelo 600 

ENGRO 

01 

15 Varímetro portátil, trifásico desequilibrado, modelo 600 ENGRO 01 

16 Voltímetro analógico portátil, ferro móvel, modelo 600, ENGRO 06 

17 Voltímetro para painel, múltiplo calibre, trifásico equilibrado, 

KRON 

10 

18 Wattímetro para painel, múltiplo calibre, monofásico equilibrado, 

KRON 

09 

19 Wattímetro portátil, bobina concêntrica, trifásico, modelo 600, 

ENGRO  

04 

20 Wattímetro portátil, trifásico equilibrado, tensão 380 V, modelo 

600, ENGRO 

04 

21 Wattímetro portátil, trifásico desequilibrado, tensão 380 V, 

modelo 600, ENGRO 

02 

22 Fonte de alimentação analógica ajustável (desenvolvida pelo 

CEFET) 

04 

 

Laboratório de Eletrônica  

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT 

01 Bancadas de madeira para montagens 06 

02 Osciloscópio analógico  09 

03 Fonte de alimentação DC 12 V 07 

04 Fonte de alimentação analógica estabilizada regulável CC de 

tensão 

04 

05 Fonte de alimentação analógica regulável de corrente e tensão 03 
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06 Multímetro digital portátil 07 

07 Multímetro analógico portátil 08 

08 Multímetro alicate digital, visor LCD 3 ½, tensão DC 220 V, AC 

750 V, Mod. ET-3900, MINIPA 

01 

09 Fonte de alimentação regulável digital de corrente e tensão 01 

10 Gerador de função analógico 03 

11 Gerador de função digital 04 

12 Protoboard 05 

13 Osciloscópio digital 01 

14 Laboratório eletrônico portátil (maleta  – kit de experiências, 

modelo MK 904) 

06 

15 Luxímetro digital 3 ½ dígitos. Modelo LX 101, LUTRON 01 

16 Terrômetro analógico portátil, resistência de terra 10/100/1000 

OHMS, MINIPA 

01 

17 Programador e testador universal 02 

18 Frequencímetro  Digital  de bancada 01 

19 Frequencímetro digital portátil 06 

20 Alicate amperímetro  

21 Medidor LC analógico – para medição de indutância e 

capacitância 

02 

22 Medidor LCR digital – para medição de indutância, capacitância 

e relutância 

03 

23   

24 Kit didático de tiristores com SCR e TRIAC, para experiências 

de retificadores (módulo de tiristores) 

06 

25 Kit didático de cargas estáticas e dinâmicas para experiências 

com tiristores (módulo de cargas) 

06 

26 Kit didático de medição de ângulo com indicação digital (módulo 

de disparo) 

07 
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Laboratório de Informática 1 – bloco 04 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT 

01 Microcomputadores 23 

 

Laboratório de Informática 2 – bloco 05 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT 

01 Microcomputadores 24 

 

Laboratório de Informática 3 – bloco 06 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT 

01 Microcomputadores 25 

 

Laboratório de Informática 4 – bloco 05 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT 

01 Microcomputadores 15 

 

Biblioteca 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT 

01 Microcomputadores 08 

 

Oficina de Soldagem  

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT 

01 Cabines para soldagem a gás 12 

02 Cabines para soldagem com eletrodo revestido 06 

03 Soldadora portátil BANTAN 250 02 

04 Soldadora portátil MASTER 2000 02 
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05 Cilindro de Oxigênio 02 

06 Soldadora portátil BALMER BR 325 01 

07 Soldamig portátil, Modelo SOLMIG 250 01 

08 Bancadas para soldagem 11 

09 Bancada com Maçarico para solda Oxi-acetilênio 10 

10 Cilindro de Acetilênio 02 

11 Dispositivo de Corte X 11 01 

12 Soldadora portátil, Marca TELWIN, modelo NORKIDA 3100 09 

13 Tesoura mecânica para corte de chapas, marca SOMAR  01 

14 Cabo de máquina X 11 11 

 

Oficina de Tornearia 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT 

01 Tornos de bancada 07 

02 Torno mecânico paralelo universal, mod. MS 175/10, marca 

NARDINI 380V/60 HZ, trifásico, potência do Motor 5CV 

01 

03 Esmeril de bancada com motor 01 

04 Torno mecânico RN – 400 IMOR 01 

05 Torno mecânico SANCHES BLANE 02 

06 Motor esmeril de coluna ½ CV 03 

07 Torno mecânico universal, modelo TM 310, marca ATLAS 04 

08 Furadeira de bancada 01 

 

Oficina de Fresagem 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT 

01 Fresadora universal 02 

02 Paquímetro quadrimensional 150 mm 02 

03 Afiadora universal de ferramentas 01 

04 Fresadora universal VIGORELL 01 

05 Fresadora universal VAN NORMAM 01 
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Oficina de Ajustagem  

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT 

01 Plaina limadora 380 V/60 HZ, modelo PL 400, marca SANCHES 

BLANE 

01 

02 Serra mecânica  01 

03 Furadeira de bancada com morsa 01 

04 Furadeira de coluna com morsa 02 

05 Bancada com quatro morsas 03 

06 Morsa 02 

07 Torno de bancada 06 

08 Esmeril (ramal) 01 

09 Prensa de bancada 01 

10 Prensa de coluna 02 
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12. Biblioteca  

 

A Biblioteca do CEFET-PB-UNED – CAJAZEIRAS tem como função básica 

disponibilizar a informação, apoiando as atividades de ensino, pesquisa e extensão e para 

isso tem como norteador de sua política de atendimento o seguinte regimento: 

   

REGIMENTO INTERNO  
 
 

Capítulo I 
Estrutura e Organização Administrativa 

 
 

Art. 1º A Biblioteca Prof. Ribamar da Silva encontra-se subordinada à Diretoria de 
Ensino (DE), tendo sua coordenação acoplada à coordenação do Setor de multiméios, 
com um coordenador responsável pelo funcionamento de ambos os  setores. 
 

Art. 2º As atividades desse setor são exercidas por bibliotecários, servidores da 
instituição e bolsistas. 
 

Art. 3º O objetivo da Biblioteca Prof. Ribamar da Silva é apoiar efetivamente os 
processos de ensino desenvolvidos pelo CEFET/ PB, além de contribuir na formação 
intelectual e integral de seus usuários de forma individual e/ou coletiva. 
 

Art. 4º São atribuições do setor sem prejuízo das previstas no regulamento do 
CEFET/ PB: 
 

I - Fazer o levantamento das necessidades e solicitar aquisição da coleção, 
materiais e equipamentos do/para o Setor. 
 

II - Reunir, processar, organizar sistematicamente, disponibilizar, difundir e 
promover o uso da informação. 
 

III - Oferecer suporte para o desenvolvimento de habilidades de leitura, estudo e 
pesquisa nos usuários. 
 

Art. 5º A Biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, de 7h30min as 11h30min e 
13h30min às 22h. 

Parágrafo único – Fica a critério da Administração da UNED – Cajazeiras a 
alteração no horário de funcionamento do Setor. 
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Capítulo II                                                                                                                                    
Do Espaço Físico 

 
Art. 6º Sua estrutura interna é formada pelos seguintes setores: 

 
I - Coordenação.  

 
II - Coleções especiais e assistência aos usuários. 

III - Desenvolvimento e processamento de coleções. 

IV - Empréstimo. 

Capítulo III                                                                                                                 
Dos Usuários 

Art. 7º São considerados usuários da biblioteca servidores e alunos do CEFET/ PB. 

Parágrafo único: A Biblioteca pode ser utilizada, também, pelos demais membros 
da comunidade externa que a procure para realização de pesquisas. 

Art. 8º Os usuários têm o direito de utilizar materiais e serviços oferecidos pela 
Biblioteca, participar de suas atividades, podendo ainda elogiar, reclamar e dar sugestões 
para melhoria da mesma. 

Capítulo IV                                                                                                                  
Dos Serviços Desenvolvidos 

Art. 9ºA biblioteca exerce dois tipos de serviços: os serviços meios e os serviços 
fins. 

§1º Os serviços meio correspondem à formação e tratamento da coleção, seleção, 
aquisição, registro, classificação, catalogação, preparação para empréstimo, organização 
de catálogos, preservação e avaliação da coleção. 

§2º Os serviços fins referem-se à circulação e uso da informação: Disponibilização 
da coleção, disseminação da informação, orientação no uso dos serviços e recursos 
oferecidos pela biblioteca, busca e recuperação da informação a fim de atender as 
necessidades de seus usuários, consulta e empréstimo do acervo documental. 

Capítulo V                                                                                                    
Organização Estrutural da Coleção 

Art. 10ºA coleção está dividida da seguinte maneira: 

I - Acervo geral. Constituído de livros didáticos, técnicos, científicos e literários. 

II – Coleção especial. Formada por obras de referência (enciclopédias, anuários, 
catálogos, guias, dicionários, glossários, monografias); periódicos (revistas e jornais); 
multiméios (CD-R, disquetes, mapas, etc.) 
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Art. 11º A coleção é organizada por assuntos, traduzidos numericamente pela 
classificação da CDU. 

Art. 12º Catálogos são organizados com a finalidade de localizar os documentos do 
acervo. As consultas podem ser realizadas através dos campos Autor, Assunto e Título. 

Capítulo VI                                                                                                                                       
Dos Serviços Oferecidos 

Art. 13º Ambiente favorável ao estudo e a pesquisa. 

Art. 14º Livre acesso ao acervo com direito à consulta de todos os documentos 
registrados na Biblioteca. 

Art. 15º Empréstimo domiciliar de documentos do acervo geral, permitido aos 
servidores e alunos do CEFET/ PB, de acordo com os seguintes procedimentos: 

§1º Somente poderão utilizar os serviços de empréstimo domiciliar servidores e 
alunos do CEFET/ PB. 

§2 º As inscrições serão feitas mediante o número de matricula. 

§3º O empréstimo é pessoal e intransferível, o usuário ficará responsável por todo 
o material registrado em seu nome. 

§4º O limite de livros por usuário é de 3 (três) unidades. 

§5º O prazo de empréstimo para alunos é de 10 (dez) dias consecutivos. 

§6ºO prazo de empréstimo para servidores é de 30 (trinta) dias consecutivos. 

§7ºO documento poderá ser renovado para o usuário por até três vezes, exceto se 
houver outros usuários com reserva. A renovação se dará mediante a apresentação do 
material emprestado. 

§8º Não será renovado material devolvido com atraso. 

§9ºOs documentos emprestados devem ser devolvidos na marcada pelo sistema, 
exceto se a data for feriado ou a Biblioteca não esteja funcionando normalmente. 

§10º Os documentos devolvidos com atraso ocasionarão penalidade para o 
usuário. 

§11º Para cada dia de atraso será cobrada uma multa de R$ 0,50 (cinqüenta 
centavos de real) por documento. Um novo empréstimo estará condicionado ao 
pagamento da multa. 

§12º Em caso ou extravio de documentos, o usuário fica obrigado a repor o mesmo 
na Biblioteca. 

§13º Situações mais graves serão submetidas à apreciação do diretor de sede da 
UNED – Cajazeiras. 
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§14º Os documentos reservados ficarão à disposição do solicitante por um prazo 
de 24 horas. 

§15ºTodos os documentos podem sair da biblioteca para consultas rápidas, 
mediante a retenção de um documento de identificação do usuário solicitante. 

§16ºNo caso de pessoas da comunidade, além da retenção de um documento de 
identificação, será preenchida uma ficha com seus dados pessoais. 

§17ºO dinheiro arrecadado com as multas será revertido na compra de livros e/ ou 
materiais para a biblioteca. 

Art. 16 º Empréstimo especial para documentos considerados especiais para esta 
Biblioteca, de acordo com os seguintes procedimentos: 

  §1º Documentos de consulta, destinados a empréstimo e devolução no mesmo dia: 

 I - Dicionários 

 II- Enciclopédias 

 III - Livros de consulta (Coleção cativa) 

 IV - Panfletos 

 V - Periódicos 

 VI- Normas 

§2º  Empréstimo especial por cinco dias: 

 I - Apostilas 

 II - CD-R 

 III - Disquetes 

 IV - Documentos históricos do CEFET 

 V - Folhetos  

 VI - Relatórios 

§3º Empréstimo domiciliar: 

 I - Dissertações 

 II - Monografias 

 III - teses 
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Capítulo VII                                                                                                                                
Dos Deveres dos Usuários 

Art. 17º Responsabilizar-se por todo documento que estiver em seu nome, 
devolvendo na data marcada. 

Art. 18º Zelar por materiais, móveis e equipamentos da Biblioteca que esteja 
utilizando. 

Art. 19º  Comportar-se com respeito e educação no recinto da Biblioteca. 

Art. 20º Comunicar à Coordenação da Biblioteca qualquer ocorrência em relação à 
coleção, materiais ou serviços da biblioteca. 

Art. 21º  Cumprir as normas da Biblioteca. 

Capítulo VIII                                                                                                                
Dos Deveres dos Funcionários 

Art. 22º São atribuições do coordenador: 

I -  Elaborar projetos e políticas de desenvolvimento para a biblioteca. 

II - Planejar, implementar e coordenar ações que assegurem o bom funcionamento 
do setor. 

III - Direcionar as atividades de servidores e bolsistas. 

Art. 23º São atribuições da bibliotecária, sem prejuízo das demais atribuições do 
cargo efetivo: 

I - Elaborar, juntamente com o coordenador, projetos e políticas de 
desenvolvimento para a biblioteca. 

II - Auxiliar no planejamento e implementação de ações que assegurem o bom 
funcionamento de setor. 

III - Responder pelo desenvolvimento da coleção. 

IV - Executar os serviços técnicos, análise e tratamento técnico da informação. 

V - Gerenciar e promover o uso da informação. 

VI - Elaborar relatórios. 

Art. 24º  São atribuições dos demais servidores: 

I - Operar o sistema de empréstimo, devolução, consulta e reserva de documentos. 

II - Extrair dados de sistema de informação. 

III - Incluir dados no sistema de informação. 
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IV - Preparar o material para empréstimo e circulação. 

V - Recuperar e executar pequenos reparos nos documentos. 

VI - Manter o controle e a preservação dos documentos. 

VII - Informar sobre os serviços disponíveis e os respectivos setores da biblioteca. 

VIII - Informar sobre as normas da biblioteca. 

IX - Acondicionar e organizar os documentos no acervo. 

X - Trabalhar a educação do usuário: solicitar silêncio  e posturas adequadas a um 
local de estudo, quando necessário. 

Art. 25º São atribuições dos bolsistas: 

I - Auxiliar em todos os trabalhos desenvolvidos pela Biblioteca sob a orientação do 
funcionário do setor. 

Art. 26º Os casos omissos neste documento serão resolvidos pela Coordenação da 
Biblioteca, em acordo com diretor de sede da UNED – Cajazeiras. 

 
A Biblioteca Prof. Ribamar da Silva disponibiliza ao Curso Superior de Tecnologia em 

Automação Industrial um referencial bibliográfico especifico listado logo abaixo: 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFICO DESTINADO AO CURSO DE AUTOMA ÇÃO  

Sedra, A. S. & Smith, K. C. Microeletrônica.  Pearson education 

Boyce, W. E. ; Di Prims, R. C. Equações diferenciais e problemas de valores de 

contorno, 8a. ed., Rio de Janeiro, LTC Editora, 2006 

Lira, Francisco Advl de. Metrologia na Indústria. Editora Érica, 2001. 

Dorf, R. C. Introdução aos Circuitos Elétricos. LTC 

Callister Jr, W. D. Engenharia e Ciências dos Materiais - Uma Introdução. 

Matsumoto, E. Y. AutoLISP 2002 - Linguagem de Programação do AutoCAD. Editora 

Érica 

Katori, R. Renderização com AutoCAD 2006. Editora Érica 

Oliveira, A. AutoCAD 2007 - Modelagem 3D e Renderização em Alto Nível. Editora 

Erica 

Del Toro, V. Martins, O. A. Fundamentos de máquinas elétricas.  LTC Editora 

Bazanella, A. S. & Silva Jr., J. M. G. Sistemas de controle: princípios e métodos de 

projeto. Editora UFRGS 
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Boylestad, R. L. & Nashelsky, L. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos. 

Pearson education, 2004 

Mamede, J. Instalações Elétricas Industriais, LTC 

Ahmed, A. Eletrônica de potência. Pearson Education. 

Zanco, W. S. Microcontroladores PIC16F628A/648A - Uma abordagem prática e 

objetiva . Ed. Erica 

Zanco, W. S. Microcontroladores PIC - Técnicas de Software e Hardware para 

Projetos de Circuitos Eletrônicos . Ed. Erica 

Melconian, S. Elementos de Máquinas, Ed. Erica 

Henriques, A, Andrade, Língua Portuguesa,para cursos superiores 

Munem, M. A. & Foulis, D. J. Cálculo V.1 LTC Editora. 

Cálculo das Funções de uma Variável. Vol. 1. Geraldo Ávila 

Cálculo das Funções de uma Variável Vol.2. Geraldo Ávila 

C Completo e Total. Shidt, Herbert 
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13. Diploma  

 

Após integralizar todas as disciplinas e demais atividades previstas neste Plano de 

Curso o estudante fará jus ao diploma de graduação como Tecnólogo em Automação 

Industrial. 
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14. ANEXOS 

 

16.1 Normas Didáticas dos Cursos Superiores  
 


